
Bukarestben tüntettek tegnap
az elõpataki kórház bezárása

ellen az izomsorvadásos betegek
jogainak képviselõi. A szaktárca

kitart: hárommillió eurós „csere-
ajánlatot”, új és az eddiginél sok-
kal korszerûbb kórházat ígért a
háromszékieknek. 7. oldal 

új magyar szó
2011. április 13., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1152 ▲
1 amerikai dollár 2,8468 ▲
100 magyar forint 1,5482 ▼

Kõrösi Csoma tibeti háza

Kõrösi Csoma Sándor halálának évforduló-
ja közeledtével Sütõ Zsolt marosvásárhelyi
fotómûvész tibeti fényképeinek bemutatásá-
val, illetve Irimiás Balázs építész Csoma Hi-
malájai lakhelyének megmentése önkéntesekkel
címû elõadásával emlékeztek meg a székely
utazóról, nyelvtudósról Kolozsváron. 

Elvesztette fõbarátját a Jobbik

Lemondott tiszt-
ségérõl Vitus Örs,
a marosvásárhelyi
Jobbik Baráti Kör
elnöke és egyik
alapítója. La-
punknak döntését
részben családi
okokkal, részben
pedig azzal ma-
gyarázta, nem ért
egyet azzal,
ahogy a budapesti
politikusok az er-
délyi magyar kö-
zösséghez viszo-
nyulnak.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Társadalom 7
Otthonra talál a Kölcsey

Hosszú évek és elmérgesedõ viták után ott-
honra találhat a Kölcsey Ferenc Fõgimnázi-
um Szatmárnémetiben – a város önkor-
mányzata úgy döntött: az egykori zárda
épületébõl a püspöki konviktus sokkal tága-
sabb épületébe költözik az intézmény.

Aktuális 2

Van új a Nap alatt?
Székelyföld gazdasági kilátásainak alapve-
tõ tényezõi mai napig mit sem változtak,
három kivétellel. Az egyik a lehetséges eu-

rópai fejlesztési források
felhasználása, a másik an-
nak figyelembevétele, hogy
jelenleg is az állami munka
tartja el a térséget, a har-
madik pedig: helyi szak-
emberek megjelenésével a
fejlesztési elképzelések is
kiléphetnének a vágyak és

óhajok felsorolásából.Székedi Ferenc

Süketek párbeszéde. A szakszervezetek szerint az új törvénnyel ellehetetleníti a hazai munkavállalók érdekvédelmét a kormány Fotó: Tofán Levente/archív

Az elkövetkezõ két évben
legalább 800 millió euró be-

vonására lenne szükség ahhoz,
hogy Székelyföld fejlesztési stra-
tégiája a terveknek megfelelõen
valósulhasson meg, de ez kellõ
szakmai és politikai összpontosí-
tással meg is duplázható – derült
ki Csutak István fejlesztéspoliti-
kai szakértõ friss tanulmányából,
amely a kérdésben elsõként mu-
tatott fel átlátható pénzügyi ter-
vet és mérhetõ mutatókat. „Az
uniós támogatások fõ célja az
életminõség javítása, ami munka-
helyeket, a jövedelmek stabilizá-
lódását, sõt növekedését kell
hogy jelentse” – mutatott rá a
szerzõ, aki dolgozatával ehhez
kíván módszertani fogódzót nyúj-
tani. 6. oldal 

Stratégikus 

régiófejlesztés
Jelentést kért Emil Boc mi-
niszterelnök a fukusimai

atombeleset romániai következ-
ményeirõl, miután az Atomfizi-
kai Kutatóintézet mérései ra-
dioaktív jódot mutattak ki az
esõvízben és a juhtejben, Slãnic
térségében. A szakemberek sze-
rint a sugárzó anyag koncentrá-
ciója alacsony, nem jelent ve-
szélyt a környezetre. Az Egész-
ségügyi Minisztérium is nyuga-
lomra intette tegnap a lakossá-
got. Japánban azonban aggasz-
tó a helyzet: a nukleáris esemé-
nyeket rangsoroló skálán a leg-
magasabb fokozatúra emelték a
fukusimai atomerõmûben bekö-
vetkezett baleset minõsítését
tegnap az illetékes hatóságok.
2. és 3. oldal 

Párbeszéd dialógus nélkül
Tiltakoznak a szakszervezetek a mûködésüket szabályozó törvénykönyv ellen

Kitartanak az elõpatakiak

Bukarestben tüntettek az elõpataki kórház bezárása ellen

A szakszervezetek és a civilek is tiltakoznak a társadalmi párbeszédet szabályozó törvénykönyv

ellen, amelyet a kormány hétfõn parlamenti felelõsségvállalással kíván elfogadtatni. Legfonto-

sabb kifogásuk az, hogy éppen az érdekegyeztetések mikéntjérõl rendelkezõ jogszabály kidolgo-

zásakor mellõzte a Boc-kabinet a dialógust. A szakszervezetek úgy vélik, az új törvénnyel elle-

hetetleníti a hazai érdekvédelmet a kormány. Kerekes Károly, a képviselõház munkaügyi szak-

bizottságának tagja elégedetlen a tervezettel, több módosító indítványt is benyújtott. 7. oldal 

Radioaktív jód 

a romániai tejben 

Fotó: Tofán Levente
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Röviden

Ötvenezren Diaconescu pártjáért

Ötvenezer támogató aláírással nyújtották
be tegnap a fõvárosi törvényszéken a Dan
Diaconescu Néppárt (PPDD) bejegyzési
kérelmét. Az OTV-tulajdonos azt követõen
„vetette bele” magát a román politikai csa-
tározásokba, hogy tavaly az Országos Kor-
rupcióellenes Igazgatóság (DNA) eljárást
indított ellene és pár napra le is tartóztat-
ták. Korábban A Nép Pártja névvel próbál-
ta bejegyeztetni alakulatát, de ezt április el-
sején véglegesen visszautasította a törvény-
szék. A legutóbbi felmérések szerint a párt
8 százalékkal bejutna a törvényhozásba.

Kitüntetés Prunariunak és Farkasnak

Medvegyev orosz államfõ Jurij Gagarin ûr-
utazásának 50. évfordulóján a moszkvai
Kreml Katalin-termében szovjet-orosz és
külföldi ûrhajósokat tüntetett ki, akik ko-
rábban részt vettek az Interkozmosz prog-

ramban. A kitüntetettek között van a ro-
mán Dumitru Prunariu (képünkön) és a ma-
gyar Farkas Bertalan is.

Ruhacsempészt fogtak Ártándnál

Több mint 11 millió forint értékû hamisí-
tott márkajelzésû ruhanemût foglaltak le a
pénzügyõrök egy orosz rendszámú kamion
ellenõrzésekor az ártándi magyar–román
határátkelõnél hétfõ éjjel. A kamion Török-
országból Oroszországba tartott.

Bonyodalmak Tóásó tárgyalásán

Akadozva indult az elõzetes meghallgatás
abban a perben, amely hétfõn kezdõdött
meg a bolíviai Cochabambában a néhai
Eduardo Rózsa-Flores és csaknem harminc
társa, köztük Tóásó Elõd ellen. Az ügyvé-
dek feljelentették a tárgyalásvezetõ
Rolando Sarmiento bírót, aki szerintük
szándékosan nem a törvények szerint jár el.

Október 22.: II. János Pál napja

Most május 1-jei boldoggá avatását követõ-
en október 22. lesz II. János Pál pápa em-
léknapja – tûnik ki a vatikáni Istentiszteleti
Kongregáció rendeletébõl, amelyet tegnap
hozott nyilvánosságra az Osservatore
Romano címû hivatalos vatikáni napilap. 

Gbagbo bíróság elé áll

Bíróság elé állítják Laurent Gbagbót, Ele-
fántcsontpart volt elnökét, aki a tavaly no-
vemberben elvesztett elnökválasztás óta
nem volt hajlandó lemondani posztjáról.
Gbagbo, akit az abidjani Golf hotelben tar-
tanak fogva, hétfõ délutáni elfogása után
néhány órával rövid tévényilatkozatban
fegyverletételre szólította föl híveit. Az el-
nök, Ouattara is próbált hatni az alakula-
tokhoz szegõdött fiatal Gbagbo-hívekre,
mondván, „vesztett ügyért harcolnak”.

Pontosítás

A következõ tanévtõl elérhetõek lesznek a
régi, tanügyi reform elõtt érvényben lévõ
történelem- és földrajztankönyvek magyar
nyelvû fordításai – jelezte lapunknak Szõcs
Domokos, az oktatási minisztérium kisebb-
ségi ügyosztályának vezetõje Tantervreform:
elodázva címû írásunkra reagálva. Bár az új
tanterv valóban csak a 2012–2013-as tanév-
re készül el már az idén õsszel lesz ideigle-
nes magyar nyelvû kiadvány a hazai isko-
lákban – pontosított a szakember.

ÚMSZ-összeállítás

Terrorcselekménynek minõ-
sítette a fehérorosz ügyészség

kedden a minszki metróban elõ-
zõ nap este történt robbantást,
és bûnvádi eljárást indított az
ügyben. Nagy valószínûséggel
távirányítású pokolgép robbant
fel ugyanis a minszki metró
Oktyabrszkaja állomásán – kö-
zölte tegnap Anatolij Kuljasov
fehérorosz belügyminiszter. A
hatóságok azt is bejelentették,
hogy 12-re nõtt a halálos áldoza-
tok száma, és 204-en – köztük
egy orosz férfi és két nõ – megse-
besültek. Orvosok szerint 26 se-
besültnek rendkívül súlyos az ál-
lapota. A fehérorosz titkosszol-
gálat közölte, hogy információi
vannak a robbanás állítólagos el-
követõjérõl. Az eddigi nyomo-
zás során fény derült arra, hogy
a detonáció 5 kilogramm trotil
robbanóerejének felelt meg. A
távirányítású pokolgépben be-
tonvas darabkák és másfél centi-
méter átmérõjû fémgolyók vol-
tak. A robbanószerkezetet a
metrócsarnok egyik padja alatt
helyezte el a tettes.

Fehéroroszországban nem jel-
lemzõek a mostanihoz hasonló
robbantásos merényletek. Leg-
utóbb 2008 júliusában 50 ember
sebesült meg egy minszki kon-
certen történt robbanásban, ame-
lyen Lukasenka elnök is részt
vett. Az esetet nem tárták fel,
perre nem került sor. A legfel-
sõbb szintû orosz vezetés meg-
ígérte, hogy Moszkva minden tõ-
le telhetõ segítséget megad
Minszknek mind a mostani tette-
sek kézre kerítésében, mind a se-
besültek orvosi ellátásában. 

1994. március 19.: Azerbajdzsán fõvárosában,
Bakuban idõzített pokolgép robbant egy zsúfolt
metrókocsiban. Tizenhárom halott, ötven sebe-
sült.
1995. március 20.: Tokióban az Aum Sinrikjo
(Legfõbb Igazság) nevû szekta tagjai szarin ideg-
gázt helyeztek el öt metrókocsiban a reggeli csúcs-
forgalomban. Tizenhárom halott, 6300 megbete-
gedés.
1995. július 25.: Párizsban algériai iszlamisták po-
kolgépet robbantottak egy földalatti gyorsvasúton.
Nyolc halott, száz sebesült.
1996. június 11.: A moszkvai metróban történt
nagy erejû robbanás. Négy halott, 12  sebesült.
2003. február 18.: A dél-koreai Teguban egy za-
vart elméjû férfi felgyújtott egy álló metrószerel-

vényt, a tûz egy beérkezõ másik szerelvényre is át-
terjedt. Csaknem kétszáz halott, 150 sebesült.
2004. február 6.: A moszkvai metrón a reggeli
csúcsidõben öngyilkos merénylõk felrobbantottak
egy szerelvényt. Legalább negyven halott, 100-230
sebesült.
2004. augusztus 31.: Moszkva egyik metróállo-
másának bejáratánál öngyilkos merénylõnõ rob-
bantotta fel magát. Tíz halott.
2005. július 7.: Öngyilkos merényleteket hajtottak
végre a londoni metróban, illetve egy emeletes bu-
szon brit állampolgárságú, öngyilkos muszlimok.
Ötvenhat halott, 700 sebesült.
2010. március 29.: Két öngyilkos merénylõ rob-
bantotta fel magát a moszkvai metróban,. Negy-
ven halott, 90-nél több sebesült.

Metrómerényletek 1994 óta

Terror a minszki metrón

Rengeteg a sérült Minszkben. A pokolgép a délutáni csúcsforgalom kellõs közepén robbant

ÚMSZ

A nukleáris eseményeket
rangsoroló INES-skálán a leg-

magasabb fokozatúra (5-ösrõl 7-
esre) emelték a japán fukusimai
atomerõmûben bekövetkezett
baleset minõsítését tegnap az ille-
tékes hatóságok; a japán kor-
mányfõ ezzel együtt úgy vélte,
hogy elõrelépés történt az esetle-
ges súlyosabb katasztrófa elhárí-
tásában. A japán nukleáris biz-
tonsági hivatal illetékese megerõ-
sítette: ez azt jelenti, hogy a tör-
ténteket az 1986-os csernobili ka-
tasztrófával azonos kategóriába
tartozónak ismerték el, holott a
fukusimai erõmûbõl a szabadba

került hasadóanyagok mennyisé-
ge legfeljebb a tizedrésze annak,
ami a csernobili baleset idején ju-
tott a levegõbe.

Kan Naoto miniszterelnök teg-
nap esti sajtóértekezletén ennek
ellenére kijelentette, hogy jelenleg
„lépésrõl lépésre stabilizálódik” a
helyzet, és egyre kevesebb radio-
aktív anyag kerül a környezetbe a
balesetben megrongálódott reak-
torokból.

Közben tegnap újabb erõs, 6,3-
as fokozatú földrengés rázta meg
Japán északkeleti részét, ezért a
hatóságok szökõárriadót rendel-
tek el. Elrendelték a megrongáló-
dott fukusimai erõmû dolgozói-
nak azonnali evakuálását is. 

ÚMSZ

Minden vezetõ kinevezését
egy személy fogja jóváhagyni

az új kormányzati rendszerben,
egészen osztályvezetõi szintig –
ez derül ki a Fidesz által a parla-
ment elé már be is nyújtott tör-
vényjavaslatból. Így még a koráb-
binál is komolyabban érvényesül-
hetnek a politikai szempontok a
közigazgatásban – írta tegnap a
Hírszerzõ.hu. Eddig a közigazga-
tási államtitkárok azért voltak fe-
lelõsök, hogy a minisztériumi ap-
parátusok szakmai szempontból
jól mûködjenek, vagyis a politika
által meghatározott célok tör-
vényjavaslatok, rendeletek for-
májában testet öltsenek. A Fi-
desz ugyan kezdettõl fogva azt
ígérte, hogy „politikamentesíti” a
közigazgatást, az Hírszerzõ.hu ér-
tesülése szerint azonban egy
most elkészült törvénytervezet
azt tartalmazza, hogy „a fõosz-
tályvezetõi, fõosztályvezetõ-he-
lyettesi és osztályvezetõi megbí-
zásra javasolt személyekrõl a
közigazgatási államtitkár tájé-
koztatja a közigazgatási minõ-
ségpolitikáért és személyzetpoli-
tikáért felelõs miniszter által ve-
zetett minisztérium közigazgatá-
si államtitkárát, aki a javasolt sze-
méllyel szemben a tájékoztatást
követõ tizenöt napon belül kifo-
gással élhet. Ebbõl pedig az kö-
vetkezik, hogy a magyar kor-
mány „személyzetiseként”. 

Fõszemélyzetis
a kormánynál Hírösszefoglaló

„Teljes körû együttmûködés-
re” szólította fel a líbiai felke-

lõket az Afrikai Unió (AU) teg-
nap, miután azok elõzõ nap el-
utasították a kontinentális szerve-
zet tûzszüneti ajánlatát. Az AU
közleménye szerint a megbeszé-
lés sikertelen volt, mivel az Át-
meneti Nemzeti Tanács (ÁNT)
nem hajlandó tárgyalni a tûzszü-
net részleteirõl addig, amíg nem
teljesülnek az általuk megszabott
feltételek. A dokumentumban a
szervezet felszólította az ÁNT-t,
hogy Líbia érdekeit szem elõtt
tartva „segítse az igazságos és
tartós politikai megoldás keresé-
sét és megvalósítását”. Bizonyíté-
kok utalnak arra, hogy fogságba
esett felkelõket végeztek ki a
Kadhafi-rezsimhez hû erõk az el-
múlt napokban a kelet-líbiai
Adzsdábija környékén – közölte
tegnap Londonban az Amnesty
International. A világ legna-
gyobb emberi jogi szervezete sze-
rint a csoport Kelet-Líbiában tar-
tózkodó munkatársai a minap
két ellenzéki harcos holttestét lát-
ták. Az AI szakértõi nem sokkal
késõbb láttak egy további áldoza-
tot is, akinek a kezét és a lábát is
összekötözték, mielõtt megölték.
Líbia „új Szomáliává” válhat, ha
nem sikerül elkerülni a polgárhá-
borút – állítja hétfõ éjjel ismertté
vált közleményében Musza Ku-
sza volt líbiai külügyminiszter,
aki két hete menekült Nagy-Bri-
tanniába. 

