
„A Szent György Napok
nemcsak városünnep ma már,

hanem Erdély egyik legnagyobb
kulturális és szórakoztató feszti-
válja is” – mondta rendezvény-
nyitó beszédében Antal Árpád

sepsiszentgyörgyi polgármester.
A Liszt Ferenc mûvészetét felele-
venítõ nyitóhangversennyel va-
sárnap este elkezdõdött a Szent
György Napok kulturális rendez-
vényeinek sorozata. 8. oldal 

új magyar szó
2011. május 3., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0860 ▲
1 amerikai dollár 2,7527 ▲
100 magyar forint 1,5472 ▲

Székelyföldi gyõztese van 
az EPP logópályázatának

A csíkszentsimoni 
Boga Emese Margit
logóterve nyerte el az
Európai Néppárt lét-
rejöttének 35. évfordu-
lójára kiírt pályázatot.
A március 17-én meg-
hirdetett pályázatra
beérkezett tervek kö-
zül a zsûri négyet vá-
logatott be a végsõ
versenybe, amelyekre
a Facebook közösségi
oldalon nyilvános sza-
vazást hirdettek. 

Erdélyi sztráda: 
se vége, se hossza

Mivel már tényként kezelhetõ, hogy 2012-
ig sem készül el a borsi határátkelõt Bras-
sóval összekötõ észak-erdélyi autópálya, 
a kormány tárgyalóasztalhoz ült a kivitele-
zéssel megbízott Bechtel céggel egy új épí-
tési  ütemterv kidolgozása érdekében.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Társadalom 7
Gyógyteák – csak receptre!

Vége a türelmi idõnek: májustól csak azok
a gyógynövényalapú készítmények hozha-
tók gyógyszerként forgalomba, amelyeket
az uniós elvárásoknak megfelelõen törzs-
könyveztek. A gyógynövény-forgalmazók
úgy érzik: veszélyben a népi gyógyászat, el-
tûnhetnek az olcsó, de keresett termékek.

Gazdaság 6

Milyen lesz a világ
bin Laden után?
Bin Laden halála újabb és újabb kérdése-

ket vet fel. Az egyik éppen az:
vajon miért volt szükség tíz
teljes évre ahhoz, hogy az
amerikaiak az al-Kaida ve-
zetõjének nyomára bukkan-

hassanak? Egy másik,
hogy vajon Oszama bin
Laden nélkül tud-e majd

mûködni a rettegett
terrorszervezet? 

Salamon 
Márton László

Cseke Péter Tamás

A vajdaságiak, a délvidékiek
vagy kárpátaljaiak ettõl a hét-

tõl ismét pályázhatnak a magyar
osztályokban tanuló gyerekeik-
nek járó oktatási-nevelési támoga-
tásra, ám a romániai szülõknek
továbbra sincs erre lehetõségük.
Nem tisztázott ugyanis, hogy Ro-
mániában melyik szervezeten ke-
resztül bonyolítja le a magyar kor-
mány a pályáztatást. A nemzet-
politikai államtitkárság vasárnap
este közölte, hogy a határon túli-
aknak szánt összegek fölött ren-
delkezõ Bethlen Gábor Alapkeze-
lõ Zrt. a lebonyolító szervezetek
segítségével a hét folyamán meg-
jelenteti a pályázati kiírásokat.
Folytatása a 3. oldalon 

Rosszul járnak

az erdélyi szülõk
ÚMSZ

A könnyítések mellett szigo-
rúbb szabályokat is jelent

munkaadóknak és alkalmazottak-
nak egyaránt a vasárnap életbe lé-
pett, módosított Munkatörvény-
könyv, amely többek között foko-
zott figyelmet szentel az egyéni
szerzõdések legális megkötésére,
illetve bevezeti az alkalmazók
bûnvádi felelõsségét is. A hatósá-
gok elsõsorban a feketemunka
visszaszorulását várják a megúj-
hodott jogszabálytól, és nem riad-
nak vissza a fokozott ellenõrzés-
tõl sem, hogy érvényt szerezze-
nek az új rendelkezéseknek. A
vállalkozók szerint idõ kell, míg
az alkalmazók „beleszoknak” az
új viszonyokba. 4. és 6. oldal

„Fehérít” majd

a munkatörvény?

Miklósa Erika énekesnõ indította a kulturális programokat Fotó: Henning János

Szent György, a „kultúrlovag”

Meglakolt tettéért. Oszama bin Ladennel, a világ legkeresettebb terroristájával tíz évvel a 2001. szeptember 11-i merénylet után végeztek

Romániai idõ szerint tegnap hajnali 5 óra 46 perckor Barack Obama a Fehér Házban be-

jelentette: egy amerikai kommandó Pakisztánban fejlövéssel kivégezte Oszama bin La-

dent, az al-Kaida terrorszervezet fõnökét. A holttestet DNS-azonosítás után ismeretlen

helyen a tengerbe vetették. A világ vezetõihez csatlakozva Traian Igaº román belügymi-

niszter közölte: az országban marad a terrorveszélyt jelzõ szint, de fokozott figyelemmel

kell követni az al-Kaida hálózatát, mert számítani lehet a bosszúra. 2. és 4. oldal 

Kivégezték bin Ladent 
Az amerikai hadsereg megölte az al-Kaida terrorszervezet vezetõjét Pakisztánban



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2011. május 3., kedd2

Röviden

Másfél millió zarándok Rómában

A néhai II. János Pál boldoggá avatásának
másnapján Tarcisio Bertone bíboros tar-
tott hálaadó misét a Szent Péter téren,
amely a vasárnapi szertartás után sem
ürült ki: a Rómába érkezett mintegy más-
fél millió zarándok órákat állt sorba, hogy
lerója kegyeletét a fõoltárnál elhelyezett
koporsónál. A Szent Péter-székesegyház
egészen tegnap estig nyitva tartott, a földi
maradványokat ezt követõen helyezték
örök nyugalomra a vatikáni bazilika Szent
Sebestyén-kápolnájában.

Dzurinda tiszteletet követel

Mikulás Dzurinda szlovák külügyminiszter
(képünkön) szerint Szlovákia és Magyaror-
szág kapcsolatában nem erõs gesztusokra,

nem erõfitogtatásra, hanem az együttmû-
ködés folytatására és kölcsönös tiszteletre
van szükség. A politikus tegnap találkozott
a szlovák parlament külügyi bizottságának
tagjaival és az ország európai parlamenti
képviselõivel. A találkozó témáját a szlo-
vák–magyar kapcsolatok idõszerû problé-
mái adták.

Elhunyt az Eichmann-per fõbírája

Kilencvenkilenc éves korában elhunyt az
Eichmann-per fõbírája vasárnap, az izraeli
holokauszt-emléknapon. Móse Landau
1912-ben született Gdanskban, a londoni
egyetemen tanult jogot, majd a zsidó állam
létrejötte elõtt 15 évvel, 1933-ban települt át
Palesztinába. Az Eichmann-per után a leg-
felsõbb bíróság elnökévé nevezték ki.

Gyurcsány támadja az ügyészséget

Gyurcsány Ferenc szocialista képviselõ,
volt magyar kormányfõ szerint szakmailag
megalapozatlan, politikailag elfogult az
ügyészség gyanúja, hogy a sukorói kasz-
inóberuházással összefüggésben hivatali
visszaélést követett el. A politikus tegnapi
sajtótájékoztatóján abszurdnak és tisztes-
ségtelennek nevezte az eljárást. A legfõbb
ügyészség pénteken kérte a Magyar Or-
szággyûléstõl Gyurcsány mentelmi jogá-
nak felfüggesztését.

Késik az Endaevour, 
kikötött a Progressz

Másodszor is elhalasztotta az amerikai ûr-
kutatási hivatal az Endeavour utolsó útját.
A NASA szerint az ûrsiklón észlelt mûsza-
ki hiba helyrehozatala a tervezettnél több
idõt vesz igénybe. Az indítást eredetileg
április 29-re tûzték ki, de három órával a
rajt elõtt az 1. számú segédhajtómû fûtõbe-
rendezésén elektronikai hibát észleltek,
ezért május 2-ára halasztották az indítást.
A NASA közölte vasárnap, hogy le kell
cserélni a meghibásodott berendezést,
majd az újat tesztelni kell, az Endeavour
így legkorábban május 8-án emelkedhet el
a Földrõl. Közben kikötött a Nemzetközi
Ûrállomáson a Progressz M-10M típusú
orosz teherûrhajó.

Megtalálták a fekete dobozt

A tenger alatti kutatás eredményeképpen
megtalálták az Air France légitársaság
2009. június 1-jén Rio de Janeiróból Párizs-
ba indult, majd útközben az Atlanti-óceán-
ba zuhant gépének egyik fekete dobozát. A
mûszaki vizsgálat vezetõje szerint a doboz
„fizikai állapota jó”, így van remény arra,
hogy értékes adatok nyerhetõk ki belõle.

Gy. Z.

Romániai idõ szerint tegnap
hajnali 5 óra 46 perckor Ba-

rack Obama megállt a Fehér Ház
folyosóján elhelyezett mikrofon
elõtt, és a tévétársaságok megsza-
kították adásukat, hogy közvetít-
sék az elnök mondanivalóját: egy
amerikai kommandó Pakisztán-
ban a fejre leadott lövéssel kivé-
gezte Oszama bin Ladent, az al-
Kaida terrorszervezet fõnökét. A
különleges egység a fõváros kö-
zelében egy házban biztonságba
helyezte a holttestet, amelybõl
DNS-mintákat vettek az azonosí-
táshoz. Kisvártatva megállapítot-
ták, hogy valóban a világ legkö-
rözöttebb, elsõ számú terroristá-
ját sikerült megölni.

Tengeri temetés

Ezt megelõzõen a szó szoros
értelmében filmszerûen peregtek
az események. Pakisztáni idõ
szerint kevéssel éjfél elõtt négy
helikopter nyitott tüzet az
Abbotábád városában gondosan
õrzött luxusvillára. Az ellentûz

annyira heves volt, hogy az egyik
helikopter le is zuhant. A harc
négy órán keresztül tartott, a
megtámadott épületbõl lángok
csaptak fel. Oszama bin Laden-
nel együtt öt ember halt meg ab-
ban a katonai mûveletben: rajta
kívül egyik fia, továbbá még há-
rom személy vált a támadás ál-
dozatává. Az amerikai katonák
asszonyokat és gyermekeket vet-
tek õrizetbe.

A kommandó tagjai magukkal
vitték Oszama holttestét, ame-
lyet a pakisztáni televízióban be-
mutattak a nyilvánosságnak. A
felvételen egy torzonborz, sza-
kállas férfi volt látható véres arc-
cal, amely a szemüregek környé-
kén részlegesen eltorzult. Miu-
tán a DNS-vizsgálat megállapí-
totta az azonosságot, a holttestet
ismeretlen helyszínen hullámsír-
ba helyezték, méghozzá koporsó
nélkül. Megfigyelõk szerint az
amerikai különleges szolgálatok
döntése mögött az a szándék hú-
zódik meg, hogy a megölt terro-
rista vezér földi maradványainak
ne legyen ismert a helyszíne,
mert így a késõbbiekben nem

válhat zarándokhellyé a mus-
zlimok számára. Hittudósok
azonban arra figyelmeztetnek,
hogy az amerikaiak döntése „tel-
jesen ellentétes az iszlám vallási
szabályaival”. Az Egyesült Álla-
mok felkérte Szaúd-Arábiát a
holttest befogadására, de a szaú-
di hatóságok ezt elvetették – kö-
zölte tegnap meg nem nevezett
forrásra hivatkozva a BBC.

Még fennáll a veszély

A terrorellenes különleges egy-
ség teljesítményéhez Barack Oba-
ma két elõdje, George W. Bush és
Bill Clinton is gratulált. (Oszama
bin Laden Bush elnöksége idején,

2001. szeptember 11-én az al-
Kaida által a New York-i Világke-
reskedelmi Központ ikertornyai
ellen elkövetett merénylettel vált
mindenki számára ismertté.)
Megnyilatkoztak vezetõ politiku-
sok is Angela Merkel német kan-
cellártól Nicolas Sarkozy francia
elnökig és David Cameron brit
kormányfõig, Hillary Clinton
amerikai külügyminisztertõl az
Európai Unió vezetõiig, és mind-
annyian a terrorizmusellenes küz-
delem fényes napjaként értékelték
a történteket. Ugyanakkor felhív-
ták a figyelmet arra, hogy a ve-
szély nem hárult el teljesen, mert
fel kell készülni az iszlám világ
esetleges bosszújára. 

ÚMSZ

A lengyelországi Auschwitz-
ban emlékezett meg tegnap a

nemzetközi Élet Menete Alapít-
vány a holokauszt áldozatai-
ról. A vészkorszak idején világ-
szerte összesen mintegy hatmil-
lió üldözöttet öltek meg. A meg-
emlékezés gyászimával, kad-
dissal ért véget. A magyar részt-
vevõk ezt követõen csatlakoztak
az 53 országból érkezettekhez,
és együtt indultak Birkenauba
azon az útvonalon, amely a má-
sodik világháborúban a halál
menete volt, most viszont az
Élet Menete.

A légoltalmi szirénák kísérteti-
es hangja két percre megállította a
szokásos nyüzsgõ életet tegnap
Izraelben az évenkénti holo-
kauszt-emléknapon: a jármûvek
megálltak, s az emberek milliói

kétperces néma csönddel adóztak
a nácik által elpusztított hatmillió
zsidó emlékének. A jeruzsálemi
Simon Wiesenthal-központ va-
sárnap este közzétett, tizedik éves
jelentésében elítélte Ausztria, a
balti államok és Ukrajna tétlensé-
gét a még élõ náci háborús bûnö-
sök felkutatásában. Efraim Zu-
roff, a központ igazgatója ugyan-
akkor ismételten üdvözölte, hogy
a magyar hatóságok bíróság elé
állítják Képíró Sándort.

Csaknem felével csökkent a vi-
lágon az antiszemita támadások
száma tavaly az azt megelõzõ év-
hez képest, amikor rekordszintû
volt – olvasható abban a tanul-
mányban, amelyet ugyancsak va-
sárnap este tett közzé a Tel-avivi
Egyetemnek a világban tapasztalt
antiszemitizmust kutató központ-
ja. Az intézmény 614 ilyen táma-
dást jegyzett fel a múlt évben. 

Élet Menete Auschwitzban

Romániában marad a terrorveszélyt jelzõ besorolás

Románia nem módosítja egy esetleges terrortámadás veszélyét jel-
zõ besorolást Oszama bin Laden megölése után – jelentette be teg-
nap Traian Igaº belügyminiszter. Hozzátette: a román hatóságok
állandó készültségben vannak, és fölösleges megijeszteni a lakossá-
got a készültségi szint emelésével. Cristian Diaconescu volt kül-
ügyminiszter szerint fokozott figyelemmel kell követni az al-Kaida
hálózatát, ugyanis kiszámíthatatlan, hogy vezérük kiiktatását mi-
lyen akcióval bosszulják majd meg. Hozzátette: a bizonytalansá-
got fokozza, hogy nem tudni, ki lép majd bin Laden helyébe.

Hírösszefoglaló

Sajnálatát fejezte ki a líbiai
kormány amiatt, hogy Tripo-

liban vasárnap több európai or-
szág nagykövetségét érte táma-
dás az után, hogy a NATO egyik
légicsapásában életét vesztette
Moammer el-Kadhafi líbiai veze-
tõ egyik fia és három unokája.
Háled Káim külügyminiszter-he-
lyettes szerint a rendõrség nem
tudta útját állni a feldühödött tö-
megnek. A kezdeti bizonytalan-
ságok, információs zavarok után
vasárnap estére kiderült, hogy
nemcsak a brit és az olasz nagy-
követséget, hanem az Egyesült
Államok kereskedelmi és konzuli
képviseletének hivatalát is táma-
dás érte Tripoliban. Az ENSZ
bejelentette, hogy evakuálta
munkatársait a líbiai fõvárosban
uralkodó helyzet miatt.

A NATO tegnapra virradóan
ismételten légitámadásokat inté-
zett a Zenten térségében lévõ
kormányerõk ellen, és megsem-
misített tíz harckocsit. A líbiai
kormányerõk pedig nagyobb
szabású akciót indítottak a felke-
lõk kezén lévõ Miszráta ellen, a
város kikötõjét pedig tüzérségi
tûz alá vették – közölték a felke-
lõk. A szárazföldön minden kül-
sõ kapcsolatától elvágott város
ellátása szempontjából kulcsfon-
tosságú olajkikötõt tegnap is
rombolták a Kadhafihoz hû tü-
zérség sorozatvetõinek a raké-
tái. Eddig mintegy száz rakétát
zúdítottak a kikötõre az utóbbi
36 óra alatt. A város közelében,
a tengeren várakozik szombat
óta a Nemzetközi Migrációs
Szervezet (IOM) egyik hajója,
de a veszélyes helyzet miatt nem
tud kikötni. 

Az ENSZ kivonult Líbiából

Kivégezték bin Ladent 
Az amerikai hadsereg megölte az al-Kaida terrorszervezet vezetõjét

Örömünnep a New York-i Ground Zerónál. Amerika-szerte üdvözölték az elsõ számú közellenség halálhírét, az iszlám világ azonban felháborodott
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Egy kerek évtizedre volt
szüksége a világ legna-
gyobb katonai erejének,
az Amerikai Egyesült

Államok hadsere-
gének arra, hogy
egyetlen embert, az

elsõ számú közel-
lenség Oszama bin
Ladent levadássza.

Egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz,
hogy a 2001. szeptember 11-i tragédia fõ
felelõsének tartott bin Laden meglakoljon
tetteiért.
Bin Laden halála azonban újabb és újabb
kérdéseket vet fel. Az egyik éppen az: vajon
miért volt szükség tíz teljes évre ahhoz,
hogy az amerikaiak az al-Kaida vezetõjé-
nek nyomára bukkanhassanak? Egy má-
sik, hogy vajon Oszama bin Laden nélkül
tud-e majd mûködni a rettegett terrorszer-
vezet? (Vagy netán épp a vezetõ halála,
mártírrá minõsülése ad neki új lendüle-
tet?) S ha nem is, vajon fennáll-e annak a
veszélye, hogy al-Kaida-„franchise”-ok
jönnek létre, amelyek a terrorszervezet mo-
delljét alkalmazva rettegésben tarthatják a
világot a következõ évtizedekben? Megje-
lenhetnek-e vajon olyan regionális terroris-
tavezetõk, mint amilyen a kaukázusi
Doku Umarov, akik átveszik a stafétát bin
Ladentõl, és hatalomra tesznek szert a
szervezetben? Vajon kiterjedhet-e a terror-
veszély Európára is, amint arra az
„Eurábiát” vizionálók figyelmeztetnek, s
amint azt elõrevetítik a Németországban
már létre is jött helyi al-Kaida-sejtek? Va-
jon az arab országokban javában zajló, a
helyi autokratikus rezsimeket döntögetõ lá-
zadások, forradalmak, polgárháborúk nyo-
mán kialakuló új arab kormányok hogyan
viszonyulnak majd a fundamentalista isz-
lám ideológiájához és eszközeihez? Vajon
nem teszik-e éppenséggel fogékonyabbá az
illetõ arab országok lakosságát az al-Kaida
által képviselt ideológia iránt? Hiszen
ezeknek a látszólag az arab világ demokra-
tizálódását zászlajukra tûzõ mozgalmak-
nak a céljai sok helyütt egybeesnek az al-
Kaida kinyilvánított politikai céljaival: a
zömmel Amerika-kliens arab diktatúrák
megdöntése és Izrael megsemmisítése.
(Még akkor is, ha az arab lázadások világi
komponenseihez tartozó Facebook- és
Twitter-forradalmárokat ábrázoló, a nyu-
gati világot bejárt tudósítások, képsorok –
jelentõs részükben hamisan – pozitív képet
festettek ezekrõl a mozgalmakról. Ez a vi-
lági komponens ugyanis egy eléggé vékony
kérget képez a mélyen vallásos, iszlamista
arab világ vastag törzsén.) 
Vajon, vajon, vajon?... Vajon milyen lesz
a világ bin Laden után?
Megannyi kérdés, amelyekre a válaszokat
máris el kell kezdeni keresni.

Milyen lesz a világ
bin Laden után?

Salamon 
Márton László

Folytatás az 1. oldalról

Az oktatási-nevelési támogatások
romániai kezelése eddig az Iskola
Alapítvány feladata volt, ám a
szervezetet Budapest nem értesí-
tette a pályázati kiírásokról. „He-
tek óta sürgetjük a nemzetpoliti-
kai államtitkárságot, hogy meg-
tudjuk, mi történik az oktatási-ne-
velési támogatásokkal, de nem
kaptunk választ” – jelentette ki la-
punknak Nagy Zoltán, az Iskola
Alapítvány igazgatója. Tájékozta-
tása szerint ezen a héten tisztáz-
zák az államtitkárság illetékesei-
vel, mi történik a romániai pályá-
zatokkal, addig a kiírások biztos,
hogy nem jelennek meg.

Budapest hallgatásának oka
vélhetõen az, hogy a magyar kor-
mány az Iskola Alapítvány he-
lyett a Romániai Magyar Pedagó-
gusszövetséget (RMPSZ) bízná
meg a támogatási program lebo-
nyolításával. Ezt Kövér László
magyar házelnök kabinetfõnöke,
Veress László erõsítette meg a hét
végén a Szatmári Magyar Hírlap-
nak. Csakhogy errõl a magyar
kormány hivatalosan a pedagó-
gusszövetséget sem értesítette.
„Informálisan valóban volt már
arról szó, hogy idén átvegyük a
támogatási program lebonyolítá-
sát. Ám szerzõdést nem kötöt-
tünk, sõt Budapestrõl hivatalosan
nem is kerestek meg ebben az
ügyben” – nyilatkozta lapunknak
az RMPSZ elnöke. Burus Siklódi
Botond így kizártnak tartja, hogy
a pedagógusszövetség ezen a hé-
ten kiírja a pályázatokat. Felveté-
sünkre elmondta: az RMPSZ ren-
delkezik a program lebonyolításá-
hoz szükséges infrastruktúrával.

„Minden erdélyi megyében van
irodánk” – magyarázta. Burus
emlékeztetett, hogy az elsõ Or-
bán-kormány megbízásából az
RMPSZ 2002–2003-ban már fog-
lalkozott a támogatási program le-
bonyolításával.

Ha Budapest valóban az
RMPSZ-re akarja átruházni a pá-
lyázati program lebonyolítását,
ahhoz a román kormány bele-
egyezését is kell kérnie. Nagy Zol-
tán – aki államtanácsosként
Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes kabinetjének is tagja – em-
lékeztetett arra, hogy 2003. szep-
tember 23-án kormányközi meg-
állapodást írt alá Medgyessy Péter
magyar és Adrian Nãstase román
miniszterelnök a szomszédos álla-
mokban élõ magyarokról szóló

törvény romániai alkalmazásáról.
A megállapodás 6. cikkelye az Is-
kola Alapítványt nevesíti az okta-
tástámogatási pályázatok lebo-
nyolító szervezetként. Nagy Zol-
tán hangsúlyozta: eszerint a nem-
zetpolitikai államtitkárság felrúg-
ná a kormányközi egyezményt,
ha az RMPSZ-re bízná a pályáza-
tokat. „Tudtommal még nem ke-
resték meg a román kormányt az-
zal a kéréssel, hogy módosítsák az
egyezményt. Az RMDSZ hozzá-
járulása nélkül nem is lehetne mó-
dosítani” – magyarázta az állam-
tanácsos.

Nagy Zoltán szerint az Orbán-
kormány nem is teheti meg, hogy
egyoldalúan felrúgja a megállapo-
dást. Az államtanácsos a kor-
mányközi szerzõdésekrõl szóló

1969-es bécsi egyezményre hivat-
kozott, amelynek értelmében egy
szerzõdés „valamennyi részes fél
egyetértésével, a többi szerzõdõ
állammal történt tanácskozás
után” szûnhet meg, hacsak errõl
másképp nem rendelkezik. „Mi-
vel a 2003. szeptember 23-i meg-
állapodás nem tartalmaz a fel-
mondásra/kilépésre vonatkozó
rendelkezéseket, ez csakis mind-
két fél egyezségével szüntethetõ
meg” – mondta Nagy Zoltán.

Lapunk tegnap megkereste az
ügyben a budapesti illetékeseket
is, ám sem a nemzetpolitikai ál-
lamtitkárság vezetõjét, Répás
Zsuzsannát, sem a határon túli tá-
mogatások ügyével megbízott mi-
niszteri biztost, Ulicsák Szilárdot
nem sikerült elérnünk. 

Román lapszemle

Egy hónapon belül megalakul az új kö-
zépbal párt – jelentette ki Octav Cozmân-
cã, a körvonalozódó új politikai tömörü-
lés „atyja”. Hozzátette, a tömörülésben
„nagy tudású személyek” kapnak majd
helyet. (Curentul) Törvénytelenül fizette-
ti ki a román államvasutak az úgynevezett
gyorsasági pótlékot, mivel a gyors- és exp-
resszvonatok, valamint intercityszerelvé-
nyek nem érik el a besorolásuknak megfe-
lelõ átlagsebességet. (Adevãrul) Komoly
támadások érték a lejt külsõ tényezõk ré-
szérõl – jelentette ki Mihai Rãzvan Ungu-
reanu. A Külföldi Hírszerzõ Szolgálat
igazgatója szerint spekulánsok akcióiról
van szó, amelyek azonban nem minõsül-
nek törvénytelennek. (Evenimentul zilei)
Bejutott A norvégok tehetségesek címû te-
hetségkutató vetélkedõ döntõjébe a román
származású zongorista és zeneszerzõ. A
skandináv államba kivándorolt Bogdan
Alin Ota fénymásolók szállításával keresi
meg kenyerét. (Jurnalul naþional)

Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke Nagy Zoltán, az Iskola Alapítvány igazgatója

Rosszul járnak a szülõk

M. Á. Zs.

Négyszemközti tárgyalást
folytatott tegnap Emil Boc és

Vasile Blaga, a Demokrata-Libe-
rális Párt (PD-L) május 14-i tiszt-
újításának két legesélyesebb jelölt-
je. A versenybe szintén bejelentke-
zõ Theodor Paleologu, aki „csak
színesíti a képet”, nem kapott
meghívást az egyeztetésre.