Líbiai kiútkeresésFukusima már Csernobil 

Fukusima látványa Csernobilt idézi. A baleset 7-es fokozatú volt
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A magyarországi közgondol-
kodás a tizenkilencedik szá-
zad végén figyelt fel elõször

Székelyföld gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális fejlesz-
tésének a szükségességére,
hiszen miközben az 1867.

évi kiegyezést követõen
a polgárosuló Magyar-

ország adott részei addig soha nem látott fej-
lõdésen mentek keresztül, addig a mostoha
természeti és archaikus társadalmi viszo-
nyokkal rendelkezõ régió mindössze egyetlen
területen jeleskedett: az egyre inkább leszegé-
nyedõ és otthon megélni képtelen székelyek
addig soha nem látott mértékben vándorol-
tak ki a tengerentúlra, vagy kerestek munkát
Romániában. A Székelyföld egységes, álla-
mi fejlesztési programja nemegyszer volt té-
ma a korabeli országgyûlésben és a maros-
vásárhelyi Székely Társaságok Szövetségébe
tömörült mintegy félszáz székely társaság –
mai szóhasználattal civil szervezet – meg-
próbált lobbizni azért, hogy állami pénzeken
alapuló, egységes gazdasági-társadalmi
szemlélettel lehessen valamit változtatni a
kialakult helyzeten. 
A történészek jól tudják, hogy e tekintetben
legnagyobb jelentõséget az 1902-es elsõ tus-
nádi székely kongresszus kapott, amelynek
ha most több anyagát évszámok nélkül és
kissé korszerûbb fogalmazásban írnánk át,
akkor senki meg nem mondaná, hogy a té-
mák, a gondolatok, a megoldási javaslatok
nem a huszonegyedik században születtek.
Nagybani termelésre alkalmatlan nadrág-
szíjparcellák, az ipari termelés hiánya, a fa
helyi megmunkálása és nem feldolgozatlan
elvitele, a fürdõgyógyászati lehetõségek haté-
konyabb kihasználása, az erdészeti eredetû
termékek és általában a hagyományos szé-
kely termékek értékesítésének a megoldása,
jobb közlekedési hálózat, amely fellendítheti
a turizmust a csodálatos borvizekhez, vala-
mint kénes kigõzölgésekhez és így tovább. 
Tehát immár több mint száz esztendeje
ugyanazok a témák térnek vissza, és közben
a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben tör-
tént egy olyan átfogó iparosítási kísérlet,
amely nem csupán a lakosságszerkezetet bon-
totta meg, hanem helyenként a természetet is
két vállra fektette, és amelynek hatásait, jel-
lemzõit még mindig nem tanulmányozták
kellõképpen: vajon magával az iparosítással
volt a gond, vagy a térséghez nem illõ ipar-
ágak telepítésével? Úgy tûnik, Székelyföld
gazdasági kilátásainak alapvetõ tényezõi
mind a mai napig mit sem változtak, három
kivétellel: az egyik a lehetséges európai fej-
lesztési források felhasználása, a másik an-
nak figyelembevétele, hogy jelenleg is az álla-
mi munka, illetve a mindeddig alig létezõ
szolgáltatások felfutása tartja el leginkább a
térséget, a harmadik pedig: helyi szakembe-
rek megjelenésével a fejlesztési elképzelések is
kiléphetnének a vágyak és óhajok felsorolásá-
ból, illetve valamelyest konkrétabb körvona-
lakat ölthetnek. Csak a gyakorlatiasság és
nem a fejletlenségi panaszok megismétlése,
vagy a korabeli ötletek újrafelfedezése hozhat
újat a székelyföldi Nap alatt. 

Van új a Nap alatt?

Székedi Ferenc

Cs. P. T.

A fukusimai atombalesetbõl
származó radioaktív jódot

mutattak ki az Atomfizikai Kuta-
tóintézet mérései az esõvízben és
a juhtejben, Slãnic térségében. A
szakemberek szerint a sugárzó
anyag koncentrációja alacsony,
nem jelent veszélyt a környezetre.
Az intézet igazgatója, Nicolae
Zamfir szerint a mérési eredmé-
nyek azt igazolják, hogy a nukleá-
ris balesetek tízezer kilométeres
körzetben is éreztetik hatásukat.
„Folyamatosan mérjük a radioak-
tív jód jelenlétét, a mennyisége
nem növekszik, hanem csökken.
Így a lakosságnak nincs mitõl tar-
tania” – jelentette ki a Realitatea
TV-nek Zamfir. 

Az Egészségügyi Minisztérium
is nyugalomra intette tegnap a la-
kosságot. Közleményük szerint az
Országos Közegészségügyi Inté-
zet szakemberei arra a következte-
tésre jutottak, hogy a közelmúlt-
ban észlelt 131-es jód-izotóp nem
jelent veszélyt a lakosság egészsé-
gére. „A mért 5,2 Bq/l érték töre-
déke a megengedettnek. A lakos-
sági fogyasztásra szánt tejben a
131-es jód-izotóp engedélyezett
maximális koncentrációja 300
Bq/l a felnõtt lakosság, illetve 100
Bq/l a gyerekek esetében” – ol-
vasható a minisztériumi tájékoz-
tatásban.

Emil Boc miniszterelnök jelen-
tést kért az illetékesektõl a radio-
aktív jód romániai jelenlétérõl.
Tájékoztatása szerint a dokumen-

tumot mai ülésén mutatja be a
kormány.

Mint ismert, a fukusimai atom-
baleset hírét nyugtalansággal fo-
gadta a romániai lakosság: az el-
múlt idõszakban tömegesen ke-
resték fel az emberek a patikákat,
hogy jódtablettákat vásároljanak.
A jelenség láttán az egészségügyi
minisztérium arra figyelmeztetett,
hogy Romániában nem áll fenn
radioaktív sugárzás veszélye, és a
nemradioaktív jód megelõzõ
használata csak abban az esetben
indokolt, ha valaki radioaktív jód-
dal szennyezett levegõt lélegez be.
„Bizonyos egyéneknél mellékha-
tások léphetnek fel, így káros lehet
orvosi utasítás hiányában a káli-
um-jodid-tabletták szedése” – tá-
jékoztatott a tárca. 

Román lapszemle

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség
látókörébe került Adrian Copilul Minune
maneleénekes, miután a hatóságok 800
ezer euró összértékû gyanús pénzügyi
tranzakciókat tulajdonítanak neki, a „mû-
vész” ezenkívül egy százezer eurós bevé-
tellel sem tud elszámolni. (EVZ) Töme-
gesen pusztulnak a Fekete-tengeri delfi-
nek, miután halászhálókba gabalyodnak.
Tavaly csak Sulina és Vama Veche között
72 emlõs járt szerencsétlenül. (România
liberã) A Kennedy-gyilkosság mintájára
szovjetbarát tábornokok merényletet ter-
veztek Ceauºescu ellen is, amit az 1988.
augusztus 23-i ünnepségek alatt vittek vol-
na véghez. (Adevãrul) Azok számára,
akik egy évben ötezer kilométernél keve-
sebbet utaznak, jobban megéri taxira köl-
teni, mint saját autóra.  (Curierul Naþional)

Az Atomfizikai Kutatóintézet szakemberei Slãnic térségében, Prahova megyében végeztek méréseket Fotó: MTI

Radioaktív jód...

Cs. P. T.

Lemondott tisztségérõl Vitus
Örs, a marosvásárhelyi Jobbik

Baráti Kör elnöke és egyik alapí-
tója. Lapunknak döntését részben
családi okokkal, részben pedig az-
zal magyarázta, nem ért egyet az-
zal, ahogy a budapesti politikusok
az erdélyi magyar közösséghez vi-
szonyulnak. „Megcsömörlöttem
a politikától. Elegem van abból,
ahogyan a magyarországi politi-
kusok megpróbálnak beleszólni a
mi sorsunkba. Egészen másképp
látszik Budapestrõl az erdélyi ma-
gyar közösség” – indokolta dön-
tését az ÚMSZ-nek Szegedi Csa-
nád jobbikos európai parlamenti
képviselõ marosvásárhelyi iroda-
vezetõje. Vitus értésünkre adta:
nem ért egyet azzal sem, hogy a
Jobbik budapesti vezetõi rendsze-
resen bírálják az RMDSZ-t. „Sze-
rintem nem szabad eljátszani azt
az esélyt, hogy az erdélyi magyar-
ságnak az RMDSZ révén képvi-
selete van a román parlament-
ben” – magyarázta.

Vitus Örs elmondta: azonosulni
tud azzal, ahogyan Markó Béla,
az RMDSZ volt elnöke látja Bu-
dapest és az erdélyi magyarok vi-
szonyát. „Én Markó Bélát sok-
szor kritizáltam, ám az RMDSZ
kongresszusán mondott beszédét
többször is elolvastam. Ritka jó,
higgadt beszéd volt, amelyben
okosan érvelt amellett: mi jobban
tudjuk, mi van velünk” – fejtette

ki a Jobbik Baráti Kör volt elnöke. 
Szegedi Csanád irodavezetõje

elismerte: korábban is voltak né-
zeteltérései a Jobbik vezetõivel. A
baráti kör megalakulásakor
ugyanis a budapestiek elvárása az
volt, hogy a szervezetbe lépõk a
magyarországi párt teljes jogú tag-
jai legyenek. „A marosvásárhelyi
fiatalok ezt az elvárást gyanakod-
va fogadták, ezt közöltem is a bu-
dapestiekkel. A követelményt idõ-
közben meg is szüntették” – ma-
gyarázta Vitus Örs, akinek tájé-
koztatása szerint a Jobbik Baráti
Körnek jelenleg „20-25” tagja van.

Mint ismert, a baráti kört Sze-
gedi Csanád hozta létre Marosvá-
sárhelyen, két hónappal azután,
hogy megnyitotta EP-képviselõi
irodáját a városban. A kezdemé-
nyezést sokan kifogásolták, a ma-
rosvásárhelyi magyar értelmiségi-
ek aláírásgyûjtésbe is kezdtek a
Jobbik jelenléte ellen. 

Elvesztette fõbarátját a Jobbik
ÚMSZ

Crin Antonescu már az elsõ
fordulóban megnyerné az el-

nökválasztásokat – derül ki abból
a felmérésbõl, amelyet a Szociál-
demokrata Párt (PSD) rendelt
meg. A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) elnöke a szavazatok 58
százalékát kapná meg, mögötte
messze lemaradva, 12 százalékkal
Dan Diaconescu, az OTV tulajdo-
nosa végezne. Nyolc-nyolc száza-
lékon áll Vasile Blaga, a
Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
fõtitkára, az alakulat egyik elnök-
jelöltje és Corneliu Vadim Tudor,
a Nagy-Románia Párt (PRM) el-
nöke. A politikusokba vetett biza-
lom tekintetében is Crin Anto-

nescu áll az élen 35 százalékos
mutatóval, utolsó pedig Emil Boc,
a kormányfõ csak a lakosság 7
százalékának férkõzött a bizalmá-
ba. Arra a kérdésre, hogy ha ál-
lamfõ lenne, kit bízna meg kor-
mányalakítással, a válaszadók 55
százaléka Victor Ponta PSD-
elnököt jelölte meg. Emil Boc mi-
niszterelnököt csak a lakosság 8
százaléka küldené viszsza a
Victoria-palotába. A pártok kö-
zötti versenyt is a jelenlegi ellen-
zék nyerné meg, a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) a sza-
vazatok 61 százalékát kapná, mö-
götte 16 százalékkal végezne a
PD-L, 8 százalékkal Dan Diaco-
nescu pártja, 6 százalékot kapna a
PRM és 4-et az RMDSZ. 

Tartja fölényét az ellenzék

M. Á. Zs.

„Legtöbbünk azt reméli, hogy
Vasile Blaga visszalép az el-

nökjelöltségtõl, és leül tárgyalni
Emil Bockal” – vetítette elõre a
Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
májusi 14-i tisztújításának egyik
lehetséges forgatókönyvét Valeriu
Tabãrã mezõgazdasági miniszter.
Szerinre a két fél közeledése nem
lesz könnyû, de Blaga elsõ alelnö-
ki vagy fõtitkári tisztséget kaphat-
na visszalépéséért. „A belsõ egy-
ség megõrzése mindennél fonto-
sabb, hiszen politikai ellenfeleink
nem párton belül vannak, hanem
a Szociál-Liberális Szövetségben”
– fogalmazott Tabãrã. Mint isme-
retes, a hét elején hárman jelezték
indulásukat a nagyobbik kor-
mánypárt elnöki tisztségéért folyó
versenyben. Emil Boc jelenlegi
pártelnök kihívói Vasile Blaga és
Theodor Paleologu lesznek. Rá-
cáfolva Tabãrã „elvárására”
Vasile Blaga tegnap el is kezdte or-
szágos kampánykörútját. Elsõ-
ként a PD-L parlamenti frakciói-
val találkozott, akiknek vázolta el-
képzeléseit. „Ismertettük válasz-
tási programunkat, majd nagyon
komoly vitát folytattunk a ránk
váró kihívásokról. Kollégáim meg
is jegyezték, hogy három éve nem
volt ilyen tartalmas vita a frakci-
ókban, meghallgatták egymást,
érveltek” – számolt be a zárt ajtók
mögött tartott találkozóról Blaga.
Pártbeli információk szerint a
PD-L-s honatyák nemtetszésüket
fogalmazták meg a kormány mû-
ködésével kapcsolatban. Továbbá
az is kiszivárgott, hogy a kritikák
általános jellegûek voltak, név
szerint senkit sem érintettek, ezzel
alkalmazkodva ahhoz a belsõ
egyezséghez, miszerint az elnök-
jelöltek nem indítanak egymás el-
len személyes támadást. 

Visszaléptetnék

Vasile Blagát?

ÚMSZ

Románia és Bulgária bebizo-
nyította, hogy megfelelõkép-

pen alkalmazta az uniós jogren-
det ahhoz, hogy tagjává válhas-
son a Schengen-övezetnek – álla-
pítja meg az a jelentéstervezet,
amelyet tegnap mutatott be
Carlos Coelho. A portugál EP-
képviselõ az Európai Bizottság
idõszakos szakellenõrzéseire ala-
pozva arra a következtetésre ju-
tott, hogy bár vannak olyan terü-
letek, amelyek esetében továbbra
is figyelemmel kell kísérni a két

országban a fejleményeket, tulaj-
donképpen semmilyen akadálya
nincs már annak, hogy csatlakoz-
zanak a határmentes övezethez.
Az állampolgári jogi, bel- és igaz-
ságügyi bizottsági (LIBE) tagok
holnapig nyújthatnak be módosí-
tó javaslatokat a jelentéstervezet-
hez, amelyrõl május 2-án szavaz a
testület. A végsõ plenáris szava-
zásra a júniusi strasbourgi ülés-
szakon kerül sor. A Schengen-
bõvítésrõl a végsõ szót az Európai
Unió Tanácsa mondja ki, az Eu-
rópai Parlamentnek csupán kon-
zultatív jogköre van. 

Közelebb a Schengen-bõvítés?

Vitus Örs



Bogdán Tibor 

Paradox helyzet, hogy
miközben az RMDSZ-t

valamennyi román parla-
menti párt igyekszik meg-
nyerni, illetve megtartani
szövetségesének, mindegyi-
kük a „magyar kártyára”
játszik népszerûsége növelé-
séért. Romániában a belpo-
litikai élet ugyanis immár a
jövõ évi helyhatósági és par-
lamenti választások jegyé-
ben zajlik. 

Magyarellenes 
szociáldemokrata…

Ez magyarázza azon buz-
galmukat, hogy „megvédjék
a román érdekeket” a „túlzó
magyar követelésektõl”, an-
nak ellenére, hogy pontosan
tudják: a jelenlegi politikai
erõviszonyok között egy-
aránt szükségük van az
RMDSZ támogatására a ha-

talom megõrzéséhez, illetve
megszerzéséhez. A szociál-
demokraták vezetõje, Victor
Ponta, aki nemrégiben még
valósággal körüludvarolta
az RMDSZ-t, most határo-
zottan ellenzi a romániai
magyarság képviseleti szer-
vezetének Románia új köz-
igazgatási felosztására tett
javaslatát, ami ellen volta-
képpen egyetlen kifogása
van: a Maros, Kovászna és
Hargita megyébõl álló szé-
kelyföldi vagy, ahogyan õ fo-
galmazott, az etnikai kritéri-
umon alapuló régió létreho-
zását ellenzi. Ha az
RMDSZ tartja magát tervé-
hez, az USL akkor sem lép
koalícióra Kelemen Huno-
rékkal, ha ez éppen a hata-
lomátvételhez szükséges
szavazatarányt biztosítaná
számára – hangzott el nyi-
latkozata.

A szociáldemokraták
Hargita megyei parlamenti

képviselõje, Mircea Duºã
Emil Boc kormányfõt tá-
madva panaszolta fel a szé-
kelyföldi románok „jogfosz-
tottságát”. A miniszterelnök
– állítása szerint – nem tesz
semmit azért, hogy az alkot-
mányt Hargita és Kovászna
megyében is betartsák. A tö-
mörülés képviselõházi frak-
cióvezetõje az Avram
Iancut képletesen felakasztó
Csibi Barnát hozta fel elret-
tentõ példaként, de megem-
lítette a román polgármeste-
rek által vezetett települések
kormány általi hátrányos
anyagi megkülönböztetését,
a „kiemelkedõ román sze-
mélyiségek nevét” viselõ ut-
cák elnevezésének megvál-
toztatását is. 

Az ellenzéki erõk egyéb-
ként azzal vádolják, a fõ
kormánypártot, hogy az
RMDSZ-szel megkötött
együttmûködési megállapo-
dásának „titkos záradéká-

ban” megengedhetetlen en-
gedményeket tett. 

…és demokrata-
liberális nyilatkozatok

Mintha csak Duºã szavait
visszhangozta volna, a de-
mokrata-liberálisok alelnöke,
Valeriu Stoica Csíkszeredá-
ban maga is a székelyföldi ro-
mánok „veszélyeztetett iden-
titása” miatt kondította meg
a vészharangot, úgy értékel-
ve, hogy ha a budapesti kor-
mány felléphet a szomszédos
országokban élõ magyarok
identitásának védelmében,
akkor ugyanezt a román kor-
mány is megteheti.

A hét végén szintén Csík-
szeredában tartózkodó Emil
Boc ismét megpróbálta – és
megint csak hiába – elmagya-
rázni, hogy nem létezik sem-
miféle titkos záradék, és a
protokollum semmi olyasmit
nem tartalmaz, ami szemben
állna az alkotmánnyal.

Hevesen támadta a romá-
niai magyarság jogérvényesí-
tõ törekvéseit a demokrata-li-
berálisok képviselõje, Sever
Voinescu, aki az „ilyen tekin-
tetben egyértelmû és világos
alkotmányra” hivatkozva el-
lenezte az „etnikai alapú te-
rületi autonómiát”. Traian

Bãsescu államfõ szavait idéz-
te, miszerint a Székelyföld
ugyanannyi autonómiát kap-
hat, mint Caracal. Régebbi
román trükköt használva a
magyar kisebbség iránti aggo-
dalmával takarózott, azt állít-
va, hogy az etnikai alapon lét-
rejött régiók óhatatlanul
csõdhelyzetbe jutnak.

A demokrata-liberálisok
szóvivõje azzal sem ért egyet,
hogy a kormány parlament
elõtti felelõsségvállalással
szerezzen érvényt a törvény-
hozásban évek óta halogatott
kisebbségi törvénynek, igaz,
azt nem tagadta, hogy be kell
tartani a jogszabály elfogadá-
sához az RMDSZ által meg-
adott június 30-i határidõt –
amelynek fontosságát Bor-
bély László a múlt hét végén,
borszéki látogatása alkalmá-
val megerõsítette. Az idõpont
ugyanis ott szerepel a kor-
mánykoalíció feladatlistáján. 

Nagyjából hasonló állás-
pontra helyezkedett a tömö-
rülés másik hangadó politi-
kusa, Sulfina Barbu, szerin-
te azonban a törvényt parla-
menti vita nyomán kell
megszavazni. Azt is elismer-
te, hogy a jogszabályért a
kormánykoalíció mind a
négy partnere felelõsséggel
tartozik.

Héber KRESZ-vizsga

Nincs más véleményen a
párt fõtitkára, egyben pedig
elnökjelöltje, Vasile Blaga
sem, aki ugyancsak Csíksze-
redában járva azt fejtegette,
hogy pártja „még elvileg sem
érthet egyet az etnikai alapú
régiósítással”, ami semmi-
képpen sem jelenthet megol-
dást a lakosság gondjaira, hi-
szen például az Osztrák–
Magyar Monarchia idején
Székelyföld a legszegényebb
tartomány volt. Egyben ki-
emelte, hogy õ maga fejlesz-
tési tárcavezetõként „többet
tett a két megye magyar lako-
saiért, mint az RMDSZ
2010-ben és 2011-ben”, bel-
ügyminiszterként egyenesen
„a pozitív diszkrimináció el-
vét alkalmazta a rendõrség és
csendõrség kötelékében”, kü-
lön helyeket tartott fenn ma-
gyar nemzetiségûek számá-
ra, ám a kisebbségiek „nem
kívánnak erõszakszerveze-
tekbe belépni”. Érdemeként
tudta be azt is, hogy támogat-
ta a kisebbségi oktatást kiter-
jesztõ oktatási törvényt, és
engedélyezte a magyar nyel-
vû KRESZ-vizsgát. „Tõlem
héberül is vizsgázhatnak,
csak ne okozzanak balesetet”
– mondta ennek kapcsán. 
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Román „nem” a székely régióra
Ismét román össztûzbe került ezekben a napokban az

RMDSZ. Kormányzási szövetségese, illetve az ellenzéki

Szociál-Liberális Szövetség vezetõi és hangadó képviselõi

egyaránt azon vannak, hogy visszavonják a másfél milliós

magyar közösség immár kivívott jogait, és törekvései tá-

mogatására tett ígéretüket. 

Gy. Z.

A soà emlékének szen-
telt jeruzsálemi Jad

Vasem központban hétfõn
kiállítás nyílt meg Itt állok
hatmillió vádlóval: az Eich-
mann-per 50. évfordulója cím-
mel. Aznap volt ugyanis ke-
reken fél évszada, hogy
1961. április 11-én megkez-
dõdött a tárgyalás. A Jad
Vasem összesen négyszáz
órányi videoanyagot töltött
fel az ügy tárgyalásairól a
YouTube-ra.

„Fényes pályafutás”

Karl Adolf Eichmann az
SS alezredeseként szolgált a
náci Németországban, õ volt
az egyik fõszervezõje az eu-
rópai zsidók megsemmisíté-
sének, mintegy 4-5 millió
zsidó halála kapcsolódik a
nevéhez. Eichmann 1932-
ben lépett be a náci pártba;
1935-tõl a német titkosszol-
gálatnál a zsidó ügyek felelõ-
sévé nevezték ki, majd 1938-
tól õ szervezte az osztrák, a
cseh és a német zsidók
kényszerkitelepítését. A Bi-
rodalmi Biztonsági Fõhiva-
tal (RSHA) zsidóügyi osztá-
lyának vezetõjeként 1941-tõl

a deportálások irányítója,
1944 márciusától a helyi ha-
tóságokkal közösen szervez-
te a magyar – beleértve a
Magyarországhoz visszake-
rült észak-erdélyi és kárpát-
aljai – zsidóság gettósítását
és deportálását.

A háború után Németor-
szágban bujkált, majd náci
szervezetek segítségével Ar-
gentínába szökött. Tíz éven
keresztül Ricardo Klement
néven élt, míg 1960-ban izra-
eli ügynökök rá nem talál-
tak. Késõbb kiderült, hogy a
CIA is ismerte a rejtekhelyét,
de egyrészt nem akarta a
nyugatnémet kormányt
olyan helyzetbe hozni a hi-
degháborúban, hogy egy há-
borús bûnöse miatt kelljen
magyarázkodnia, addigra
ugyanis a nürnbergi perek
rég lezárultak, másrészt a
szökött náciktól számítottak
érdemi információkra a
kommunista vezetõkrõl. A
Moszad ügynökei 1960-ban
négy hónapig nyomoztak a
háborús bûnös után. Vezetõ-
jük, Peter Z. Malkin és szer-
zõtársa, Harry Stein Eich-
mann a markomban címû
könyvében emlékszik vissza
a tömeggyilkos náci elfogá-
sának történetére.

Történelmi 
emberrablás

Malkin felidézi négyszem-
közti beszélgetésüket Buenos
Airesben: „Hogyan volt ké-
pes megtenni, amit csinált?”
– kérdezte tõle. „Munka volt.
Olyan munka, amit meg kel-
lett csinálni” – válaszolta
Eichman, aki a beszélgetés
közben azt bizonygatta,

amúgy neki személy szerint
semmi baja a zsidókkal. A
náci rémet végül elkábítva és
szõnyegbe csavarva, egy izra-
eli gép fedélzetén az argentin
hatóságok háta mögött Jeru-
zsálembe csempészték – gya-
korlatilag ez volt a modern
kori történelem elsõ ember-
rablása. Az akció óriási dip-
lomáciai vihart kavart, Bue-
nos Aires kiutasította az izra-

eli nagykövetet, az ENSZ
Biztonsági Tanácsa határo-
zatban ítélte el Izraelt, jólle-
het az izraeli diplomaták szá-
mos gratulációt kaptak világ-
szerte, külföldi kollégáik ma-
gánemberként fejezték ki el-
ismerésüket – idézte fel
Malkin. Argentína és Izrael
végül közös közleményben
jelentette be, hogy az ügyet
lezártnak tekintik.

Eichmann ellen a perben
15 vádpontot fogalmaztak
meg, köztük emberiesség és a
zsidóság elleni bûntetteket,
valamint háborús bûnöket. A
vádpontok felolvasása egy
óra 15 percet vett igénybe. A
tárgyalás héberül folyt, a
golyóbiztos fülkében elhe-
lyezkedõ Eichmannak egy
külön tolmács fordította a
szöveget németre. A bizton-
sági õröket úgy választották
ki, hogy ne legyen olyan csa-
ládtagjuk, aki a nácik áldoza-
ta lett volna, félõ volt ugyan-
is, hogy a per vége elõtt vala-
ki megöli a vádlottat.

„Parancsra 
cselekedett”

Robert Servatius, Eich-
mann védõje vitatta a tárgya-
lás jogszerûségét, álláspontja
szerint ugyanis a megfogal-
mazott vádak elkövetésének
idõpontjában Izrael még
nem is létezett. Azzal is ér-
velt, hogy ügyfele nem bû-
nös, mivel csak végrehajtotta
felettesei parancsát. Érdemes
Eichmann-nak a tárgyalóte-
remben elhangzott, Magyar-
országról szóló vallomásából
idézni egy részletet: „Amikor

Budapestre érkeztem, csupán
15-20 emberem maradt, bele-
értve a sofõrt és az õrt is.”
Eichmann, aki életében elõ-
ször irányította az akciót a
helyszínrõl, tisztában volt az-
zal, hogy egy csaknem 170
ezer négyzetkilométeres or-
szág egész területén szétszó-
ródó, több mint háromne-
gyedmilliós zsidó közösséget
ennyi emberrel képtelen lesz
felkutatni, összegyûjteni,
õrizni és deportálni. „Most,
annyi íróasztal mögött, mun-
kával eltöltött év után a harc-
mezõ durva valóságában ta-
láltam magam... Úgy akar-
tam viselkedni, mint egy iga-
zi »Mester«. Elhatároztam,
hogy megmutatom, milyen
tökéletesen lehet egy munkát
elvégezni, ha a parancsnok
százszázalékosan beleveti
magát. Példát akartam mu-
tatni...” – jellemezte saját
hozzáállását. 

Az ítélet meghozatalakor
Izraelben nem létezett a ha-
lálbüntetés, ahogy azóta
sem, mindössze egyszer tet-
tek kivételt, amikor Eich-
mannt kötél általi halálra ítél-
ték. A kormánykabinet kü-
lön ülést tartott, ahol a hábo-
rús bûnös kegyelmi kérvé-
nyével kapcsolatban vitatták
meg, végrehajtsák-e az ítél-
tet. A 13 fõs testületben vita
alakult ki a kérdésben, a kabi-
net végül egyhangúlag a vég-
rehajtás mellett döntött.
Eichmannt 1962. május 31-
én kivégezték, holttestét el-
hamvasztották, majd a Föld-
közi-tengerben, Izrael határa-
in túl szétszórták, nehogy za-
rándokhellyé váljék a sírja . 

Ötven éve történt: az Eichmann-per

Adolf Eichmann bírái – és akasztás – elõtt

Ötven évvel azután, hogy Jeruzsálem-
ben megkezdõdött Adolf Eichmann
náci tisztnek, a „végsõ megoldás” ma-
gas rangú végrehajtójának a pere, Izra-
el számos kiállítással, filmmel és sze-
mináriummal emlékezik meg történel-
mének e kiemelkedõ mozzanatáról.



Folyik a magyarországi alkotmányozás.
Nyilvánvaló, az új hatalom – patetikus szó-
noklatok közepette – arra törekszik, hogy a
rendszerváltás alkuinak következménye-
ként a Kádár-korszak új rendszerbe átmen-
tett képviselõitõl megszabaduljon. Ezt a
célt szolgálta az indoklás nélküli elbocsátá-
sokra vonatkozó, de az Alkotmánybíróság
által (magától értetõdõen) alkotmányelle-
nesnek nyilvánított jogszabály, s ezt a célt
szolgálja a bírói korhatár „alkotmányos”
leszállítása is. 
A népesség túlnyomó többsége feltehetõen
mindkét intézkedést helyeselni fogja, vagy
legalábbis nem fogja egyértelmûen elutasí-
tani. Csakhogy: ha a köztisztviselõk és a
bírák, akiknek elvben függetleneknek kell

lenniük a politikától, továbbra
is kiszolgáltatottnak érez-

hették magukat, illetve
képtelenek voltak felülke-
rekedni politikai érzelmei-

ken, nem az egyes embe-
rekkel lehetett alapvetõ
baj, hanem azzal a
rendszerrel, amely má-
ig menõen kiszolgálta-
tott helyzetben tart-

hatta õket. Illetve azokkal a politikai érzel-
mekkel, amelyeken normális demokráciá-
ban a közfunkciókat betöltõ egyén minden
további nélkül képes felülemelkedni, ezzel
is bizonyítva, hogy alkalmas a közfunkció
ellátására, de amelyeket a mai magyar poli-
tikai rendszer elfojthatatlan politikai szen-
vedélyekké korbácsol. 
Van abban némi ellent-
mondás, hogy a
FIDESZ–KDNP-hatalom
éppen azoktól az embe-
rektõl akar megszabadul-
ni, akik – az ellenük han-
goztatott vádak szerint –
befolyásolhatók, simulékonyak, megalku-
vók. Ugyanis éppen ezek az emberek a
legrugalmasabban alkalmazkodhatnának
az új feltételekhez, hiszen (ismét csak a
vádaknak hitelt adva) egész életükben ezt
tették. 
Ha a magyar politika nem a rendszert ala-
kítja át, hanem a rendszert mûködtetõ sze-
mélyeket (a múlt rendszer kiszolgálóit) cse-
réli fel újakkal, joggal merül fel a gyanú,
hogy neki sem független, szabadon mérle-
gelõ, autonóm személyiségekre, hanem to-
vábbra is rugalmas és alkalmazkodó képes

személyekre van szüksége, akiknek õt kell
kiszolgálniuk.
Hogyha – ismét csak a vádaknak hitelt ad-
va – a magyar közigazgatás és igazságszol-
gáltatás a rendszerváltás óta eltelt több
mint két évtizedben is a politika kiszolgál-
tatottja maradt, az csakis azt jelentheti,

hogy Magyarországon a
politika – a szemben álló
felek önképével és retori-
kájával ellentétben – nem
a társadalom egészének,
hanem csak bizonyos cso-
portjainak az érdekeit szol-
gálta. S mivel az – eltérõ

módon, de csaknem azonos intenzitással –
antidemokratikus érzületû politikai erõk a
társadalmi rendszer összes alrendszerének
alárendelésére törekedtek, a közigazgatás
és az igazságszolgáltatás képviselõi, ponto-
san érzékelve a demokratikus rendszer bi-
zonytalanságait és megbízhatatlanságát,
joggal rettegtek attól, hogy a másik fél ha-
talomra jutása karrierjük végét is jelentheti.
Félelmük nem volt alaptalan. Minden ha-
talomváltás – mindkét oldalról – masszív
tisztogatásokat hozott. A közigazgatás és
az igazságszolgáltatás „régi kádereit” talán

éppen jobb-bal radikalizmusuk szorította a
szocialisták táborába. És megfordítva. Azo-
kat is, akik hajlottak volna a semlegességre.
Mindkét oldalról.
Egyik felet sem az alkalmazottak tapasztala-
ta, szaktudása bölcsessége, hanem befolyá-
solhatósága érdekelte. Az persze tény: a
jobboldalnak nem sikerült kiegyensúlyozni a
hatalmi viszonyokat. A szocialisták a hata-
lom megszerzését követõen ugyanazokat az
embereket helyezték vissza állásaikba. A fõ
szempont számukra sem a szakértelem, ha-
nem a politikai hûség volt. Az ebbõl, azaz a
szakértelem hiányából fakadó következmé-
nyek válhattak aztán a FIDESZ–KDNP két-
harmados gyõzelmének legfõbb okaivá is.
Az új hatalom most radikális megoldáshoz
folyamodik, válogatás (azaz a szakmai tel-
jesítményre, hozzáértésre, tisztességre való
tekintet) nélkül kiiktat a rendszerbõl min-
denkit, aki a „múltban” szocializálódott. 
Végül is megteheti. Csakhogy ezzel (még
ha az intézkedés által kiváltott nehézségek-
tõl eltekintünk is) még semmit nem tett a
két meghatározóan fontos társadalmi al-
rendszer átalakításáért. Legjobb esetben is
csak újratermeli – fordított elõjellel, persze
– a múlt torzulásait. 