A nagyobbik kormánypárt fõ-
titkári tisztségét betöltõ Blaga és
támogatói tegnap vehemensen
tiltakoztak az ellen a bélyeg ellen,
amelyet pártbeli ellenfeleik pró-
bálnak rásütni az elnökjelöltre,
miszerint „az ellenzék és a mo-
gulok sajtójának embere” volna.
„A PD-L-ben nincsenek ellensé-
geim, a politikai ellenfeleim a
szociáldemokraták és a liberáli-
sok között vannak” – üzent
Blaga tegnap a PSD elnökének,

aki azzal „kavart be” a PD-L-ben
zajló belsõ kampányba, hogy
normálisabb kormánypárt-ellen-
zék viszonyt vizionált, amennyi-
ben Blaga legyõzné Bocot. 

A párt jelenlegi csúcsvezetésé-
nek több tagja is felvetette Blaga
közeledését az ellenzékhez. Elena
Udrea fejlesztési miniszter, az ala-
kulat fõvárosi szervezetének elnö-
ke blogbejegyzésében azzal indo-
kolta Boc támogatását, hogy „egy
olyan elnökre van szükség, aki rá-

csap az asztalra, nem pedig egy
olyanra, aki alkut köt az ellenzék-
kel és a tele-ellenzékkel”. Monica
Macovei demokrata-liberális EP-
képviselõ szintén nyilvánosan
„gondolta végig” választási opció-
it. Blogbejegyzésében kifejtette,
szíve szerint Paleologut támogat-
ná, de az eszével Bocot választja.
„Miért nem Blagát? Azért, mert
maga köré gyûjtötte Traian Bãses-
cu államfõ reformterveinek ellen-
zõit, és soha nem kritizálja õt az
ellenzék. Engem pedig aggoda-
lommal tölt el, ha valaki jóban
van a Voiculescu–Ponta–Anto-
nescu-csapattal” – fogalmazott
Macovei. Blaga röviden azzal in-
tézte el az EP-képviselõ okfejtését,
hogy „csak ennyi esze van”. Csa-
patának egyik sokkal bõbeszé-
dûbb tagja, Cristian Boureanu
PD-L-alelnök ellenben azzal vá-
dolta Macoveit, hogy korábban,
amikor Blaga óriási csatákat ví-
vott Adrian Nãstaséval, nem mer-
te nyilvánosan kritizálni a szociál-
demokratákat, most pedig „pisz-
kos nyilatkozatokat” tesz a párt
fõtitkára ellen. 

Kongresszus után nevesítik Ioan Botiº utódját

A demokrata-liberálisok május 14-i tisztújításáig Emil Boc minisz-
terelnök tölti be a Ioan Nelu Botiº lemondásával megüresedett
munkaügyi miniszteri tisztséget. Ezt Gheorghe Flutur PD-L-alel-
nök jelentette be tegnap, válaszolva az azt firtató újságírói kérdé-
sekre, hogy mikor nevezik meg az új tárcavezetõt. Mint ismeretes,
Traian Bãsescu államfõ azzal indokolta a kormányfõ megbízását a
munkaügyi tárca ideiglenes irányításával, hogy „nem ajánlottak
megfelelõ jelöltet”.

Fotó: archív

Durvul a kampány a PD-L-ben
ÚMSZ

Elutasították tegnap a sze-
nátusban az ellenzék által

mezõgazdasági témában be-
nyújtott egyszerû indítványt.
Az 59 igen, 65 nem és egy tar-
tózkodással megbuktatott kez-
deményezés vitáján részt vett
Valeriu Tabãrã szakminiszter is,
aki azzal védekezett, hogy a do-
kumentumban számba vett gon-
dok az elmúlt húsz év alatt hal-
mozódtak fel, a problémák ke-
zelésére kormányzati ciklusaik
alatt sem a PSD-nek, sem a
PNL-nek nem volt megfelelõ
megoldása. A felsõházi vitát és
szavazást megelõzõen a témáról
tárgyaltak tegnap reggel a koalí-
ciós tanácsban is, ahol szolidari-
tásra szólították fel a szenátoro-
kat. A mezõgazdasági tárca el-
len benyújtott egyszerû indít-
vány vitája alatt a képviselõház-
ban újabb ellenzéki indítványt
terjesztettek be, ezúttal a Cseke
Attila vezette egészségügyi mi-
nisztérium ellen. A dokumentu-
mot ismertetõ Mircea Duºa szo-
ciáldemokrata frakcióvezetõ el-
mondta: a kezdeményezést 114
PSD-s és PNL-s honatya írta
alá. Roberta Anastase, a képvi-
selõház demokrata-liberális el-
nöke szabályszerûnek nyilvání-
totta és elfogadta az indítványt,
hozzátéve, hogy az alsóház ve-
zetõsége ma dönt arról, hogy
mikor vitassák meg azt. 

Tabãrã kipipálva,

Cseke következik

Vasile Blaga és Emil Boc négyszemközt egyeztetett a kampány finisérõl



Bogdán Tibor 

Jóllehet az új munkatör-
vénykönyvvel sem a szak-

szervezetek, sem a munkálta-
tók érdekvédelmi testületei
nem értettek egyet, a kor-
mány által a parlament elõtti
felelõsségvállalással elfoga-
dott jogszabály tegnap óta ér-
vényben van. 

A munkavállalók érdek-
képviseletei szerint a doku-
mentum kiszolgáltatja az al-
kalmazottakat a munkaadók-
nak, õk viszont azt állítják,
hogy a jogszabály túlzott jo-
gokat biztosít a foglalkozta-
tottaknak – és talán elõbbi fél
véleménye jár közelebb az
igazsághoz, amit az a tény is
bizonyít, hogy maga Emil

Boc kormányfõ is „liberális
jellegûnek” nevezte a tör-
vénykönyvet.

Megnövelt próbaidõ, 
csökkenthetõ 
munkahét

A bukaresti illetékesek
mindenekelõtt a munkaerõ-
piac rugalmasabbá válását és
újabb munkahelyek létesíté-
sét várják az életbe lépõ
Munkatörvénykönyvtõl,
még akkor is, ha valójában
nem teljesen új törvényrõl,
hanem a korábbi jogszabály
jelentõsen módosított válto-
zatáról van szó. Egyben úgy
vélik, a dokumentum elfoga-
dását megelõzõ közvita nyo-
mán az újabb rendelkezések
meghozzák a remélt eredmé-
nyeket.

A szabályozásoknak meg-
felelõen a munkahelyi próba-
idõ 90 napos lesz a kivitele-
zõ, és 120 napos a vezetõ
tisztségek esetében. A felsõ-
végzettségû alkalmazottak-
nál a munkahelyen eltöltött
elsõ félévet gyakornoki idõ-
nek tekintik, amelyrõl a mun-
káltató a területi munkaügyi
felügyelõség által láttamozott

bizonylatot állít ki az alkal-
mazottnak.

A próbaidõ folyamán vagy
végén az egyéni munkaszer-
zõdést, írásos bejelentés alap-
ján, elõzetes értesítés és min-
den indoklás nélkül, egyaránt
felmondhatja mind az alkal-
mazott, mind pedig a mun-
káltató. A tevékenység gaz-
dasági okok miatti idõleges
korlátozása esetén a munkál-
tatónak mostantól kezdve jo-
gában áll az ötnapos munka-
hetet négynaposra korlátoz-
ni, a megfelelõ bércsökkentés
kíséretében. A munkaidõ-
csökkentés vagy a tevékeny-
ség beszüntetése alkalmával
azonban köteles folyósítani
az alapfizetés legkevesebb 75
százalékát.

A jogszabály korlátozása
értelmében a meghatározott
idõre megkötött munkaszer-
zõdés legfeljebb 36 hónapra
szólhat. Ha ezt követõen, a
szerzõdés megszûnése után
legtöbb három hónappal
újabb munkaszerzõdést köt-
nek, ugyancsak meghatáro-
zott idõre, akkor a dokumen-
tum a megelõzõ folytatásá-
nak tekintendõ, érvényessé-
ge pedig nem haladhatja

meg a 12 hónapot. A Mun-
katörvénykönyv elõírásai
szerint a munkahét nem ha-
ladhatja meg a 48 órát, ide-
értve a túlórákat is. Kivételes
esetekben azonban ez meg-
hosszabbítható, ám csak oly
módon, hogy a heti munka-
idõ, négy hónap átlagában,
ne haladja meg a 48 órás ke-
retet.

A túlórákért fizetett sza-
badnapok járnak, ezeket az
alkalmazónak 60 naptári na-
pon belül meg kell adnia.

Éjszakai munkavégzés ese-
tén a munkáltató köteles
csökkenteni a heti munka-
órák számát, vagy a bér 25
százalékának megfelelõ bér-
kiegészítést kell adnia az éj-
szakai mûszak idõtartamára.  

A munkáltató ha részletek-
ben adja ki az alkalmazott pi-
henõszabadságát, köteles
évente legalább egy tíznapos,
összefüggõ szabadságolási
idõszakot szavatolni. 