Azon a napon a Sárga Császár megmutatta palotáját a költõnek.
Hosszú sétájuk során maguk mögött hagyták az elsõ nyugati teraszo-
kat, amelyek, mint egy végeérhetetlen amfiteátrum tribünjei, szelíden
ereszkedtek alá egy paradicsom vagy egy kert felé. A fémtükrök és a
borókasövények sûrû hálózata már elõre jelezte a labirintust, amely-
ben elõször örömmel tévelyegtek, mintha csak valami játékba ele-
gyedtek volna, késõbb azonban nem minden nyugtalanság nélkül,
mivelhogy az egyenes utak észrevehetetlen, bár folytonos hajlatba
görbültek, úgy, hogy rejtett köröket alkottak. Éjféltájt a bolygók s egy
teknõc hasznos feláldozása folytán kiszabadultak ugyan az elvará-
zsoltnak tûnõ tájékból, de az eltévedettség érzésétõl nem szabadul-
hattak meg, az mindvégig elkísérte õket. Elõcsarnokok, udvarok,
könyvtárak során haladtak át, s végül egy hatszögû termen, melyben
vízióra állt. (…) A császári kíséret elvonult, s az emberek mindenütt
hódoltak neki. Egy nap kikötöttek egy szigeten, ahol valaki elmulasz-
totta a hódolatot, mivel még sose látta a Mennyek Fiát. A hóhér lefe-
jezte. Szemük közönnyel tekintett a sok fekete hajra, sok fekete tánc-
ra, sok mindenféle bonyolult arany álarcra. A valóság összekevere-
dett az álommal. Jobban mondva, a valóság az álom egyik lehetõsé-
ge volt. (…) Minden száz lépésre torony hasított az égbe. A szem
mindegyiket egyforma színûnek látta, holott a legeslegelsõ sárga volt,
az utolsó pedig skarlátvörös, de oly hosszú volt a soruk, és oly fino-
mak az árnyalatok átmenetei. 

Jorge Luis Borges: A palota parabolája, Fordította Somlyó György

Bõvített újratermelés?

ÚMSZVÉLEMÉNY2011. április 13., szerda   www.maszol.ro 5

Elemzõk szerint is, amennyiben „perdöntõ” lenne a
forradalmak létrejöttében a „szabály”, hogy ha adott
egy diktátor, akkor adott a trónfosztó népmegmoz-
dulás is, úgy az interneten hosszú hetek óta mozgo-
lódó Kína lenne az egyik fõ esélyes. Hu Csin-tao
pártelnök és fõtitkár országában nem nehéz diktá-
tort lelni, s Kína mégis éppen most, a „jázmin forra-
dalmak” tavaszán kerül messzire az esetleges re-
zsimváltó, pro-demokrácia megmozdulásoktól. An-
nak ellenére, hogy az állami bevételek igazságos el-
osztásának, a lakásgondoknak, aluliskolázottságnak,
egészségügyi reformhiánynak, az elszabadult árak-
nak és a szociális biztonsághiánynak a rémei ver-
sengve riogatják a közkínaiakat, beleértve a több
mint 170 milliónyi nyugdíjast. 
Ha igaz, hogy a párt által felvázolt 2011-2015-ös pe-
riódus ötéves terve harminchat millió lakás építését-
renoválását, az átlagkeresetek évenkénti tizenhárom
százalékos emelését, a városi övezetekben több mint
negyvenöt millió munkahely teremtését ígéri, és azt,
hogy a vidéki, városi nyugdíjasok pénze biztosan ér-
kezik, a lanyha forradalmi hõ érthetõbb. 
Ami az ingerküszöb alatti lázadásokat illeti (ha
megbízhatóak a kapott jelezések), azok ellen nem a
sosem túlzó rendõri fellépés, a rendszerkritizáló ak-
tivisták százszám-lecsukása, a gyülekezések megtor-
lása, a pro-Tunézia, Egyiptom, Bahrein, Líbia tema-
tikájú internetes, vagy nyomtatott tartalmak teljes
cenzúrája a fõ fegyver. Ezek mind díszek azon az té-
nyen, hogy a Nemzeti Népi Kongresszus által jóvá-
hagyott éves katonai, illetve belsõ védelmi költségve-
tés szerint, a külsõ agresszorok ellen alig több mint
91 millió, míg a belsõ rendbontók ellen már 95 mil-
lió dollár vethetõ be. A párt inkább befelé fél ebben
az évben, mint látványosan kifelé, pedig lehet, hogy
nem is kellene ennyit költeni a honi elriasztásra,
ugyanis az átlagemberek nem biztos, hogy rezsim-
váltást akarnak. Egy új rendszer sem tudna ugyanis
teljes korrupciómentességet vállalni, a vörös õsapák-
tól rájuk maradó konstruktumok oly stabilak. 
Még egy fontos akadálya van a trónfosztásnak: a
párt mindenkor gondoskodott, hogy a kínai nacio-
nalizmus mindig kicsit fajsúlyosabb legyen, mint a
forradalom, s ki tudna érvelni az ellen, hogy a

Népköztársaság ma a világ egyik
legígéretesebb gazdasági hatal-

ma, ugyanakkor katonailag is szá-
mottevõ globális tényezõ? Egy
alulról jövõ hullám mindezt veszé-

lyeztetné, felülrõl pedig csak kozme-
tikai, nem pedig sebészeti válto-
zás várható. Kína, a jelek sze-
rint tehát marad: mozgolódva,

de mozdulatlanul. 
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Válogatás és tekintet
nélkül kiiktat a rendszer-
bõl mindenkit, aki a
„múltban” szocializáló-
dott.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A türelem vonzza, a türelmetlenség pedig
taszítja a magasabb tudás kincseit.” 

Rudolf Steiner

Hájtek

Finom átmenetek

Kína 
miért nem? 

A nap címe. Jól áll a lakat a kórháza-
kon, Laurenþiu Mihu, România liberã.

Magyarázat. Nem az egyedüli, de min-
denképpen kiváló cikk az egészségügyi
reform védelmében. A szerzõ világos
fejjel „a legihletettebb intézkedések
egyikének” nevezi a rossz kórházak be-
zárását, a reagálásokról pedig azt írja:
„Tapasztalhattuk a populizmus és az al-
jas manipuláció veszélyes elegyét, egy
olyan mediatikus gépezet mûködését,
amely intenzíven és kizárólagosan ér-
zelmi érvekre alapoz. Hogyan értelmez-
hetjük másképpen a politikusok, az or-
vosok és a sajtó egy részének cinkossá-
gát, amellyel visszaélnek emberek halá-
lával?” És így tovább, okos pátosszal.
Hasonlóan Sorin Ioniþã cikkéhez az
Evenimentul zileibõl, amelyik szintén ha-
tározottan kiáll az egészségügyi reform
mellett, a támadói ellen. 

Ki micsoda? Már jó ideje gondolunk
arra, hogy hova lett Ion Cristoiu, aki
mindig olyan jókat jósolt. Most elõbuk-
kant, méghozzá vezetõ politikusokat
minõsítõ megjegyzéseivel. Látszik,
hogy nagyotmondásáról nem szokott le,
jellemzései olykor mégis telitalálatok:
Traian Bãsescu – „egy nagy színész”;
Victor Ponta – „politikai kérdésekben
kisóvodás”; Nicolae Ceauºescut „nagy
igazságtalanság érte”; Ion Iliescu
„olyan ember, akirõl sohasem tudni,
mit gondol”; Adrian Nãstase „görcsös”;
Emil Boc „látszólag bugyuta, de be fog-
ja bizonyítani, hogy ez egyáltalán nem
úgy van”; Emil Constantinescu „túl
gyenge”; Mircea Geoanã pedig csak-
ugyan „ostoba”. Vajon Ion Cristoiura
milyen jellemzés illik a legjobban? 

Pipa. Lehet, hogy az esélytelenség nyu-
galmával pipázgatott Theodor
Paleologu, amikor bejelentette jelölteté-
sét a PD-L elnöki tisztségére, de bizo-
nyára maga is tisztában van azzal, hogy
alaposan belekavarhat a tisztújítás ered-
ményébe. A Puterea szerint ugyanis az
ifjú politikus elsõsorban az eddig esé-
lyesnek tartott Emil Boctól von el támo-
gatókat, s ez a kétfordulós választáso-
kon meglepetéseket okozhat.

Ady András
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Antal Erika, Kovács Zsolt,
Baloga-Tamás Erika 

Az elkövetkezõ két év-
ben legalább 800 millió

euró bevonására lenne szük-
ség ahhoz, hogy Székelyföld
fejlesztési stratégiája a ter-
veknek megfelelõen valósul-
hasson meg, de ez kellõ
szakmai és politikai össz-
pontosítással meg is dupláz-
ható – derült ki egy frissen
készült tanulmányból,
amely a kérdésben elsõként
mutatott fel egy átlátható
pénzügyi tervet és mérhetõ
mutatókat. Csutak István
fejlesztéspolitikai szakember
munkája egy kockázatelem-
zéssel ellátott minta, amely
különbözõ forgatókönyve-
ket vázol fel – irányvonala-
kat rajzolva meg a vidék-, a
regionális és a humánerõfor-
rás fejlesztés területén egy-
aránt. „Mindez nem csak
infrastruktúrát jelent, hanem
vállalkozástámogatást, -fej-
lesztést, illetve prioritásként
kezeli a képzés, tanulás tá-
mogatását is, ami nélkül az
uniós követelményekhez
nem lehet felzárkózni” –
magyarázta a szakértõ, aki a
tervezésben figyelembe vette
a már körvonalazódó, 2014
és 2020 között érvényesülõ
trendeket is.

Elsõ a jólét

„Úgy vélem, eddig felhal-
mozódott már annyi tapasz-
talat és tudás az uniós csatla-
kozás kapcsán, hogy le tu-
dunk vonni bizonyos követ-
keztetéseket” – fogalmazott
lapunknak a szerzõ, aki elér-
kezettnek látja az idõt arra,
hogy ne csak beszéljünk a

megpályázott közösségi ala-
pokról, hanem ezek eredmé-
nyei is kézzelfoghatóvá válja-
nak. „Az uniós támogatások-
nak, társfinanszírozásoknak
fõ célja az életminõség javítá-
sa, ami esetünkben munka-
helyeket, a jövedelmek stabi-
lizálódását, sõt növekedését
kell, hogy jelentse, egyszóval
a jólétet” – mutatott rá Csu-
tak, aki tanulmányával ehhez
kíván módszertani fogódzót
nyújtani. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a szak-
ember egy korábbi elõadásá-
ban az Országos Statisztikai
Intézet adataira hivatkozva
hívta fel a figyelmet arra,
hogy a tömbmagyar megyék
lakosságának átlagjövedelme
kullog az országos rangsor
végén. 

A tanulmány szerzõje a
legrészletesebb problémafel-
tárásra törekedett. Mivel

szerinte a hiányosságok
õszinte feltárása és megtár-
gyalása lehet az alapja a
megfelelõ közép- és hosszú
távú megoldások megtalálá-
sának, elsõsorban a térség
gyengeségeit igyekezett fel-
térképezni. Hangsúlyozta
ugyanakkora hosszú távú
stratégiák fontosságát, ame-
lyek ellensúlyoznák a négy-
éves választási periódusok
távlataiban gondolkodó po-
litikusi személetet. 

Hallgat a politika

Bár a tanulmányt készítõ-
je eddig mintegy félszáz po-
litikussal ismertette mun-
káját, az elemzés nem vál-
tott ki túl nagy visszhangot a
döntéshozók körében, a
szerzõ szerint épp a munka
szigorú szakmaisága miatt,
illetve amiatt, hogy nemigen

alkalmas polémiák gyártásá-
ra. „Kevés kivételtõl elte-
kintve a politikusok tény-
ként kezelték ezt az anyagot,
vagyis nem vettek róla tudo-
mást” – fogalmaz Csutak.
Hozzátette: reakció érkezett
az RMDSZ szövetségi elnö-
ke, Kelemen Hunor, vala-
mint Tánczos Barna vidék-
fejlesztési államtitkár részé-
rõl, akikkel folyamatban van
a párbeszéd. Ezzel szemben
a szakma kiemelt figyelmet
tanúsított iránta: a Magyar
Tudományos Akadémia Vi-
lággazdasági Kutatóintézete
beszélgetésre invitálta a szer-
zõt, és a kolozsvári Babeº-
Bolyai Tudományegyetem
közgazdász diákjai is érdek-
lõdtek a dolgozat iránt. 

A Csutak István által ké-
szített tanulmányt a három-
széki önkormányzati veze-
tõk most tanulmányozzák –

tudtuk meg Tamás Sándor-
tól, Kovászna Megye Taná-
csának elnökétõl. Antal Ár-
pád sepsiszentgyörgyi pol-
gármester szintén osztja azt
a nézetet, hogy a székelyföl-
di megyéket magába foglaló
fejlesztési régió érdekében
EU-konform érveket kell
használni és nem ennek et-
nikai jellegét hangsúlyozni,
amire hivatkozva többen
rossz fényt igyekeznek vetni
a kezdeményezésre.  

Kétsebességû régiók

A romániai régiók felosz-
tásának vitatott voltát és az
ebbõl eredõ egyenlõtlensé-
geket már sokan és sokféle-
képpen tematizálták. Szé-
kelyföldet kedvezõtlen hely-
zetbe állítja, hogy egy erõs
és virágzó térség része,
amely a statisztikák szerint
országos átlag fölötti infrast-
rukturális ellátottsággal bír,
és egyéb mutatói is átlagon
felüli fejlettségrõl tanúskod-
nak. Ennek következtében,
a regionális politika és fej-
lesztéspolitika elvei alapján
– mivel a fejlett térségek ki-
sebb juttatásokat kapnak a
központi költségvetésbõl –
Székelyföld is kisebb finan-
szírozásban részesül, holott
jóval elmaradottabb régiós
„szomszédainál”, például
Brassó, Szeben és Maros
megyéknél.  

„Az erõs és gazdag térsé-
gek jobban fejlõdnek, míg a
kicsik, a szegények egyre
gyorsabban szakadnak le, és
ezt lenne hivatott egy régiós
átalakítás valamennyire or-
vosolni. Illúzióink nincse-
nek, a fejletlen térségek fel-
zárkózását nem lehet egyik
napról a másikra elérni, de az
is nagy eredmény lenne, ha a
leszakadás sebességét csök-
kenteni lehetne. A mostani
tanulmánynak pont az a cél-
ja, hogy eszközt, megoldást
keressünk ezen jelenség féke-
zésére. Persze a politikusok-
nak kínos ez a téma, és ha fo-
lyamatosan gyõzelmi induló-
kat zengünk, nehezen ma-
gyarázható meg, hogy miért
egyre rosszabb, ha egyre
jobb” – összegezte a fejlesz-
téspolitikai szakember. 

Röviden Stratégikus régiófejlesztésNõ az államadósság

Idén a bruttó hazai összter-
mék (GDP) 37,7 százaléká-
ra emelkedik a tavalyi 35,2
százalékról Románia bruttó
kormányzati adóssága –
mutatott rá a Nemzetközi
Valutaalap kétévenként
közzétett, Fiscal Monitor cí-
mû jelentésében. A pénzin-
tézet elõrejelzése szerint az
államadósság szintje vi-
szonylagos állandóságot
mutat majd az elkövetkezõ
három évben is. 

Ötszázalék alatti infláció

A Román Nemzeti Bank fe-
lülvizsgálja a februárban
közzétett 3,6 százalékos éves
inflációs elõrejelzését, ám az
új ráta valószínûleg mégsem
haladja meg az öt százalékot
– fejtette ki Adrian Vasiles-
cu, a jegybank elnöki taná-
csosa, aki a korrigálás okát
elsõsorban a globális szinten
emelkedõ olaj- és élelmiszer-
piaci árakban látja. A szak-
ember szerint Romániában
jelenleg nem az infláció nö-
vekedése a legnagyobb prob-
léma, mivel ez inkább sta-
tisztikai jellegû kérdés.

Halasztás kartellügyben

A korábban ígért elsõ ne-
gyedév helyett csupán év kö-
zepén fejezi be az Országos
Versenytanács az olajipari
társaságok ellen kartellgya-
nú ügyben indított vizsgála-
tot, miután elkészül az Eu-
rópai Unió jelentése a kér-
désben, illetve meghallgat-
ták az érintett feleket is  – je-
lentette be tegnap Bogdan
Chiriþoiu, a hatóság elnöke.   

Egekben a kakaóár

Változatlanul történelmi
csúcsok közelében tartja
magát a kakaó ára a nem-
zetközi kereskedelemben,
annak ellenére, hogy az
Európai Unió pénteken fel-
oldotta az Elefántcsontpart
két fontos tengeri kikötõje
ellen elrendelt büntetõin-
tézkedéseket. A kurzus teg-
nap tonnánként 1,6 száza-
lékkal, 3032 dollárra emel-
kedett az Intercontinental
Exchange határidõs tõzsdé-
ken – írta a vg.hu.

A mint arról beszámoltunk, Székely-
föld fejlesztési stratégiáját különbözõ
fórumokon tematizálták, legutóbb a
hétvégén, egy gyergyóremetei találko-
zón érintették, ahol szó esett a régió-
nak önálló fejlesztési térségként való
megjelenítésérõl is. „Székelyföld fej-
lesztési stratégiáját elsõ körben, rövid-
és részben középtávon a jelenlegi köz-
igazgatási felosztás alapján készítjük
el” – szögezte le megkeresésünkre
Birtalan József, Hargita Megye Taná-

csának menedzsere. Az elöljáró hang-
súlyozta, ez nem jelenti azt, hogy a fej-
lesztési stratégia közép- és hosszútávú
célkitûzései szem elõl tévesztenék a
megye által kívánatosnak tartott regió-
átszervezés lehetõségét. Birtalan sze-
rint Hargita megyében a rövid-, közép-
és hosszútávú stratégiai célok között
átjárhatóságot biztosítanak, ezek egy-
másra épülnek, így bármilyen körül-
mények között megvalósíthatóak ma-
radnak. A remetei találkozón szintén

résztvevõ Szabó Árpád, Maros Megye
Tanácsának alelnöke lapunknak el-
mondta, a megye régiófejlesztési straté-
giájában elsõsorban a székelyföldi köz-
igazgatási egységek közös érdekeit tart-
ják szem elõtt, saját és EU-s alapokat
használva a fejlesztéshez. A közös fej-
lesztések egyik célja a megyehatárokon
átnyúló úthálózatok rehabilitálása,
másik prioritás pedig az ivóvízellátás,
de ilyen terület a hulladékgazdálkodás
vagy a repülõtér fejlesztése is.

Székely együttgondolkodás

HIRDETÉS

ÚMSZ

Románia euróövezethez
való csatlakozásának cél-

dátumáról kezdeményez tár-
gyalást Traian Bãsescu ro-
mán államfõ a Román Nem-
zeti Bankkal, a kormánnyal
és a pénzügyi elemzõkkel,
hogy megvizsgálják, hasz-
nos-e az ország számára a
2015-ös idõpont tartása vagy
sem. Az elnök ezt tegnap
Tallinban jelentette be, ahol
észt kollégájával, Toomas
Hendrik Ilvesszel folytatott
megbeszélést. Hírügynöksé-
gi jelentések szerint Bãsescu

hangsúlyozta: az állami költ-
ségvetés hiányának és az ela-
dósodásnak a csökkentési
üteme feljogosítja Romániát
arra, hogy tartsa a korábban
2015-re kitûzött csatlakozási
céldátumot. „A gazdasági
világválság ugyanakkor
mindenki számára tanulsá-
gos volt. Ennek a tanulság-
nak fényében újra kell ele-
mezni az euróövezethez va-
ló csatlakozás céldátumát” –
tette hozzá az államfõ,
hangsúlyozva, Románia
gazdaságának versenyképes-
nek kell lennie ahhoz, hogy
az euróövezetben is jól telje-

sítsen. Szerinte elsõsorban
azt kell megvizsgálni, hogy
a román gazdaság teljesítõ-
képességét kell-e még növel-
ni annak érdekében, hogy
versenyképes legyen az eu-
róövezetben is, ennek alap-
ján dõlhet el, hogy tartható-
e bevezetés eredetileg terve-
zett 2015-re tervezett idõ-
pontja vagy az ország kény-
telen halasztáshoz folya-
modni az ügyben. Az észt
államfõ szerint a csatlakozás
elérésében legfontosabb a la-
kosságnak a nemzeti valuta
leértékelõdéstõl való félel-
mének eloszlatása. 

Traian Bãsescu bizakodik 
a 2015-ös euróbevezetésben

A Székelykapu árnyékában. Székelyföldnek legalább egymilliárd eurós fejlesztési alapra van szüksége
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Tiltakoznak a hazai civil
szervezetek és a szak-

szervezetek a társadalmi
párbeszéd feltételeit szabá-
lyozó törvénykönyv jelenle-
gi formájában történõ elfo-
gadása ellen, a kormány en-
nek ellenére felelõsségválla-
lással, a parlamenti vitát ki-
kerülve kívánja életbe léptet-
ni a vitatott tervezetet. A
szakszervezetek és munkál-
tatói szövetségek jogállását,
a kollektív munkaszerzõdés
intézményét, illetve a Gaz-
dasági és Társadalmi Tanács
(CES) mûködését szabályo-
zó törvénycsomagtól függ a
következõkben a foglalkoz-
tatáspolitika több fontos kér-
dése: a minimálbér összege,
a kollektív munkaszerzõdés
eltörlése, a munkaszerzõdé-
sek új rendszere, a munka-
konfliktusok rendezése és a
sztrájkjog is. 

Egyeztetés helyett 
nyomásgyakorlás

„Persze hogy tiltakozunk a
társadalmi párbeszédrõl szó-
ló törvénycsomag ellen, ami-
kor azt párbeszéd nélkül, sa-
ját hatáskörben kívánja elfo-
gadtatni a kormány” – ma-
gyarázta az ÚMSZ-nek Márk
Nagy János, az Erdélyi Kár-
pát-Egyesület szatmári szer-
vezetének ügyvezetõ elnöke.
A civil szervezet vezetõje
emlékeztetett: a Tãriceanu-
kormány idején még demok-
ratikus választásokon dön-
tötték el, melyek lehetnek
azok a szervezetek, amelyek
részt vehetnek a Gazdasági
és Társadalmi Tanács (CES)

ülésein. „Most a kormány
nevezi meg ezeket a civil
szervezeteket, és a Boc-kabi-
net pedig természetesen mel-
lõzi a zöld érdekvédõket.
Persze hogy mellõzi õket, hi-
szen nem érdeke, hogy véle-
ményt nyilváníthassunk” –
mondta Márk Nagy János.
Az EKE-elnök nem kívánt
érdemi kifogásokat megfo-
galmazni a tervezettel kap-
csolatban. „Ahhoz, hogy tar-
talmi hozzáfûznivalónk le-
hessen, részt kell vennünk a
jogszabály elõkészítésében,
erre azonban nem kaptunk
lehetõséget” – nyilatkozta
Márk Nagy János.

Szerepzavarok

Kerekes Károly, a képvise-
lõház munkaügyi bizottságá-
nak RMDSZ-es tagja úgy
kérdésünkre fogalmazott:
„nem tudni, hogy segíti-e a
társadalmi párbeszédet vagy
sem ez a jogszabály”. Kifej-
tette: a tervezet elsõsorban a
szakszervezeteket érinti, ezért
a társadalmi ismertsége és el-
fogadottsága is attól függ, ho-
gyan „tálalják” a tagság szá-
mára az új elõírásokat az ér-
dekvédõk. „Jobban örültem
volna, ha ez a dokumentum
parlamenti vita révén lép élet-
be, és egyértelmû, hogy a
szakszervezetek számára hát-
rányos helyzetet teremt. Nem
biztosított például, hogy a
szakszervezeti vezetõk man-
dátumuk lejárta után is meg-
õrizhetik állásukat, ez pedig
elfogadhatatlan” – hangsú-
lyozta. A politikus összessé-
gében olyan jogharmonizáció
eredményének nevezte a tör-
vénycsomagot, amely az uni-

ós elvárásoknak megfelelõen
jött létre. 

Kerekes tájékoztatása sze-
rint a kormány tervezete ha-
tályon kívül helyezte az ed-
digi, szakszervezetekre,
munkáltatókra, kollektív
munkaszerzõdésekre, a
munkakonfliktusok rende-
zésére vonatkozó jogszabá-
lyokat, új szabályozást vezet
be ezeken a területeken, to-
vábbá bevezeti a háromolda-
lú – a kormány, a szakszer-
vezetek és a munkáltatók
képviselõibõl álló – egyezte-
tõ tanács intézményét is. A
CES-bõl kivonul a kormány,
míg a háromoldalú fórumot
maga a kormányfõ vezeti.
Az elõbbi testületben részt
vesznek a munkaügyi mi-
nisztérium által felkért civil
szervezetek, de a lényeges
kérdésekrõl (például a mini-
málbér összegérõl) az utóbbi
dönt. „Teljes mértékben el-
fogadom a civil szervezetek
kritikáját, a gazdasági-társa-
dalmi tanács politikai befo-
lyás alá kerül azáltal, hogy a
munkaügyi tárca dönti el, ki
vehet részt a testület munká-
jában. A háromoldalú
egyeztetõ tanáccsal pedig az
a legnagyobb probléma,
hogy egyszerre  konzultatív
és egyszerre döntéshozó
szerv, ez a két szerep pedig
ellentétes egymással” – fog-
lalt állást Kerekes, aki a sze-
rinte „nem eléggé jól” elõké-
szített törvénycsomaghoz
több módosító indítványt is
benyújtott. A politikus jel-
lemzõnek nevezte, hogy a
kormány által széles körû-
nek nevezett törvénycsomag
nem terjed ki például arra,
milyen létszámmal mûköd-

hetnek a továbbiakban az ér-
dekvédelmi szervezetek, így
elképzelhetõ, hogy életbelé-
pése után egyszemélyes
szakszervezetek jöjjenek lét-
re. „Nagyon sok az ilyen kö-
vetkezetlenség, sejtésem sze-
rint ezt a tervezetet az igaz-
ságügyi minisztérium nem is
láttamozta”  – tette hozzá
Kerekes Károly.

Fizetésemelés 
vagy lefejezés

Az Alfa Kartell elfogadha-
tatlannak, a szakszervezeti
mozgalom „halálos ítéleté-
nek” nevezte a törvényköny-
vet, amely „lefejezi” a szak-
szervezeteket. Elnöke, Bog-
dan Hossu felszólította Emil
Boc kormányfõt: a tervezett
felelõsségvállalás helyett von-
ja vissza a dokumentumot.
Simion Hãncescu, a Szabad
Tanügyi Szakszervezet
(FSLI) vezetõje úgy fogalma-
zott, a felelõsségvállalással a
kormány saját felelõtlenségét
demonstrálja, és ellehetetle-
níti a hazai munkaerõpiacot,
kollektív munkaszerzõdés
nélkül ugyanis kiszolgáltatot-
tak lesznek a munkavállalók.

Ioan Botiº munkaügyi mi-
niszter  a vádakra reagálva
hangsúlyozta: a kollektív
munkaszerzõdés eltörlésével
lehetõvé teszik a szakágaza-
tonkénti béralkut, így növe-
kedhetnek a bérek. A szak-
szervezeti törvény módosítá-
sa pedig – hangsúlyozta a
politikus – azt a célt szolgál-
ja, hogy átláthatóbb legyen
az érdekvédelem, és ellen-
õrizhetõ legyen, ki milyen
minõségben képviseli a mun-
kavállalókat. 

Sike Lajos

Hosszú évek és elmérge-
sedõ viták után otthonra

találhat a Kölcsey Ferenc
Fõgimnázium Szatmárné-
metiben – a város önkor-
mányzata úgy döntött: az
egykori zárda épületébõl a
püspöki konviktus sokkal tá-
gasabb épületébe költözik
az intézmény. „Felelõs em-
berként nem nézhettük,
hogy a régió leghíresebb
magyar iskolája egy szûkös
épületben legyen összezsú-
folva. A legjobb megoldás
kiválasztásában a katolikus
püspökség, maga Schön-
berger Jenõ püspök úr segí-
tett, felajánlotta a konviktus
pár éve visszakapott épüle-
tét. Ez mindenben megfelel
a célnak: aránylag jó álla-
potban van, kellõen tágas,
nagy udvara van, a város-
központban található!” – is-
mertette a döntés hátterét
lapunknak Csehi Árpád, a
megyei önkormányzat
RMDSZ-es elnöke.

A város tanügyért felelõs
alpolgármestere is úgy véli, a
lehetõ legmegfelelõbb épület-
re esett a választás, mert
hosszú távon megoldódott az
állami magyar iskola gondja.
„Biztató, hogy az önkor-
mányzat román tagjai is tá-
mogatták a választást” – fo-
galmazott Kereskényi Gábor.
Amint arról lapunkban ko-
rábban beszámoltunk, a
nagy múltú középiskola évti-

zedeken át az egykori refor-
mátus gimnázium államosí-
tott épületében mûködött.
Ezt az ingatlant visszakapta
az egyház, és felvetõdött,
hogy a környéken visszaszol-
gáltatott más épületekkel
együtt, a Láncos- templom
körül egy református iskola-
központot hoznak létre, ahol
a Partiumi Keresztény Egye-
tem kihelyezett karai is elfér-
nének. 

Eredetileg nem volt szó a
Kölcsey elköltöztetésérõl,
már azért sem, mert ebben
az iskolában több református
fiatal tanul, mint az idõköz-
ben újraindult református lí-
ceumban. Váratlanul azon-
ban megromlott a viszony az
intézmények között. Há-
romévi vita után, a Kölcsey
elõször a múlt õsszel költö-
zött, szûkös és oktatási cé-
lokra nem megfelelõ épület-
be. Pataky Enikõ fõigazgató
akkor azzal vigasztalta a
majdnem „otthontalanul”
maradt nyolcszáz diákot és
az ötvenhét tanárt, hogy a
Kölcsey eredményét és hírét
nem a falak biztosítják! Most
is hasonló szellemben nyilat-
kozott az ÚMSZ-nek az in-
tézményvezetõ, bár nem rej-
ti véka alá örömét. „Az meg-
becsülés jele, ha törõdnek ve-
lünk. Biztosak lehetnek a
döntéshozók abban, hogy a
jobb munkafeltételek az
eredményeinkben is megmu-
tatkoznak majd” – nyilatkoz-
ta az igazgató. 

Otthonra talál a Kölcsey

Dialógustörvény –
párbeszéd nélkül

Munkatársunktól

Az Egészségügyi Minisz-
térium elõtt folytatódott

tegnap a Sanitas Szakszerve-
zet elõpataki kórházért szer-
vezett, két hete kezdeménye-
zett demonstrációsorozata.
Amint arról korábban beszá-
moltunk, a szaktárca Bodza-
fordulóra kívánja költöztetni
az izomsorvadásos betegeket
ellátó országos érdekeltségû
intézményt, a betegek és a
kórház alkalmazottai azon-
ban ellenzik a döntést. Az
érintettek arra hivatkoznak: a
rendkívül hideg település al-
kalmatlan a kezelésre, az
egészségügyi személyzetnek
pedig megerõltetõ a minden-
napos ingázás. A demonstrá-
lók az utóbbi idõszakban út-
lezárással, kerekesszékes fel-
vonulással jelezték nemtet-
szésüket Kovászna megyé-
ben, tegnap pedig Bukarest-
ben vonult fel száz tiltakozó.
A Háromszékrõl érkezõket
bukaresti betegek is elkísér-
ték: a résztvevõk hangsúlyoz-
ták: Romániában 35 ezer em-
bert érint az izomsorvadás,

ezért nem mindegy, hogy mi
lesz az elõpataki intézmény
sorsa. Vasile Neagovici, a
Sanitas Szakszervezet Ko-
vászna megyei tagszervezeté-
nek elnöke elmondta: nem
függesztik fel a tüntetéseket
mindaddig, amíg a szaktárca
el nem áll eredeti szándéká-
tól. Vass Levente, Cseke Atti-
la tárcavezetõ tanácsadója
azonban úgy nyilatkozott:
bár sokan tiltakoznak, be kell
látni, hogy a vitatott költözte-
tés a betegek és az egészség-
ügyi személyzet érdekét is
szolgálja, mert a régi és kor-
szerûtlen ingatlan helyett egy
új kórházat kapnak az érin-
tettek.  Ráadásul Bodzafor-
dulón nem csak a krónikus
betegeket, hanem az akut
problémával küzdõket is el
tudják majd a tervek szerint
látni. Jelenleg a helybeliek
negyven kilométert tesznek
meg akkor, ha orvosi beavat-
kozásra van szükségük. A
szakértõ emlékeztetett: az új
kórházba hárommillió eurót
fektettek, és ezt a nagyarányú
ráfordítást kár lenne parla-
gon hagyni. 