Büntetések 

Az új Munkatörvény-
könyv az elõzõ rendelkezé-
seknél jóval nagyobb szigor-
ral bünteti a feketemunkát: a

munkáltatót minden hivata-
los formák nélkül dolgozó
személy után 10–20 ezer lej
közötti pénzbírsággal vagy
akár börtönbüntetés is sújt-
hatják, ha öt személynél töb-
bet alkalmaz az idevágó tör-
vényes szabályozások meg-
szegésével. A szabadságvesz-
tés idõtartama egy és két év
között változik az egyéni
munkaszerzõdés hiánya ese-
tén. Hat hónap és egy eszten-
dõ közötti szabadságvesztés
vagy pénzbírság fenyegeti azt
a vállalkozót, aki megakadá-
lyozza a munkaügyi ellen-
õrök belépését vállalata terü-
letére. 1500–3000 lej között
büntethetõ az a munkaadó,
aki megfelelõ orvosi bizony-
lat hiányában alkalmazza a
munkaerõt.

Az egyéni munkaszerzõ-
dés megkötésénél a munkál-
tató tetszése szerint állapít-
hatja meg az alkalmazott
számára a kötelezõ „egyéni
teljesítményszintet”.

Szakszervezeti 
fenntartások

A szakszervezetek nem ér-
tenek egyet a Munkatör-

vénykönyv számos rendel-
kezésével. Így ellenzik azt,
hogy a munkaadó szabja
meg az egyéni teljesítmény-
kritériumokat, mivel szerin-
tük ez számos lehetõséget
nyújt a munkáltatói vissza-
élésre. A szakszervezetek at-
tól tartanak, hogy a munka-
adó akár oly módon is kije-
lölheti e kritériumokat, hogy
azoknak az alkalmazott ne
tudjon megfelelni, és szak-
mai alkalmatlanság ürügyén
könnyûszerrel elbocsátható
legyen. Elutasítják azt a kité-
telt is, amely lehetõvé teszi a
kihelyezés többszöri, 2-2 hó-
napos meghosszabbítását. 

Úgyszintén károsnak tart-
ják a munkahét egyoldalú
lerövidítését és az ezzel
együtt járó arányos bércsök-
kentést, amivel szintén visz-
szaélhet a vállalkozó, és el-
utasítják a meghatározott
idõtartamra szóló munka-
szerzõdés felsõ idõhatárá-
nak három évre történõ fel-
emelését, az ilyen típusú
szerzõdések korlátlan szá-
mú meghosszabbításának
lehetõségét, hiszen a mun-
kaadó könnyen általánosít-
hatja ezt a rendszert. 
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Szigorú törvény, rugalmas piac?
Tegnap életbe lé-
pett az új Mun-
katörvénykönyv,
amely számos,
lényeges módosí-
tást hoz a meg-
elõzõ rendelke-
zésekhez képest.

Gy. Z.

A világ legkeresettebb
terroristájának utolsó

búvóhelye hozzávetõleg
száz méterre van a pakisztá-
ni katonai akadémiától.
Négy amerikai helikopter
csapott le rá helyi idõ szerint
tegnap hajnalban. A kom-
mandó támadása után lán-
gok csaptak fel az épületbõl;
Oszama bin Laden tehát az
általános vélekedéssel ellen-
tétben nem Pakisztán és Af-
ganisztán határvidékén egy
barlangban, hanem egy ka-
tonai akadémiájáról ismert
pakisztáni városban rejtõz-
ködött. Az elmúlt napok
amerikai dróntámadásai
nagy valószínûséggel már
ennek az akciónak az elõké-
szítését szolgálták.

Kõhajításnyira
a katonai akadémiától

Az Abbotábád városában
lévõ házat körülbelül öt éve
építették egymillió dolláros
megrendelésre, de telefonvo-
nalat nem vezettek be, és
internet-hozzáférése sem
volt. Az amerikai hírszerzés
egyelõre nem tudta megálla-
pítani, hogy bin Laden mió-
ta tartózkodott ott. Az épü-
letet magas falak és tetejü-
kön lévõ drótkerítések ve-
szik körül. Az amerikai hír-

szerzés tavaly szeptember-
ben jutott olyan információk
birtokába, hogy a terrorista-
vezér itt bujkálhat. A hír-
szerzés úgy vélte, hogy ki-
emelten védett személy lak-
hat az épületben, és ez a sze-
mély erõsen gyaníthatóan
bin Laden lehet.

Abbotábád a pakisztáni fõ-
várostól, Iszlámábádtól 50
kilométerrel északkeletre
helyezkedik el, félnapi autó-
útra az afgán határvidéktõl.
A város 1260 méteres magas-
ságban fekszik egy hegyek ál-
tal övezett völgyben. Sokan
furcsának találják, hogy a he-
lyi katonai akadémiától alig
száz méterre magasodó való-
ságos erõd senkinek sem kel-
tette fel a figyelmét. Bizton-
ságpolitikai szakértõk szerint
Oszama bin Laden halála
nagy veszteség az al-Kaida
számára, mert „egyik ideoló-
gusát, fõ jelképét, vezéregyé-
niségét veszítette el a terror-
szervezet, de csak a hidra fe-
jét sikerült levágni”. Hozzá-
teszik: az utóbbi években
Oszama bin Laden szellemi
vezér volt, inkább jelképes,
mint közvetlen irányító sze-
repet játszott, bár a kettõ nem
zárja ki egymást. Oszama bin
Ladenhez mint természetes
jelképhez a fanatikusok erõ-
sen kötõdnek, így visszavá-
gási kísérletekre lehet részük-
rõl számítani.

A „szent háború”

A homályos hátterû, laza
szervezeti kapcsolódású,
alapvetõen az iszlámra mint
összetartó erõre és vezérfo-
nalra épülõ al-Kaida háló-
zat kemény magját a szovje-
tek ellen 1979-tõl 1989-ig
Afganisztánban harcoló
mudzsahidok alkották. Az
al-Kaida (az arab szó jelent-
het bázist, átvitt értelemben
pedig szabályt, modellt,
mintát) megalakulása 1988-
ra, az afganisztáni szovjet
kivonulást megelõzõ év tájé-
kára tehetõ. A szervezetet
néhány év múlva a nyugati
hírszerzõ szolgálatok már
kapcsolatba hozták az ame-
rikai erõk ellen a Közel-Ke-
leten és Szaúd-Arábiában
elkövetett merényletekkel.

A fordulópontot az 1991-
ben kitört öbölháború jelen-
tette a szervezetet irányító
szaúd-arábiai milliárdos,
Oszama bin Laden számá-
ra: ekkor vezényeltek töme-
gesen amerikai katonákat az
Arab-félszigetre, Mohamed
próféta szülõföldjére. Az
amerikai jelenlét ellen tilta-
kozó bin Ladent kiutasítot-
ták hazájából, és megfosz-
tották szaúdi állampolgársá-
gától. Ekkor Szudánba,
majd 1996-ban a szélsõséges
iszlám tálibok kormányozta
Afganisztánba ment.

Bin Laden 1998 nyarán ta-
nácskozásra hívta mintegy
150, különbözõ országokban
tevékenykedõ, szélsõséges,
radikális iszlám szervezet ve-
zetõjét, akiknek bejelentette:
frontot hozott létre „a keresz-

tesek és a zsidók elleni dzsi-
hádra”, vagyis „szent hábo-
rúra”. Ekkortól számítható
az al-Kaida tényleges meg-
alakulása. Háttérbázisa 2001
októberéig Afganisztán volt,
bin Laden, a tálibok „tiszte-
letbeli vendége” itt hozta lét-
re kiképzõtáborait. A szerve-
zet számtalan súlyos terror-
cselekményt követett el,
mind közül a legsokkolóbb a
2001. szeptember 11-i táma-
dássorozat volt az Egyesült
Államok ellen.

Alvó ügynökök

Az al-Kaida az iszlám vi-
lágban sokak számára vonz-
erõt jelent, mert egyszerû
magyarázatot kínál bajaikra,
amikor minden rossz forrá-
sának a nyugati civilizációt

és fõként az Egyesült Álla-
mokat teszi meg. A szerve-
zet célja minden muszlim
egyesítése és egy teokratikus
állam kialakítása; a dzsihád
keretében igazolhatónak
tartja az erõszakot, az ártat-
lan emberek életét is kioltó
terrort. Ugyanakkor e közép-
korias célok elérése érdeké-
ben felhasználja a legmoder-
nebb technikai és pénzügyi
eszközöket: bin Laden nagy
mozgósító erõvel bíró üzene-
teit a világhálón terjesztet-
ték, sokszor angol felirattal, s
egyre több az al-Kaida esz-
méit angol nyelven, a Nyu-
gaton élõ muzulmánok kö-
zött népszerûsítõ honlap. Az
al-Kaida mûködésének
anyagi fedezetét iszlám jóté-
konysági szervezetek gyûjté-
sei, az ellenõrzése alatt álló
vállalatok tevékenysége,
pénzhamisítás és bankkárty-
acsalások teremtik meg.