Kitartanak az elõpatakiak

Az elõpatakiaknak nem kell a bodzafordulói kórház

A nagy múltú iskola a konviktus épületébe költözik

Fotó: Tofán Levente

A szerzõ felvétele



Totka László

Új idõpontot tûzött ki a
közigazgatási bíróság a

nagyváradi színház átszer-
vezésének ügyében. A ko-
rábban 2012 novemberére
kitûzött tárgyalást az önkor-
mányzat kérése alapján
2011. május 15-re idõzítet-
ték, tudtuk meg Szabó
Ödöntõl, a Bihar Megyei
Tanács jogi bizottságának
elnökétõl. „Benyújtottunk
egy kérvényt, melyben indo-
koltuk, mivel intézményi át-
szervezésrõl van szó, igen-
csak furcsa helyzetet terem-
tene, hogy az elsõ tárgyalás-
ra több mint másfél év múl-
va kerülne sor, amely tár-

gyalás nagy valószínûséggel
nem is az utolsó lenne” –
fejtette ki Szabó Ödön. 

A megyei önkormányzat
tovább dolgozik a magyar és
a román színtársulat szétvá-
lasztásán: benyújtották a
szükséges iratokat a kulturá-
lis minisztériumba, hogy
megkapják a kulturális in-
tézményekre vonatkozó be-
sorolást. Ugyanakkor újra
elküldték a vonatkozó taná-
csi határozatokat a prefektu-
si hivatalba, és kérték azok
törvényességének újbóli ki-
vizsgálását. „A tanács ugyan-
is meg van gyõzõdve arról –
fejtette ki a jogi bizottság el-
nöke –, hogy a határozatok
törvényesek, és csupán vala-

mi félreértés lehet a prefek-
tus azon döntése mögött,
hogy pert indít azok ellen.”
„Az újonnan létrehozott
Nagyváradi Magyar Szín-
ház ügye pedig addig is
megy elõre, az önkormány-
zati határozat megvan, az
intézményt bejegyeztük, van
adószáma, pecsétje és remél-
hetõleg rövid idõ alatt le fog
zajlani a Szigligeti Társulat
személyzetének átvétele” –
mondta el lapunknak Szabó
Ödön, akitõl azt is megtud-
tuk: a megyei tanács
RMDSZ-frakciója a követ-
kezõ héten egy rendkívüli
tanácsülésen a magyar szín-
ház mûködési rendjét akarja
elõterjeszteni. 

Májusban állnak bíróság elé

Kovács Zsolt

A sepsiszentgyörgyi Bod
Péter Megyei Könyvtár

is csatlakozott a Zibo inter-
netes portál kezdeményezé-
séhez, amely ezt a hetet „té-
vémentes családi hétnek”
nyilvánította. Az ország tu-
catnyi kulturális intézmé-
nyéhez hasonlóan arra pró-
bálják rávenni a családokat,
hogy néhány napra kapcsol-
ják ki a számítógépeket, a te-
levíziót, és szervezzenek kö-
zös programokat, sétáljanak
gyermekeikkel a parkban,
vagy látogassanak el a helyi
könyvtárakba, múzeumok-
ba, kiállításokra, bábelõadá-

sokra vagy az állatkertbe.
Szonda Szabolcs, a sepsi-
szentgyörgyi megyei könyv-
tár igazgatója lapunknak el-
mondta: mától péntekig na-
ponta felolvasásokat tarta-
nak óvodásoknak, kisisko-
lásoknak és kamaszoknak
egyaránt. Ma délután Pál
Ferenczi Gyöngyi, színmû-
vész, holnap Camelia Pa-
raschiv Katai, színmûvész
olvas fel, pénteken pedig
Sztakics Éva, Sepsiszent-
györgy alpolgármestere tart
felolvasást. Szonda szerint
az e heti rendezvényt köve-
tõen rendszeresítik ezt a
programot, és ezután min-
den kedden és csütörtökön a

Bod Péter Megyei Könyvtár
gyermekrészlegén az intéz-
mény munkatársai felolvas-
nak a kiskorúaknak, nagy-
részt a kortárs gyermekiro-
dalom alkotásaiból, illetve
új könyveket ismertetnek. A
„tévémentes családi hét” ak-
ciót kezdeményezõ Zibo
Help Egyesület a televízió
és az internet veszélyeire
próbálja ráirányítani a fi-
gyelmet, mert felmérésük
szerint a hazai gyermekek
több idõt töltenek a televízió
elõtt, mint az iskolában.
Sok kiskorú az iskola után
leül a képernyõ elé, és késõ
estig, szülõi felügyelet nélkül
nézi a mûsorokat. 

Tévézés helyett olvasás
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Sipos M. Zoltán

A székely utazóról, nyelv-
tudósról emlékeztek meg

hétfõ este a Kolozsvár Társa-
ság székhelyén Kõrösi Cso-
ma Sándor halálának 169.
évfordulója elkalmából, Sü-
tõ Zsolt marosvásárhelyi fo-
tómûvész fotóinstallációja
bemutatásával, majd Irimiás
Balázs építész elõadásával. 

Mint elhangzott, Sütõ
Zsolt Kõrösi Csoma Sándor
útján indult el 2007-ben, és el-
jutott Tibetbe. Az ott készült
fotókat mutatta be videopro-
jektorral vetítve, zenei aláfes-
téssel. A fényképek tanúsága
szerint a hegyek közt élõ tibe-
tiek élete rendkívül egyszerû,
a természeti jelenségeknek
alárendelve zajlik. Az étke-
zéstõl a mosakodásig, életük
minden mozzanatát a szer-
tartásosság határozza meg.

Irimiás Balázs erdélyi szü-
letésû, Tokióban élõ építész
Csoma Himalájai lakhelyének
megmentése önkéntesekkel cí-
mû elõadásában elmondta:
arra kötelezte el magát, hogy
a tibeti Zanglában található
házat, amelyben Kõrösi
Csoma Sándor megszállt és
dolgozott, megmentse az
enyészettõl. Ennek érdeké-
ben 2008-tól minden évben
nyaranta, az idõjárás függvé-
nyében, három hónapot dol-
gozik önkéntesekkel a ház
restaurálásán. A négyezer

méter magasan található
zanglai vályogházon végzett
helyreállítási munkálatokat
úgy végzik, hogy az a nem-
zetközi szakmai követelmé-
nyeknek is megfeleljen. „Kõ-
rösi Csoma Sándor ottjárta
óta a ház elhagyatottan áll, a
zord idõjárás miatt minden
évben kidõl egy fal, besza-
kad egy födém, eltûnik, meg-
semmisül egy szoba” – vá-
zolta az épület sorsát a ko-
lozsvári hallgatóságnak Iri-
miás Balázs. A munkálatok
elkezdésekor az Angkor Ala-
pítvány nyújtott adminiszt-
ratív segítséget az Irimiás ve-
zette önkéntes csapatnak, ké-

sõbb bejegyezték a Csoma
Szobája Közhasznú Alapít-
ványt, amely átvette a restau-
rálás teljes ügyintézését. Az
alapítvány munkáját nagy-
mértékben támogatja a Nem-
zeti Kulturális Alap. Az épí-
tész szerint az épületen el-
végzendõ munka még leg-
alább három évig eltart.

Mint az elõadó kifejtette, a
tibeti zord idõjárás miatt a
nyári hónapok a legkedve-
zõbbek az ilyen típusú mun-
kálatok elvégzésére, az év
többi részében eltorlaszolja
az utakat a hó, a ház megkö-
zelíthetetlen. Eddig az épí-
tész és csapata a legszüksége-

sebb munkákat végezte el a
házon, megakadályozva an-
nak összeomlását: kijavítot-
ták a falak repedéseit, a le-
omlott falakat, és az eltörött
gerendákat pótolták, ezáltal
látványos eredményeket ér-
tek el, amit az elõadáson ve-
tített képek is bizonyítottak.
Irimiás a tibeti emberek min-
dennapjairól is mesélt az ér-
deklõdõknek: mint kiderült
az ottaniak teljesen önellátó-
ak, pénzt egyáltalán nem
használnak. Ennek az élet-
módnak a hátránya Irimiás
szerint, hogy az oktatás szin-
te teljesen hiányzik a tibeti
társadalomból. 
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A Román Akadémiáé 
a Cioran-hagyaték

George Brãiloiu román üz-
letember, aki a csütörtökön
Párizsban tartott árverezé-
sen jutott Emil Cioran ha-
gyatékának birtokába, teg-
nap bejelentette: a Román
Akadémiának adományoz-
za a 123 kéziratot és doku-
mentumot. Brãiloiu az aka-
démia volt elnökével, Eugen
Simionnal folytatott megbe-
szélést követõen döntött így,
miután tájékozódott arról,
hogy az akadémiai könyvtár
új épületbe költözött, és az
értékes hagyatékot megfele-
lõ körülmények közt tudja
tárolni. Eugen Simion az
üzletember gesztusát úgy ér-
tékelte: „a rossz hírek árada-
tában egy jó hír”.

Folk, faltól falig

A magyar zenekarok mellett
Bulgária, Szerbia, Románia
és Franciaország zenészei is
muzsikálnak a május 11-e és
15-e között megrendezendõ
Budapest Folk Fest három
helyszínén. A Mûvészetek
Palotájában lép fel a világhí-
rû bolgár Angelite nõi kórus,
akik Sebestyén Mártával sze-
repelnek. Franciaországból
Baltazar Montanaro a Sön-
dörgõ vendégeként áll szín-
padra, Erdélybõl az egyik
legjobb autentikus zenekar, a
Magyarpalatkaiak játszanak
egy teljes táncházmûsort.

Magyarok Tibetben. Lassan halad a négyezer méter magasban található zanglai ház renoválása

HIRDETÉS

Poémák estje
ÚMSZ

Karácsonyi Zsolt és Ke-
néz Ferenc találkozik ol-

vasóival a kolozsvári magyar
színházban soron következõ
szombati költõi esten, ezúttal
mindketten a nagy formák
mûvelõiként mutatkoznak
be. Karácsonyi Zsolt Ússz, Fa-
ust, ússz! címû poémájából,
Kenéz Ferenc pedig Szabad-
nak lenni mit jelent? címû köl-
teményébõl olvas fel. „Kenéz
Ferenc a hetvenes években
egy végletesen lecsupaszított,
kemény és ironikus lírával je-
lentkezett az erdélyi magyar
irodalomban, Karácsonyi
Zsolt a létköltészetet ötvözi a
forma tiszteletével, játékkal
és öniróniával. Kenéz Ferenc
1989-ben települt át Magyar-
országra új otthont keresve
magának, amelyet változatla-
nul a versben talál meg; Ka-
rácsonyi Zsolt nem veszi tu-
domásul a határokat, ezek
ugyanis inkább összekötik,
semmint elválasztják az or-
szágokat, a nyelveket vagy a
formákat” – áll a szervezõk
meghívójában.  

Kõrösi Csoma háza

Karácsonyi Zsolt Fotó: Szentes Zágon
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Szombaton este a francia szü-
letésû José-Manuel Thomas

Arthur Chao (mûvésznevén:
Manu Chao) zenéjétõl zeng majd
a fõvárosi Palota Terem (Sala
Palatului). A sokféle nyelvet és
zenei mûfajt latinos hangulatúvá
ötvözõ zenész lemezein megtalál-
ható a rock, a sanzon, a salsa, a
reggae vagy a ska is, mindez fran-
cia, angol, spanyol, katalán, por-
tugál vagy éppen arab nyelven. A
’80-as években debütáló zenész a
2008-as B’estfest-en lépett fel elõ-
ször Romániában, ezúttal a La
Ventura címû turnéjával tér vissza
az országba, intim hangulatú
koncertet ígérve a legelvetemül-
tebb rajongóknak.

Sziget-sztár Bukarestben

Bár az augusztus 10-e és 15-e
közöttre tervezett budapesti Szi-
get Fesztivál egyik világzenei
sztárja a soul, a rhythm & blues
és a dzsessz mûfajában egyaránt
otthonosan mozgó 27 éves Amy

Winehouse, a romániai rajon-
góknak nem kell feltétlenül Ma-
gyarországra utazniuk, ha látni
akarják a rebellis dívát. Wine-
house, aki a hírek szerint sikerrel
küzdött meg évek óta fennálló
drogproblémájával, amely ko-
moly hátráltatója karrierjének,
idén Romániában is fellép –
vagy a Iolanda Balaº Stadionban
vagy a Vama Vechén tartandó
fesztiválon. Az ötszörös
Grammy- és háromszoros Ivor
Novello-díjas díva, aki eddig
csak két albumot készített, elõ-
ször fog fellépni Romániában,
ahol a tízmillió példányban el-
adott Back To Black címû albu-
mát mutatja be.

Sztártavasz és -nyár

Az év egyik legnagyobb kon-
certjeként beharangozott Lady
Gaga-fellépés ismét a pletyka
kategóriájába került, a Nemzeti
Stadiont úgy tûnik mégsem az
extrém öltözködésérõl elhíresült

énekesnõ avatja fel. A Grammy-
díjas amerikai sztár nélkül is
lesz elég fellépõ a fõvárosban:
május 7-én az Alkotmány téren
lép fel a kolumbiai születésû
Shakira, aki tavaly a világ leg-
népszerûbb latin énekesnõje
volt. A bukaresti Római Aré-
nákban május 17-én hazai sztár
szórakoztatja a közönséget, akik
a híres dance énekesnõ Inna da-
laira csápolhatnak. Május 30-án
a Zone Arena vendége a Roxette
svéd popduó lesz, akik világkö-
rüli turnéjuk részeként koncer-
teznek a román fõvárosban. 

A nyár a veterán Sting kon-
certjével indul, aki június 6-án
lép fel az Alkotmány téren, há-
rom nappal késõbb pedig a le-
gendás Scorpions zenél a Zone
Arenában. 

Július 10-én az év legnagyobb
koncertjén vehetnek részt a szó-
rakozni vágyók. Az Alkotmány
téren Bon Jovi és zenekara a The
Circle címû albumot népszerûsí-
tõ turné keretében lép fel.

Fesztivál fesztivál hátán

A nagy koncertek mellett ter-
mészetesen a fesztiválkínálat
sem marad el. Májust például
akár a jazz hónapjának is te-
kinthetjük – május 7-e és 13-a
között a Bukaresti Nemzetközi
Jazzverseny, május 8-a és 14-e
között pedig a Nagyszebeni
Jazz Fesztivál kerül megszerve-
zésre. Júniusban viszont „pör-
gõsebb” fesztiválok várják a bu-
lizni vágyókat – viszont furcsa
mód, a két legnagyobb románi-
ai fesztivál, a B’estfest és a Rock
the City Fesztivál egyaránt júni-
us 1-je és 3-a közöttre van beter-
vezve. Utóbbi Whitesnake,
Judas Priest, Prodigy és Mike
and The Mechanics zenéivel
várják a fesztiválozókat az Al-
kotmány térre. A B’estfest a
Skunk Anansie, Pendulum,
Hadouken, Asian Dub Foun-
dation, Flogging Molly, House
of Pain és Lamb nevû együtte-
sekkel csalogat. 

Kína stílusosan reagált az Amerikai
Egyesült Államok (USA) által nemrégi-
ben kiadott, 190 országot érintõ emberjo-
gi jelentésére, amelyben – amint várható
volt – Washington „jól beolvas” Nagy
Fal országának. A Hu Csin-tao által el-
nökölt állam tulajdonképpen ugyanazt
rója fel az USA-nak, mint az õneki:
diszkriminációt, szólás- illetve sajtósza-
badság-korlátozásokat, erkölcstelen és ille-
gális kereskedelmi politikát. Ebben a gro-
teszk helyzetben mi csak annyit gondolha-
tunk, hogy vagy egyik államnak sincs
igaza, vagy mindkettejüknek az van. Ez a
hercehurca azonban azt árulja el, hogy
egyik ország sem a valós imázsát élteti a
médiában. Kínáról tudjuk, hogy elnyo-
mó, de közel sem buta intézmény, az
USA százszor bebizonyította, hogy elnyo-
mó és eléggé bugyuta. Hosszú távon Kína
taktikája a nyerõbb. Szerencsénkre a nyílt
versengés egyelõre csak médiaszinten fo-
lyik – ismétlem: egyelõre.

(prier)

Kettõs tükör 

Bukaresti koncertrajt
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Távozik az MTVA szolgáltatási 
vezérigazgató-helyettese

Egy hónap múlva, május 12-tõl, közös
megegyezéssel távozik posztjáról Zá-
vodszky Zoltán, a Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA)
szolgáltatási vezérigazgató-helyettese –
közölte Cserháti Ágnes, az MTVA szóvi-
võje az MTI-vel. Utódját az elkövetkezõ
egy hónap során kéri majd fel Böröcz Ist-
ván vezérigazgató – olvasható a doku-
mentumban. „Az MTVA köszönetét és el-
ismerését fejezi Závodszky Zoltánnak az
elmúlt hónapokban a közszolgálati intéz-
ményrendszer megújítása érdekében vég-
zett tevékenységéért és sok sikert kíván
további szakmai munkájához” – zárul az
MTVA közleménye.

Bernardo Bertolucci 
életmûdíjat kap Cannes-ban

Életmûdíjat vehet át a 64. cannes-i film-
fesztivál megnyitóján, május 11-én
Bernardo Bertolucci olasz filmrendezõ –
írja az MTI. A tiszteletbeli Arany Pálmát
ezentúl a korábbi gyakorlattól eltérõen,
évente adják majd át egy-egy fontos ren-
dezõnek, akit eddig nem jutalmaztak
Cannes-ban. Az utóbbi években az élet-
mûdíjat Gilles Jacob fesztiválelnök
Woody Allennek és Clint Eastwoodnak
adta át 2002-ben és 2009-ben. 

Hibaigazítás

Április 11-én megjelent Humorfeszt-márka
címû cikkünk fotóján Zsók Levente sze-
repel, nem pedig György Botond, az idei
Humorfeszt nyertese. Az érintettektõl és
olvasóinktól ezúton kérünk elnézést.

Avigdor Liberman izraeli kül-
ügyminiszter kedvence a hazai
médiának, szókimondó, sokszor
nyers stílusú nyilatkozataival.
Valószínûleg a közel sem „politi-
kailag korrekt” beszéd több né-
zõt vonz, és ezen közel sem reto-
rikai mestermû-mondatok ese-
tenkénti túlzott mediatizálása
tulajdonképpen ingyenkabaré
meg olcsó feszültségoldás is a
Hamásszal, az Al-Kaidával, az
arab államok oroszlánrészével
szembenálló állam lakói számá-
ra. Valószínû, hogy ezt a szokat-
lan nyelvezetû politikusfigurát
nem csak marketingcélokból, ha-
nem igazi humanitárius módon
afféle „házibohócként” is hasz-
nálja a média. A szakmailag va-
lószínûleg túlterhelt államférfi
személyének azonban egyértel-
mûbben negatív vetületei is van-
nak: korrupció gyanújával bepe-
relték, és nemsokára törvényszék
elé fog állni. A hét elején azért
lett újra „sztár” Liberman, mert
újólag megszegte az intézményi
kommunikáció írott és íratlan
szabályait egy rádióinterjú köz-
ben, amelyet, a háttérzajokból
eléggé egyértelmûen kikövetkez-
tethetõen, a vécébõl adott. A kül-
ügyminiszter a Reset Bét rádió-

állomásnak adott interjújában
éppen a gázai övezetbeli terroris-
ták elleni harcról beszélt. A (Gá-
zai övezetet uraló) Hamász pa-
lesztin szervezetre utalva a poli-
tikus azt mondta: „tudjuk, kivel
van dolgunk”, amihez a csobogó
víz volt a háttérzaj. A mûsorve-
zetõvel megejtett, direktben köz-
vetített mobiltelefonos beszélge-
tést ugyanis vízöblítéses mellék-
helyiségekre jellemzõ csobogó
hang törte meg – és ez a hír
azonnal szétfröcskölt a világmé-
diában. Anélkül, hogy ismer-
nénk a miniszter ezen eljárás-
módjának okát (lehetett sürgõs
elintéznivalója, lehetett „laza”,
de lehetett dölyf is tettében), bát-
ran kijelenthetjük, hogy a PR-
szakembereknek nemsokára új
fejezeteket kell majd írniuk kom-
munikációs útmutató-könyveik-
hez. Viszont az is egyértelmû,
hogy a formális kommunikáció
szabályait csak „fentrõl”, hatal-
mi pozícióból lehet megtörni –
ha a riporter telefonált volna a
budiból, hát valószínûleg a szá-
mára is elkerülhetetlen nyilvá-
nosság mellett elbocsátó levelet is
kap vezetõségétõl. 

Péter Árpád

Médiagnózis

„Vécébeszéd” az új PR-fogás?

Manu Chao La Ventura címû turnéjának bukaresti állomásán intim hangulatú koncertet ígér rajongóinak 

Manu Chao szom-
bati koncertjével
nyitják Bukarest-
ben az idei nagy
koncertek szezon-
ját – a többnyire 
latin zenét játszó
zenész, énekes
mellett Amy Wine-
house, Prodigy,
Bon Jovi, White-
snake és Judas
Priest is a hazai 
rajongók elé lép.

Sajtóhadsereg
Vilmos esküvõjén
MTI

Kisebb hadseregnyi stábbal
készül Vilmos brit trónörö-

kös közelgõ esküvõjére a BBC: a
stáb kétszer akkora lesz, mint az
Olimpián, és háromszor akkora,
mint a foci vb-n. A BBC kilenc-
órányi közvetítést tervez. A brit
kormány becslései szerint az
eseményt kétmilliárd tévénézõ
kíséri majd figyelemmel világ-
szerte, a fõ közvetítõ a BBC. A
Daily Mail értesülése szerint a
brit közszolgálati médiatársaság
összesen 850 fõs stábbal vonul
ki a helyszínekre. Közülük 550-
en az élõ tévé- és rádiómûsor
közvetítésében vesznek részt,
háromszázan pedig a BBC veze-
tõ hírmûsorai számára készíte-
nek riportokat az eseményrõl. A
társaság a Daily Mail felvetésére
azzal magyarázta a stáb hatal-
mas létszámát, hogy a BBC a fe-
lelõse a trónörökösi menyegzõ
közvetítésének az egész világon,
és az esküvõ valószínûleg az év-
század legnagyobb globális né-
zettségû eseménye lesz. A BBC
a 2008-as pekingi nyári olimpiai
játékokon 437 fõs, a tavalyi dél-
afrikai labdarúgó-világbajnoksá-
gon 295 fõs stábbal volt jelen. 



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Múltidéző (ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.50 Dunáról fúj a szél
(ism.)
16.00 Isten kezében
(ism.)
16.30 Az állatok világa
17.00 Az igazi helyszíne-
lők (dok. sor.)
17.30 Győztesek Világa
Magazinműsor
18.00 25. szélességi fok
Délre (fr. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
20.40 Kikötő Friss
21.00 Híradó
21.05 Sport - Esti
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 14 kilométer (sp.
filmdráma, 2007)
23.35 Dunasport
23.45 Maradandó sérülé-
sek (dokumentumf.)
0.40 Vukán György és
Szakcsi Lakatos Béla zon-
goraestje
1.45 Kikötő - Friss (ism.)
1.55 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A tuti balhé (ameri-
kai akciófilm) 13.05 Cá-
paember - Tökéletes raga-
dozó (amerikai horror, 1.
rész) 14.50 Az utolsó
piszkos tánc (kanadai
filmdráma) 16.45 Kamé-
leon (amerikai thriller)
18.25 Víruscsapda (am.-
német akcióf.) 20.05 Ké-
mek háborúja (am. akció-
film) 22.10 Sivatagi lavi-
na (am. akciófilm) 0.05 A
pusztító ring (dél-kor.-am.
akciófilm)

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Titkos szerelem
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 – reality
show 20.30 Ha ügyes
vagy pénzt nyerhetsz
21.30 Ezel (sorozat)
23.00 Segítség! (ameri-
kai horror, 2007) 1.00
Forró éjszakák (erot. film)

9.00 Hitélet 16.00 Híradó
16.15 Hitélet ismétlés
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefe-
re 18.30 Híradó 19.00
Többszemközt 19.30 Hír-
adó 20.00 Moldoványi
Judit: Utazás a fehér ha-
jón, dokf. 21.00 Több-
szemközt 21.30 Híradó
22.00 Társas Játékok

8.30 Őrült szerelem (mexi-
kói sorozat) 10.00 A libák
nem szállnak a mennybe
(sorozat) 12.45 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 Esmeralda (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
21.30 Eliza nyomában (so-
rozat) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek   
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DUNA Tv, 22.00
14 kilométer

14 kilométer. Mindösszesen 14. Ennyi a távolság Nyugat-Af-
rika és Spanyolország között. Ez a kimondott, kevésnek tűnő
14-es kilométer szám azonban 3 emigráns számára óriási tá-
volság. A menekülő afrikai emigránsok számára ez a 14 kilo-
méter fényévnyi távolságot jelent, gyalogosan át a Nyugat-
szaharai sivatagon át, Európáig. 3 fiatal, 2 fiútestvér, Buba
és Mukela, és egy lány, Violeta.

TV2, 22.20
Merénylet a suligóré ellen

Bobby Funke minden, csak nem menő, nem sikeres és nem
buknak rá a csajok. Mindez persze egy csapásra megválto-
zik, amikor lába kell az iskolai teszteknek és Bobby bravúros
nyomozással leleplezi a bűnöst, még egy nyári egyetemi ösz-
töndíjat is elnyerve újságcikkével. A suli legjobb nője a lábai
előtt hever, Kirkpatrick igazgató sem lehetne hálásabb, még-
is úgy érzi, valami nem az igazi, valamit elmulasztott.

RTL Klub, 23.50
Hivatali patkányok

Peter és két haverja, Samir és Michael egy hatalmas cég ha-
talmas irodájában robotolnak, és akár hetente tizenöt per-
cet is eltöltenek hasznos munkával. Azon törik a fejüket, ho-
gyan állhatnának bosszút életük megnyomorítóján: a Hiva-
talon. Peter felkeres egy feszültségenyhítő terapeutát, ám a
kezelésen gutaütést kap. Ettől kezdve nem érdekli semmi: la-
zán megmondja a véleményét a főnökeinek.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A hangszerkészítés
mesterei
10.25 Néprajzi értékeink 
- A somogyi hosszúfurulya
10.30 Srpski Ekran
11.00 Unser Bildschirm
11.25 Körzeti magazin
12.15 Magyar jogtörténet
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Sírjaik 
hol domborulnak...
15.10 Az Örök Szövetség
15.45 Együtt
16.10 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. sor.)
17.05 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.55 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.20 Magyar retro
19.15 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 Biszku és a többiek
23.40 Záróra (ism.)
0.30 India 
- Álmok útján
(brazil-indiai sor.)

7.00 meneTrend
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb 
történetekkel
15.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
16.15 NekedValó
17.15 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.25 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Gálvölgyi-show -
Április Paródiashow
Utána: RTL-hírek
23.10 Házon kívül
23.50 Hivatali patkányok
(am. vígj., 1999)
1.30 Odaát (amerikai sor.)
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin
2.35 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.20 Stahl konyhája
10.25 Babapercek
10.30 Teleshop
12.00 Árva angyal 
(mex. sor.) (ism.)
12.50 Két lökött inas
(kan. vígj., 2001)
15.20 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Marina (mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.10 Jóban Rosszban
(sor.)
22.20 Merénylet a
suligóré ellen 
(am. vígj., 2008)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Aktív
0.15 Divatkreátor
0.45 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.45 Tények Este
2.20 EZO.TV 
- Jósok, látók, médiumok!
3.20 Hajsza a sorozatgyil-
kos nyomában 
(am. krimi, 2008)
4.45 Sliders 
(am. sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet Ri-
portmagazin (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Sziluett (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ősök tere
0.05 Rájátszás (ism.)

10.00 A narancsvidék
(am. sorozat) 11.00 Har-
lequin: Egy másik nő (kan.
rom. dráma) 12.55 Ameri-
ka csillagai 14.55 A médi-
um (sorozat) 16.50 Gyil-
kos számok (sorozat)
17.45 Dawson és a have-
rok (sorozat) 18.35 A da-
dus (sorozat) 19.10 Gor-
don Ramsay 20.05 Chris-
tine kalandjai (sorozat)
20.30 Két pasi (sorozat)
21.25 Gyilkos számok (so-
rozat) 22.25 Éden Hotel
23.25 CSI (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Reklámgyár
14.10 Pontos sportidő
15.10 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak!
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Örüljünk a fo-
cinak! (live) 20.00
Europa League: Spartak -
Porto labdarúgó mérkő-
zés (live) 22.00 Labdarú-
gás: PSV - Benfica (live)
Europa League

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
10.55 Nappali
12.45 Útravaló
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Slovenski Utrinki
15.00 Együtt
15.30 Összhang
16.25 Időutazás
16.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.25 India - Álmok útján
((braz.-ind. sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
22.05 Az Este
22.40 Halálos megtorlás
(am. filmdráma, 1986)
0.20 A rejtélyes XX. szá-
zad
0.50 Sporthírek
1.00 Prizma
1.15 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.00 100%-ban 
garantált (ism.)
11.00 UEFA Champions
League összefoglaló 
(ism.)
11.50 Kalandok 
az élő világban
11.55 Eurovision 2011
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Ítéld meg te!
22.10 Sylvia 
(angol életr. drám., 2003)
0.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai sorozat)
0.55 Az összeillő pár
(reality show) 
(ism.)
1.55 Ítéld meg te! 
(ism.)
2.45 Közérdek (ism.)
3.10 Sport
3.25 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 Elveszett 
gyermekek 
(amerikai f. dráma) 
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Szívtelen bosszú
(amerikai filmdráma,
1997)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A hazafi 
(am. akcióf., 1998)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersorozat)
1.00 Europa League 
öszszefoglaló 
(ism.)
1.30 A hazafi 
(am. akcióf., 1998) 
(ism.)
3.00 ProTv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razvan és Dani
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.10 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.10 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
14.30 Mutassalak
be a szüleimnek 

(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Dzsungelláz 
(amerikai dráma, 1991)
3.30 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
(ism.)

7.00 Változó idők 
(francia filmdráma, 2004)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 A Vijelie 
család kalandjai
11.15 Hajbakapás a kony-
hában (reality show)
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása 
(indiai sor.)
15.00 Médium 
(amerikai krimisor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A skorpió
megszelidítése
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Idősek és nyugha-
tatlanok (ism.)
23.30 Médium 
(am. krimisor.)
0.30 Perverz prostituál-
tak (erotikus f.)
2.30 Hírek (ism.)

6.30 Szétépítők 
- Felvillanyozva
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 911 Targa
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Fa
12.00 Amcsi motorok 
- Christopher and Dana
Reeve Foundation motor
13.00 Autókereskedők 
- Jensen Interceptor
14.00 Állítólag...
- Bumeránggolyó
15.00 Piszkos munkák 
- Tartálytisztító
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Everglades
20.00 Állítólag... 
- Gyilkos pohár
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Halálos fogás 
- A célvonal
23.30 A tenger 
gladiátorai 
– Túlterhelten 
a viharban
0.30 A sörfőzés 
mesterei 
- Punkin & Portamarillo
1.30 MacIntyre 
alvilági útikalauza 
- Fokváros
2.30 Szétépítők

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Magyar nyelvű 
műsor – Szieszta
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Bűvület (olasz sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Elegem van! 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sor.)
21.00 Oroszlánok arénája
(reality show)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Rövid film 
a kettesen
0.00 Végig nevetünk
(ism.)
0.35 Qian király 
(kínai sor.) (ism.)
1.30 Vallomások 
(ism.)
2.30 AG Weinberger 
zenés műsora (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden
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Ma Ida, Márton és Her-
mina napja van.
A Ida germán eredetû nõi
név, jelentése: tevékeny, se-
rény.
A Márton a latin Martinus
név rövidült, magyar alak-
ja, a jelentése Marshoz tar-
tozó, és az istenség város-
védelmezõ funkciójából
következõen: harcos. 
A Hermina nõi név a Her-
man férfinév nõi párja,
más feltevések szerint a
germán Ermin vagy Irmin
isten nevével függ össze.
Holnap a Tibor nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1204 – A IV. keresztes há-
borúban Velence ösztönzé-
sére a keresztes haderõ
Montferrati Bonifác veze-
tésével elfoglalja és kifoszt-
ja Konstantinápolyt.
• 1517 – Egyiptom az Osz-
mán Birodalom részévé
válik.
• 1670 – Zrínyi Péter és
Frangepán Ferenc grófok
Bécsbe menekülnek, hogy
kegyelmet kérjenek I. Li-
pót császártól a Wesselé-
nyi-féle összeesküvés tá-
mogatása miatt, azonban
április 17-én letartóztatják,
és a bécsújhelyi várba zár-
ják õket.
• 1906 – Ezen a napon szü-
letett Samuel Beckett ír
születésû, Nobel-díjas fran-
cia író, drámaíró (meg-
halt 1989-ben).

• 1943 – A berlini rádió beje-
lenti a katyñi tömegsírok fel-
fedezését, a szovjet NKVD
által legyilkolt lengyel hadi-
fogoly katonatisztek holttes-
teivel.

Vicc
Két skót találkozik. Mondja
az egyik:
– Adj egy cigit!
– Nem adok.
– Oké, akkor rágyújtok a ma-
gaméból, de megadod!