A szervezet más vonatko-
zásban is kettõs arculatot
mutat: egyrészt tapasztalt ter-
roristákból, a Nyugat ellen
vívott dzsihád évei alatt meg-
edzõdött emberekbõl áll,
másrészt kapcsolódnak hoz-
zá olyan kisebb csoportok,
amelyek rendkívül veszélye-
sek, mert akcióikat sokszor a
nyugati társadalmakba integ-
rált önkéntesek, kiképzés nél-
küli „alvó ügynökök” révén
követik el. Az al-Kaida szá-
mos országban pénzel, képez
ki és használ fel helybeli, isz-
lám alapokon álló csoporto-
kat Csecsenföldön, Mian-
marban (Burmában), Eritreá-
ban, Üzbegisztánban, Algéri-
ában, Boszniában, Pakisz-
tánban, Indonéziában, Irak-
ban, Kasmírban, Szomáliá-
ban és Jemenben. 

Al-Kaida: csak a hidra fejét sikerült levágni

Lángokban a ház, amelyben Oszama bin Laden élete utolsó perceit töltötte

Oszama bin Ladent, az al-Kaida

nemzetközi terrorhálózat vezérét Isz-

lámábád közelében, egyes források

szerint két-, mások szerint pedig egy

háromszintes erõdítményszerû luxus-

házban érte a halál. 



Nincs mit tenni. Együtt kell élnünk a televí-
ziók szórakoztató mûsoraival, tehetségkutató
vetélkedõknek álcázott, sok esetben giccses,
globalizálódott produkcióival. Egy ilyen
nagyszabású show ért véget, húsvét másod-
napján az egyik kereskedelmi csatornán.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a
megashow keretében nem vonultak fel szép
számmal hiteles tehetségek, kiváló éneke-
sek, lélegzetelállító mutatványokkal fellépõ
artisták vagy briliáns technikájú bûvészek,
zsonglõrök és egyéb szemfényvesztõk. Az
elõválogatásra megjelent mintegy hatezer
jelölt közül a döntõbe bejutott tizenkettõ
valóban tehetséges volt, és a maga nemé-
ben mindegyik kiemelkedõ teljesítményt
mutatott, talán egyetlen kivétellel. Ez utób-

bi egy rapper volt, aki a mû-
faj íratlan szabályainak
megfelelõen a társadalmi
igazságtalanság ellen láza-
dó szövegével próbálta
megnyerni a nagyérdemû

kegyeit, merthogy a ve-
télkedõ nyertesét de-
mokratikusan a né-
zõk szavazatai dön-
tötték el.

Nos, rapper barátunkról el kell mondani,
hogy elõadásmódja a gyenge közepesek
közé tartozik. Nyelve messze nem pörög
úgy, mint a tengerentúli kollégáié, de még
a mûfaj hazai mûvelõivel sem lehet egy na-
pon emlegetni. Szövegei középszerûek és
közhelyesek. Elõadása leginkább ahhoz
volt hasonlatos, mintha
valaki tánclépésekre pró-
bálná meg felolvasni vala-
melyik bulvárlap vezér-
cikkét: jó lenne, ha min-
denkinek élnének a szülei
és mindenki gazdag lenne,
nem pedig árva és sze-
gény, és úgy általában is, jobb lenne, ha jó
lenne, mintha rossz lenne, mint ahogyan
az van is. Ez az egyik alapmotívuma a rap-
per világellenes lázadásának, míg a másik
egy mozgósítóbb üzenet, ami úgy szól,
hogy ne hagyd magad, legyél erõsebb, mint
a nehézségek, gyõzd le a gondokat, legyen
önbizalmad, neked is sikerülhet, még ha
román is vagy, mi több, légy büszke arra,
hogy román vagy. 
Az ifjú titán döntõ esti produkciója ez
utóbbi üzenetre koncentrált, s a show ren-
dezõi egyéb elemekkel is aláfestették az ér-

tékes mondanivalót. Tematikus táncosok
modern serege trikolórt lengetve árasztotta
el a színpadot, miközben a rapper ugyan-
azt a refrént pofozta hallgatóságába: ne
hagyd magad, légy büszke románságodra.
Nekem az egykori Megéneklünk, Románia
fesztivál lidércnyomásos propagandamûso-

rait juttatta eszembe ez a
minden tekintetben kíno-
san rosszra sikerült elõ-
adás. 
Gondolom, hogy a hazai
valóságot jól ismerõ olva-
sóim már ebbõl is kitalál-
ták, hogy a verseny gyõz-

tese nem a kiváló énekesek, lélegzetelállító
mutatványokkal fellépõ artisták vagy brili-
áns technikájú bûvészek, zsonglõrök és
egyéb szemfényvesztõk valamelyike lett,
hanem rapper barátunk, aki produkciójával
ezt a legkevésbé sem érdemelte meg, de aki
ösztönösen vagy tudatosan, de rátalált ar-
ra, hogy miként tudja a maga oldalára állí-
tani az egyik – még mindig erõs befolyással
rendelkezõ – politikai kurzus, a nacionaliz-
mus híveit. Ha ehhez még hozzátesszük,
hogy az élet úgy hozta, hogy az említett
rapper árvagyerek és munkanélküli is, ak-

kor láthatjuk, hogy a valamiképp természe-
tes szolidaritást meglovagolva, még egy
szeletet tudott szakajtani a szappanoperák
iránt mindig is fogékony romániai nézõkö-
zönség támogatásából.
Az esemény óta eltelt egy hét. A fiatalem-
ber azóta igazi médiasztár lett. Véleményt
mond a hazai politikáról, a hajadonok er-
kölcsiségérõl, az egyház szerepérõl éle-
tünkben. Minden jel arra mutat, hogy szép
karrier elõtt áll, hiszen hívei tõle várják a
megvilágosodást és a megtisztulást romlott
társadalmunkban. Azon sem lepõdnék
meg ha a közeljövõben pártot alapítana és
Tãlmãcean képviselõvel együtt tánclépé-
sekben masíroznának a szebb jövõ felé,
mögöttük pedig az átszellemült tömegek
vernék a negatívot (merthogy így nevezik
a rap muzsika ritmusos alapzenéjét, amire
az elõadó énekli, pontosabban skandálja a
szólót).
Figyelmeztetés ez a történet azoknak a po-
litikusoknak, akik jövõre kétszer is harcba
indulnak a románok szavazataiért. Az élet-
képes programoknál, fejlesztési terveknél
politikailag jobban jövedelmezhetnek a
szólamok, könnyfakasztó demagógiák, frá-
zisok, propaganda-szövegek…

A Kegyelmes Úr említett cikkében azt mondja: „Nekünk a gondol-
kodás szabadságát a ’szabadgondolkodók’ ellen kell megvédenünk.
A léleknek azt az igazi szabadságát, amely minden ember számára
biztosítja az igaz kereséséhez való jogot és megbecsül az igazság fe-
lé törekvõ minden becsületes munkálkodást, amely megérteni, tár-
gyilagosan értékelni kívánó jóakarattal fogadja az emberi elme
minden õszinte törekvését.”
Ez a mondás amilyen régi, olyan szép. De vajon jelen esetben kö-
vette-e Nagyméltóságod e régi szép receptet? Igazán tárgyilagosan
s a tények teljes ismeretével ítélkezett?
Elõször is, ha lényegben nem is, de szavakban hibásan citált. Felhí-
vásunkban így volt: „…Meg kell gondolni, hogy a Himnuszt éhes
hassal csak egy bizonyos ideig lehet énekelni.”… Így tehát a láng-
ostor Kölcseyt illeti. Nagyméltóságod pedig el sem olvasta azt, ami
felett ítélkezik.
Másodszor: „Õ bezzeg jobban ismerte az üres gyomrot”. Tudja-e,
Kegyelmes Úr, hogy én milyen küzdelmeken mentem át? Mert sa-
ját lelkiismereti receptje után csakis akkor szabadott volna leírnia
ezt a mondatot. Szinte az a gyanú támad az emberben, hogy a
Himnusz csak azért vétõdött át a Talpra Magyarra, mert Kölcsey-
nél nem lehetett volna bezzegelni.
Harmadszor: Kompetens-e a Kegyelmes Úr, hogy elbírálja, mit
tesz az ember éhes gyomorral? Nem komikus - s bocsásson meg -,
nem szemérmetlen dolog-e, hogy Nagyméltóságod, felröpülve a
maga húsz, vagy nem tudom, hány ezer holdas nívójára, oda-
énekli a nyomorgó tisztviselõknek: legyetek idealisták, éhezzetek
a hazáért! 

Szabó Dezsõ: Válasz, Nyugat, 1911, 9. szám 

A manipulátorok tehetségesek
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A halandó irániaknak nem sikerült lecserélniük
azt a pár halhatatlant, akik a perzsa szerelvényt
irányítják, s bár a többek megpróbálták kihasznál-
ni a Közel-Keletet átformáló forradalmakat, a ke-
vesek nyugtalanabbul, de még mindig hátradõlhet-
nek. Apropó szerelvény: Ahmadinezsád konduk-
tort rajtakapták már azon, hogy az iráni szuperbé-
kés atomprogramot egy féknélküli vonathoz ha-
sonlította, s bár a metafora bizonyára a megállít-
hatatlan haladást és csatolt nemzeti büszkeséget
kellett jelentse, egyben rejtett baki, jóslat is, felidézi
a kisiklás lehetõségét. Szintén államfõi elszólás,
miszerint egy iráni nõnemû tinédzser nukleáris
energiát állított elõ a konyhájában, s az eredeti
atommetafora kidolgozottságában itt már szinte al-
legóriának számít. 
Jut eszembe: egy ismerõsöm rakéta-hajtóanyagot
gyártott panellakásuk konyhájában, s a tesztek
után újrameszelték. Azt, ami maradt a konyhából.
Ez már a szinekdochés együttérzés helyzete. Az el-
nöki gyöngyök nép-disznó elé való szórása min-
denesetre rávilágít egy, az irániakat is már aggasz-
tó attitûdre, fõleg, ha azt nézik, hogy a japán
atomerõmûvel mennyire könnyedén elbánt a ter-
mészet: Teherán urát nem érdekli a nukleáris léte-
sítmények biztonsága, nacionalizmussal akarja
azokat megbízhatóan mûködtetni. Az elnök szeiz-
mológus is, nem csak költõ-masiniszta, s meg-
nyugtatta népét, miszerint egy a japánihoz hason-
ló rengés meg sem kottyanna, mondjuk a busheri
erõmûnek.
A földrengõ Perzsiában, és hozzáadva a katasztró-
faelhárító hatóságok felkészületlenségét, kissé ag-
gasztó ez a nemzetbüszkeségi csõlátás, ne felejt-
sük, 2003-ban egy több mint 6,7 Richteres rengés
Bám városában sok ezer halottat és a település
épületeinek hetven-nyolcvanöt százalékos pusztu-
lását eredményezte. 
Kérdés, hogy meddig lehet csupán nemzet-fellen-
dülési alapon biztosnak tartani a busheri erõmû-
vet, amelynek technológiáján a múlt század hetve-
nes éveitõl több-kevesebb kedvvel dolgoztak már
németek, oroszok és pakisztániak is, s amely tulaj-
donképpen egy ketyegõ bomba nem csak a távoli
Teherán, de az egész régió számára. 
Ez az ügy túlmutat minden propagandalázon, s
tulajdonképpen éppen annak a népség-katonaság-
nak a feje fölött lógó állandó veszély, amely a jó-

léttõl felvillanyozódva ki kellene hogy
vezetõdjön a sötétbõl a fényre. Kötve

hiszem, hogy a civil nukleáris prob-
léma hatékonyan lassítaná a hadá-
szati verzió esetleges kibontakozá-

sát, de a kormány ilyetén, nemzet-
politikailag veszélyes önbizalma
tán még az ellenzék bizalomhiá-
nyának malmára hajthatja a ne-
hézvizet. 

Lap-top
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Azon sem lepõdnék meg
ha a közeljövõben pártot
alapítana, és tánclépé-
sekben masíroznának a
szebb jövõ felé.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A tenger szépsége nem csökken szemünkben
attól, hogy tudjuk, olykor hajók süllyednek el.”

Simone Weil

Sztrájkhullám

Éhezni a hazáért

Nukleusz 
A nap címe. Blaga: A kormány kemény
megszorító intézkedései miatt fütyölik ki
Bocot, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Íme egy igazi lovagias gesz-
tus: a miniszterelnököt ellenjelöltje védi
meg. Május tizennegyedikéhez, a pedá-
los elnökválasztás napjához közeledve
várhatóan elszaporodnak az ilyen barát-
ságos kijelentések, jelezve, hogy milyen
ádáz a hatalomért folyó harc a nagyob-
bik kormánypártban. (Semennyire.)
Blaga szerint a megszorító intézkedések
szükségesek voltak (bizonyára még szük-
ségesebbek lettek volna azok, amelyeket
az alkotmánybizottság visszautasított),
arról nem beszélt, hogy lesznek-e majd
újabbak is. Vasile Blaga ugyanakkor meg-
védte Emil Bocot az ellen a vád ellen is,
hogy a kormány gépkocsijait használja
kampánykörútja során. „kötelezettségei
vannak az õrzõ-védõ rendszer iránt is, je-
lentette ki a „bulldog”, tovább növelve
megválasztásának esélyeit. 

A végét tudjuk. A Jurnalul naþional ettõl
a héttõl kezdve folytatásokban közli
Nicolae Ceauºescu, „a legvitatottabb ro-
mán történelmi alak” életrajzát. 

Egy kis kultúra. A szaktárca és a Ro-
mán Kulturális Intézet biztosítja a kap-
csolatot Románia és a világ kultúrája kö-
zött, a kettõ alkalmazottainak száma
mintegy 5600 fõ, költségvetési keretük
közel 200 millió euró. Önmagukban ezek
a számok nem sokat jeleznek, összeha-
sonlításban annál inkább. Egy ilyen ösz-
szehasonlítást közöl az Evenimentul zilei
az Eurostat friss jelentésére hivatkozva.
Eszerint Románia a kultúra exportja te-
kintetében az utolsó Európában. Az EVZ
szerint legfájdalmasabb a mûalkotások és
az antikvitások hiánya errõl a listáról.
Véleményünk: ha az állami költségvetés-
bõl a kultúrára szánt összeget is összeha-
sonlítjuk más országokéval, rögtön min-
den érthetõvé válik. 

A nap álhíre. Theodor Paleologu kijelen-
tette, hogy véleménye szerint a PD-L el-
nökségét havonta felváltva Vasile Blagának
és Emil Bocnak együtt kellene betöltenie.
Õ maga az egyik soros elnök alatt fõtitkár,
a másik alatt alelnök szeretne lenni.

Ady András 



Hírösszefoglaló

Az Royal Bank of
Scotlanddal (RBS) foly-

tat tárgyalásokat az OTP
magyar bank arról, hogy fel-
vásárolná a brit pénzintézet
romániai leányvállalatát – ír-
ta hétfõi számában piaci for-
rásokra hivatkozva a Ziarul
Financiar (ZF). A tekintélyes
pénzügyi-üzleti napilap sze-
rint e tárgyalások „nem helyi
szinten”, hanem közvetlenül
a két bank budapesti, illetve
amsterdami központja kö-
zött folyik. A ZF tudni véli,
hogy két héten belül elõter-
jesztik az árajánlatot, ami
után elkezdõdhet az üzlettel
kapcsolatos mérlegelés.

Diósi László, az OTP
Románia vezérigazgatója
nem kívánt kommentárt
fûzni sem a kiszivárgott fel-
vásárlási célponthoz, sem
pedig a pénzintézet hazai
terjeszkedési terveihez –
csak annyit jegyzett meg,
hogy az ügy részleteirõl ki-
zárólag az OTP budapesti
központjában adhatnak fel-
világosítást. 

A ZF emlékezetett, hogy
a romániai bankhierarchiá-
ban 17. helyet elfoglaló ma-
gyar pénzintézet már tavaly
felvásárlást helyezett kilá-
tásba az országban. Az
OTP csoport 2004-ben tört
be a román piacra, amikor a
török tulajdonban levõ

RoBankot vette meg 47,5
millió dollárért. A bank ere-
deti célja az 5–10 százalékos
piaci részesedés elérése volt,
ezt azonban a 2006-tól vá-
ratlanul kiélezõdõ verseny-
helyzet hiúsította meg.

Az RBS, a holland ABN
Amro leányvállalatát felvásá-
rolva 2008-ban jelent meg
Romániában. A válság okoz-
ta súlyos veszteségek miatt
részben államosított brit
pénzintézet hazai fiókintéze-
te tavaly év végén piaci része-
sedés szempontjából a 13.
helyen állt az országos rang-
listán. Bár az RBS Romániát
a britek már 2009-ben eladás-
ra kínálták, eddig nem talál-
tak alkalmas vevõt. 

Az OTP-jé lehet az RBS
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HIRDETÉS

Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán,
Totka László

A könnyítések mellett
szigorúbb szabályokat je-

lent úgy a munkaadóknak,
mint az alkalmazottaknak a
vasárnap életbe lépett, módo-
sított Munkatörvénykönyv,
amely többek között fokozott
figyelmet szentel az egyéni
szerzõdések legális megköté-
sének, illetve bevezeti az al-
kalmazók bûnvádi felelõssé-
gét is. A hatóságok elsõsor-
ban a feketemunka vissza-
szorulását várják a megújho-
dott jogszabálytól, és hogy
ennek érvényt szerezzenek,
nem riadnak vissza a foko-
zott ellenõrzéstõl sem. A vál-
lalkozók szerint idõ kell, míg
az alkalmazók „beleszok-
nak” az új viszonyokba.