Recept
Rozmaringos 
csirkemellbatyu
Hozzávalók: 60 dkg csirke-
mell, 16 szelet sliced bacon
(szeletelt császárszalonna),
só, bors, õrölt rozmaring
vagy -levelek, valamint -
ágak (egy kis cserép rozma-
ring balkonnövényrõl), vé-
kony spárga. 
Elkészítése: A szalonnákat
megfelezzük. A csirkemel-
let felszeleteljük, enyhén ki-
potyoljuk, sózzuk, meg-
szórjuk borssal és rozma-
ringgal (õrölt vagy friss le-
velekkel), majd tizenhatfelé
vágjuk. Minden melldara-
bot betekerünk két-két sza-
lonnaszeletbe, és szépen át-
kötjük a csomagokat egy-
egy spárgával. Minden cso-
magra tûzünk egy rozma-
ringágat, melynek az illata
át fogja járni a sültet. Tepsi-
be tesszük õket, és a sütõ-
ben lassan megsütjük (40
perc).

2011. április 13., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A körülmények kiválóan alkal-
masak arra, hogy céljait elérje.
Terveihez sikerül a környezeté-
ben élõ emberek jóindulatát és se-
gítségét megnyernie.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A közeljövõ célkitûzéseit csendes
magányában alaposan gondolja
végig. Eddigi belsõ bizonytalan-
ságait most legyõzheti, mert
mindent világosan átlát, megért.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ereje és közérzete kitûnõ. Az ed-
diginél gyorsabban és könnyeb-
ben éri el céljait, különösen azo-
kat, amelyek írással és kommu-
nikációval kapcsolatosak.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Tisztában van azzal, hogy kemé-
nyen kell dolgoznia, és hogy el-
lenlábasai is vannak. Ne tervez-
zen hosszú távon elõre, mert le-
het, hogy át kell szerveznie a
programját.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Beleszól egy rokona érzelmi életé-
be, pedig nem érezheti ugyanazt.
Nehezen kerül közel valakihez,
de ma könnyebben fog menni a
kitárulkozás.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha nem tesz nagyobb erõfeszíté-
seket a családi békességért, akkor
számítson rá, hogy húsvétkor a
távolságtartás lesz a jellemzõ a
rokoni viszonyokban.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Örömteli napra számíthat. Üz-
lettársa mellett a párja is segíti
önt a vállalkozásban, és ezzel õ is
hozzájárul a család pénzügyi be-
vételeihez.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Olyan vádak érhetik, amelyek-
ben vétlen, ne vegye túl komo-
lyan. Tegyen inkább engedmé-
nyeket, ezáltal többet elérhet,
mintha „felszívná magát” és fö-
löslegesen keménykedne.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Számos teendõ, hivatalos intézni-
való szakad a nyakába. A bürok-
rácia pedig mintha egyre növe-
kedne. Szerencsére a Nyilas tán-
toríthatatlan, kedves és lojális.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Merész vállalkozásoknak kedvez
a mai nap. Fontos, hogy határo-
zott és meggondolt legyen. A sze-
relemben jól mennek a dolgok,
miután feldolgozta a korábbi
kapcsolatot.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Rendkívül mozgalmas, élmé-
nyekkel teli lesz mai napja. Csil-
laga, a levegõjegyû Szaturnusz
különös kegyben részesíti. Szere-
lem vár a Vízöntõkre.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Fontos, hogy konfliktushelyzet-
ben józan ítélõképességére tá-
maszkodjon. A bolygóvibrációk
hallatlanul energikusak, sokkal
többet tud teljesíteni, mint
egyébként.

Horoszkóp
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Röviden
Sima Liverpool-siker 

Az angol labdarúgó-Premi-
er League 32. fordulójának
hétfõ esti zárómérkõzésén
az FC Liverpool 3-0-ra ver-
te a Manchester Cityt, a gó-
lokat Carroll (2) és Kuyt
szerezte. Sikerével a Liver-
pool továbbra is a hatodik
helyen áll, 21 hossznyira a
69 pontos listavezetõ Man-
chester Unitedtõl. 

Nyert a Zaragoza 

A spanyol labdarúgó-Pri-
mera División 31. forduló-
jának hétfõ esti zárómérkõ-
zésén a Real Zaragoza 2-1-
re nyert a Getafe ellen.
Utóbbi 34 ponttal a 16.,
míg legyõzõje 33-mal a 17.
helyet foglalja el a Barcelo-
na (84) vezette tabellán. 

Kassai Moszkvában 

Kassai Viktor vezeti csütör-
tökön a Szpartak Moszkva–
FC Porto labdarúgó-Euró-
pa-liga-negyeddöntõ visz-
szavágóját amelynek házi-
gazdája a Luzsnyiki Stadi-
on. Az európai sportági
szövetség (UEFA) honlapja
szerint a világbajnokságon
is közremûködõ magyar bí-
ró munkáját Erõs Gábor,
Ring György, Fábián Mi-
hály és Bognár Tamás segíti
majd. Az elsõ mérkõzésen
a Porto 5-1-re gyõzött.

Tokió pályázna 

Sintaro Isihara, Tokió kor-
mányzója bejelentette: a
japán fõváros tervei között
szerepel, hogy pályázik a
2020-as nyári olimpiai játé-
kok rendezésére. A politi-
kus szerint az ötkarikás já-
tékok megrendezése jó le-
hetõség lenne a március
11-i pusztító földrengés és
az azt követõ szökõár utá-
ni megújulásra. A 2020-as
nyári játékok rendezésére
pályázó városoknak ez év
szeptember 1-ig kell nyilat-
kozatot küldeniük a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság-
nak, amely 2013 szeptem-
berében dönt a helyszínrõl.
Korábban Berlin, Fokvá-
ros, Róma és Isztambul
mellett a dél-koreai Puszan
és a katari Doha vezetõi je-
lezték kandidálási szándé-
kukat a 2020-as ötkarikás
játékokra.

Harmincmillió Tévezért

Az olasz futballbajnok és
Bajnokok Ligája-címvédõ
Internazionale kész 30 mil-
lió eurós ajánlatot tenni
Carlos Tévezért az argen-
tin csatárt foglalkoztató
Manchester Citynek. Az
értesülést a Corriere dello
Sport tette közzé keddi
számában. Az olasz sport-
lap a hét végén már cikke-
zett a 27 éves, sokszoros
válogatott támadó tervbe
vett szerzõdtetésérõl, akkor
azt írva, hogy Tévez sze-
mélyesen tárgyalt Milánó-
ban az Inter képviselõivel,
és a felek megállapodásra
jutottak a játékos nyári
klubváltásáról.

Labdarúgás 

T. J. L. 

Nem született gól a lab-
darúgó-Liga-1 26. fordu-

lójának hétfõi mérkõzésein, a
vasárhelyiek a bajnok kolozs-
vári CFR-rel, a rapidosok pe-
dig a kiesõzónába süllyedt
Universitatea Craiovával nem
bírtak. Utóbbi találkozónak
ifjú Silviu Lung volt a hõse,
aki gyakorlatilag kivédte a
bukarestiek szemét. 

A giuleºti-i stadionban
nem mûködött rendesen a
villanyvilágítás, és ezért Ad-
rian Mititelu abban remény-
kedik, hogy csapata még be-
zsebelhet két „zöldasztali”
pontot. A 41. percben ugyan-
is fél percig befuccsolt a vilá-
gítás, szûk 25 perccel késõbb
pedig ismét rendetlenkedni
kezdett. Valentin Alexandru
megfigyelõ azonban nem
jegyzõkönyvezte utóbbi ma-
lõrt, így szakbizottsági dön-
tésre lesz szükség, mert
Marius Avram játékvezetõ

viszont kétszer állította le a
mérkõzést. Ebben az esetben
a szabályzat is 3-0-s „zöld-
asztali” döntést ír elõ, s
Mititelu éppen erre számít. A
craiovaiak hivatalosan is óv-
tak, tehát a labda a LPF-
bizottságok térfelére került.
Vasile Avram, a játékvezetõi
testület (CCA) elnöke a
Rapidnak ad igazat, hazai

sportberkekben pedig a véle-
mények természetesen meg-
oszlanak. 

A 25. fordulóban egyéb-
ként teljes egyenlõség alakult
ki a házigazdák és a vendég-
csapatok között, a három-há-
rom gyõzelem, döntetlen és
vereség mellett a 22 gólon is
testvériesen osztoztak. Hét
csapat maradt gólképtelen, s

az eredmények négy részre
osztották a tabellát. A jelenle-
gi állás szerint az Oþelul, a Te-
mesvár és a Vaslui maradt
versenyben a bajnoki címért,
a bukaresti csapatok, a Ra-
pid, a Steaua és a Dinamo,
no meg a Gaz Metan a máso-
dik Európa-liga-szerepelést
jelentõ pozícióért hajt, a kö-
zépmezõny hét csapatát leg-

több öt pont választja el egy-
mástól, s a legjobban helye-
zett kiesõjelölt, a Craiova is
immr hathossznyira van a
bentmaradást jelentõ 14. hely-
tõl. A Brãneºti, az Urziceni és
a Sportul Studenþesc sorsa,
úgy tûnik, megpecsételõdött.   

Tegnap, a 26. forduló nyi-
tómérkõzésén a Dinamo 3-1-
re nyert az Unirea Urziceni
ellen, a gólokat Mehmedo-
vici (19.), Dãnciulescu (27)
és Bakaj (90.), illetve Mihal-
cea (82.) lõtte. Lapzárta után
Besztercén a Gloria a bajno-
ki álmokat dédelgetõ Vasluit
fogadta. Ma Astra–Sportul
(15:30 óra, Gsp Tv), Gaz
Metan–Brassó (17:30 óra,
Gsp Tv), Temesvár– Pandurii
Tg. Jiu (19:30 óra, Digi Sport)
és Steaua–Oþelul (21:30 óra,
Digi Sport), holnap pedig
Universitatea Craiova–Ma-
rosvásárhelyi FCM- (15 óra,
Gsp Tv), Victoria Brãneºti–
Rapid- (17 óra, Gsp Tv) és
Kolozsvári CFR 1907–Ko-
lozsvári U- (20:30 óra, Digi
Sport) mérkõzéseket rendez-
nek. 

Lovaglás 

ÚMSZ

Andreas Suborics há-
romszoros német zso-

késampion lovagolja Over-
dose-t vasárnap Hoppegar-
tenben. Mikóczy Zoltán, a
versenyló résztulajdonosa
szerint nemcsak egy kiemel-
kedõ képességû zsokét keres-
tek lova elsõ idei futására,
hanem olyasvalakit, aki jól

ismeri a pályát, s a legtöbbet
Németországban szerepel.

A magyar ló a legnagyobb
versenyeit éppen vele nyer-
te. Hamburgban a Német
Derby napján Group III-as
futáson gyõztek párban,
majd a baden-badeni Group
II-es Goldene Peitschén let-

tek elsõk. Pár hónapra rá
Suborics vitte az érvénytele-
nített párizsi versenyben,
majd Rómában tíz hosszal
verték a mezõnyt.

Mikóczy szerint négy ko-
rábbi közös futásuk alapján
talán éppen Suborics tudja a
legpontosabban lemérni, van-
e eltérés Overdose sérülése
elõtti és jelenlegi mentális, il-
letve fizikai állapota között.
A savós patairha-gyulladás-
ban 2009-ben megbetegedett

Overdose hosszú kihagyás
után tavaly csak három verse-
nyen rajtolt: Szlovákiában, il-
letve a Kincsem Parkban
könnyedén nyert, Baden-Ba-
denben azonban nem járt si-
kerrel, 14 gyõzelmet követõ-
en 2010 augusztusában veszí-
tette el veretlenségét. 

Aprócska remény Mititelunak

Adrian Mititelu craiovai klubelnök abban bízik, hogy csapata bezsebel 3 pontot, és az élvonalban marad

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

A nõi kosárlabda-baj-
nokságban célegyenesbe

jutott a rájátszás, a döntõ
azonban csak tegnap este
rajtolt: Szatmárnémetiben a
CSM az Aradi ICIM-et fo-
gadta. Utóbbiak a nagy rivá-
lissal szembeni 3-2-es idény-
beli mérleggel vágtak neki az
egyik fél három gyõzelemig
tartó sorozatnak, hiszen az
alapszakaszban jegyzett „re-
mi” (2-2) után 85-63-ra nyer-
ték a Román Kupa-sikert je-
lentõ ötödik meccset. Ma es-
te újra Szatmárnémetiben
csap össze a két gárda, va-
sárnap pedig Aradon játsza-
nak. Utóbbi mérkõzés 18
órakor kezdõdik és a TVR 3
közvetíti élõben. 

A harmadik hely sorsa
legtöbb három mérkõzésen

dõl el. A Sepsi BC 1-0-ra ve-
zet, miután hétfõn este 75-
61-re verte a Szabó Kati
Sportcsarnokban a Temes-
vári BCM Danziót. Legkö-
zelebb csütörtökön, a Bega
partján játszanak, s ha a
Kovászna megyeiek ott is
nyerni tudnak, a vasárnapi,
sepsiszentgyörgyi mérkõzés-
re már nem lesz szükség. 

További helyosztókon: CS
Teleorman Alexandria–
Buk. Rapid 46-62 (5-6. he-
lyek) és SCM CSS Craio-
va–Buk. Olimpia 76-63 (7-8.
helyek). Holnap a fõváros-
ban folynak az egyik fél két
gyõzelméig tartó sorozatok. 

Indul a rájátszás a férfiak
bajnokságában is. A TVR 3
választása a Steaua-Turabo–
Marosvásárhelyi BC Mureº
meccsekre esett, amelyeket
ma és holnap is 18 órai kez-
dettel közvetít élõben. A Digi
Sport Plus ma a CSU Asesoft

Ploiesti–BCM Argeº Piteºti-
(20 óra), holnap pedig a
Medgyesi Gaz Metan–
Nagyváradi CSM- (19.30 óra)
találkozókról számol be élõ-
ben. A negyedik párban, Ko-
lozsváron, az U-Mobitelco
BT és a Szebeni CSU Atlas-
sib csap össze. Szintén ma és
holnap, a 9–16. csoportban is
játszanak, mégpedig az aláb-
bi menetrend szerint: CS
Otopeni–Brassói CSU Cuad-
ripol, Energia Rovinari–Poli-
tehnica Iaºi, Temesvári BC–
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye BC, Buk. CS Municipal–
SCM U Craiova.  

Mint már közöltük, a
2010–11-es hazai idény elsõ
trófeája elkelt, a Román Ku-
pát a Medgyesi Gaz Metan
nyerte a Steaua-Turabo, a
CSU Asesoft Ploieºti és a
marosvásárhelyi négyes
döntõ házigazdája, a BC
Mureº elõtt. 

Szentgyörgyi bronzremények

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A labdarúgó-Bajnokok
Ligájában a címvédõ

Internazionale már a nyol-
caddöntõben is hatalmas si-
kert ért el azzal, hogy hát-
rányból indulva harcolta ki a
továbbjutást a Bayern Mün-
chen otthonában, most azon-
ban szinte a csodára lenne
szüksége ahhoz, hogy ugyan-
ezt a negyeddöntõben is
megtegye a szintén német
Schalke 04 vendégeként.

A milánóiak az elsõ mér-
kõzésen kétszer is vezettek,
ennek ellenére, vaskos megle-
petésre, 5-2-es vereséget szen-
vedtek a San Siro Stadion-
ban, így most legalább 4-0-ra
kellene gyõzniük Gelsenkir-

chenben, hogy ott lehessenek
a legjobb négy között. A sta-
tisztikák alapján erre gyakor-
latilag semmi esélyük sincs,
ugyanis a Schalke ebben az
idényben mind a négy hazai
BL-mérkõzését megnyerte,
ráadásul 11 lõtt gól mellett
mindössze kettõt kapott.
Amellett a német együttes
története során hazai környe-
zetben még egyszer sem ka-
pott ki olasz csapattól. 

Ha a papírforma igazoló-
dik, és az Internazionale bú-
csúzik, a „hagyomány” foly-
tatódni fog, vagyis megint el-
marad a címvédés, ahogyan
az eddig is mindig megtörtént
a Bajnokok Ligája históriájá-
ban. Hasonlóan kilátástalan
helyzetbõl vág neki a negyed-
döntõ szerdai visszavágójá-
nak a Tottenham Hotspur,

amely az elsõ mérkõzésen 4-
0-s vereséget szenvedett a
Real Madrid vendégeként. A
BEK, és a BL 1955-ös kezde-
te óta nem volt még olyan
csapat, amely 4-0-s hátrány-
ból továbbjutott volna, rá-
adásul a Tottenham története
során még nem tudott gyõzni
spanyol csapat ellen hazai
környezetben. Az egyetlen
„kapaszkodója” talán az le-
het a londoni alakulatnak,
hogy a madridiak eddigi utol-
só szigetországi túrájukon ép-
pen egy 4-0-s vereségbe sza-
ladtak bele a Liverpool ven-
dégeként két évvel ezelõtt.
Most egy ilyen eredmény
hosszabbítást érne Harry
Redknapp legénységének.
Mindkét találkozó 21. 45-kor
kezdõdik, a TVR 1 London-
ból sugároz élõben. 

BL: lehetetlen küldetésekAndreas Suborics 
ül Overdose nyergébe 

Andreas Suborics német sampion, Overdose új zsokéja
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