„A Kovászna megyei
Munkafelügyelõség felkészí-
tõkön népszerûsíti az új
munkatörvénykönyv elõírá-
sait, de ezzel párhuzamosan
zajlik egy nagyszabású ellen-
õrzõ akció is, és szigorúan

büntetik a szabályszegõket”
– mondta el lapunk érdeklõ-
désére Ördög Lajos. A
Kovászna Megyei Munka-
felügyelõség vezetõje szerint
arra kell leginkább figyelni,
hogy az alkalmazottak mun-
kaszerzõdése legyen rögzítve
az országos központi adatbá-
zisban, hiszen az új törvény
szerint a feketemunkáért 10-
20 ezer lejes pénzbírságot is
kiszabhatnak a cégtulajdo-
nosokra, és ha a feketén dol-
gozók száma egy cégnél
meghaladja az ötöt, akkor a
foglalkoztatót szabadság-
vesztésre is ítélhetik, magya-
rázta Ördög Lajos. 

Fokozott ellenõrzés

A háromszéki munkafel-
ügyelõség vezetõje szerint a
hivatal ezekben a napokban
a csendõrséggel, rendõrség-
gel és a pénzügyõrséggel
együttmûködve közös ellen-
õrzéseket tart. Ördög elmon-
dása alapján amúgy Kovász-
na megyére nem jellemzõ a

feketemunka, mivel a cégek
többsége csekély számú al-
kalmazottat foglalkoztat.
Ugyanakkor fokozott figyel-
met szentelnek idén a mezõ-
gazdaságban és építõiparban
elõforduló feketemunkára,
hiszen a nemrégiben életbe
lépett napszámos törvény le-
hetõséget ad az ezekben az
ágazatokban elõforduló
idénymunkára is, de élni kell
a törvénnyel. 

„Reményeink szerint az új
munkatörvénykönyv életbe-
lépésével gyökeresen meg-
változik a Kolozs megyei
munkáltatók és cégek hozzá-
állása a feketemunkához.
Nem rejthetõ véka alá, hogy
az év elsõ három hónapjá-
ban a megyeszerte ellenõr-
zött több ezer munkáltató
közül több mint százat bün-
tettünk meg, mert az alkal-
mazott munkaerõt nem legá-
lis körülmények között fog-
lalkoztatták” – jelentette ki
lapunknak Corina Gavriluþ,
a Kolozs megyei munkaügyi
felügyelõség szóvivõje. 

Gavriluþ szerint a megle-
hetõsen szigorú munkatör-
vénykönyvnek köszönhetõ-
en várható, hogy a bírságok
aránya jelentõsen csökken és
egyre több munkavállaló fog
törvényes keretek között
dolgozni. „Az év eleji tünte-
tések azt mutatják, hogy
mindkét fél tisztában van a
szigorításokkal. Korábban
már informáltuk a cégeket
az új törvényben foglaltak-
ról, de még idõbe telhet,
amíg a munkáltatók biztosí-
tani tudják a legális munka-
feltételeket” – fogalmazott a
munkaügyi felügyelet mun-
katársa, bízva abban, hogy
az új törvénykönyv ideális
védelmet nyújt a munkavál-
lalóknak és normalizálja a
munkaadók és munkaválla-
lók közti viszonyt.

Jótékony újítások

Az általunk megkérdezett
munkaadók érdekvédelmi
szervezetei megegyeznek
abban, hogy az új törvény-

könyv hozzájárul a munka-
erõpiac régóta esedékes lazí-
tásához, miután a korábban
érvényben levõ túl merev
szabályok az egész rend-
szerre negatívan hatottak ki.

Birtalan József, a Székely-
udvarhelyi Mikrovállalko-
zók Szövetségének (SZMVSZ)
elnöke lapunk megkeresésé-
re reményét fejezte ki, hogy
a munkaügyi felügyelõségek
ismertetõ kampánya haté-
kony lesz. 

A bûnvádi felelõsség-
revonással kapcsolatban
azonban Birtalan jobbnak
látná a zéró toleranciát. „Az
új jogszabály az új adókat le-
számítva elsõsorban lehetõ-
ségeket teremt, azonban
nagy hiányossága, hogy to-
vábbra sem nyújt megoldást
részmunkaidõ vállalására a
gyereknevelési szabadságon
lévõ szülõk számára” – ösz-
szegezte az elnök, aki úgy
látja, kell egy átállási idõ,
amíg a munkaadók valóban
ki tudják használni a törvény
adta új lehetõségeket. 

„Fehérít” a munkatörvény?Kisebb valutatartalék

Közel 700 millió euróval
csökkent a Román Nemzeti
Bank valutatartaléka április-
ban, ami elsõsorban a ban-
kok kötelezõ minimális tar-
talékalapjának visszaesésével
magyarázható – írta a jegy-
bank közleményére hivat-
kozva a Mediafax. Románia
devizatartalékai így összesen
32,07 milliárd eurót tettek ki
múlt hónap végén.

Fogyott az állampapír

A várt 1,5 milliárd lejen
felül, 1,64 milliárd lej érték-
ben bocsátott ki egyéves le-
futású állampapírokat a
Pénzügyminisztérium, átla-
gosan 6,85 százalékos kamat
mellett – írta a hotnews.ro. A
liciten résztvevõ pénzintéze-
tek kötvényvásárlási ajánlata
elérte a hárommilliárd lejt.

Segítség a Daciának

Miután tavaly húsz millió le-
jes vissza nem térítendõ kor-
mányzati támogatásban ré-
szesült egy Euro 5-ös motor
fejlesztésére, a Dacia gyár
újabb 42,4 millió lejes állami
segítséget kért, hogy tetõ alá
hozhassa a Logan márka
egy új generációját. Az új,
egyelõre X52 fedõnévvel el-
látott típust 2012-ben készül-
nek bemutatni.

Új romániai Mol-vezér

Daradics Kinga Ágnes sze-
mélyében új ügyvezetõ
igazgató került a Mol Ro-
mánia élére, Ferencz I.
Szabolcsot váltva a tisztség-
ben – jelentették be tegnap
a cég bukaresti székhelyén.
Az újonnan kinevezett vál-
lalatvezetõ a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudomány-
egyetemen végezte egyete-
mi tanulmányait. 

Oszama emelte a dollárt

Oszama Bin Laden meggyil-
kolásának hírére erõsödés-
nek indult a dollár – írta a
Bloomberg. Mivel a piacok bi-
zalma megerõsödött az ame-
rikai valutával szemben,
visszaesett az olaj, arany és
egyéb fontos, börzén jegy-
zett termékek ára is.

Röviden

Erdélyi sztráda: se vége, se hossza
ÚMSZ

Az észak-erdélyi autópá-
lya átadási ütemtervének

változtatásáról tárgyal a kor-
mány az építést végzõ
Bechtel társasággal, miután
bebizonyosodott, hogy az
eredetileg megcélzott jövõ
decemberi idõpont nem tart-
ható – értesült hivatalos for-
rásokból a Mediafax. A hír-
ügynökségnek nyilatkozó il-
letékesek szerint a határidõ
kitolását elsõsorban az indo-
kolja, hogy a költségvetési
megszorítások és a munkála-
tok kifizetésének tavalyi kés-
lekedése miatt az amerikai
vállalat kénytelen volt lassí-
tani a munkafolyamaton. A
megrendelõk – a szállítás-
ügyi minisztérium, illetve az
Országos Út- és Autópálya-
társaság – most arról tárgyal-
nak, hogyan törlesszék az
építõvel szemben felhalmo-
zott tartozásokat, ugyanak-
kor elemzik, hogyan illesz-

kedhetnek minél jobban a
rendelkezésre álló finanszí-
rozási keretbe. Mindezek
függvényében dõl el az autó-
sztráda teljes átadásának ha-

tárideje. A szállításügyi tár-
ca Mediafax birtokába jutott
hivatalos dokumentuma le-
szögezi, hogy míg az állam-
nak tartozása van a Bech-

tellel szemben, nem lehet
szó újabb pályaszakaszok
építésének megkezdésérõl.
Az okmány szerint az idei
költségvetésbõl 148 millió

lejt különítettek el az észak-
erdélyi autópályára, a hát-
ralékok azonban tavaly év
végén elérték a 600 millió
lejt – ezt tetézi a késedele-
mért fizetendõ büntetés.
Anca Boagiu szállításügyi
miniszter nemrég a sajtó-
ban nyilatkozva elismerte,
hogy jelenleg semmi pénz
nem áll rendelkezésre a
munkálatok folytatására, a
finanszírozásra pedig a nyá-
ri költségvetés-kiegészítésig
remény sincs.

A borsi határátkelõ és
Brassó között húzódó autó-
pálya építését 2004-ben
kezdték el, amelyre akkor
2,2 milliárd eurót különí-
tett el a kormány. Mivel a
munkálatokat a következõ
kabinet a szerzõdések felül-
vizsgálása címén 2005-ben
leállíttatta, az összesen 415
kilométerre tervezett autó-
pályának mindeddig alig
több mint tíz százaléka
épült meg. 

Hét év alatt sem készült el. Pénzhiány hátráltatja az észak-erdélyi autópálya megépítését



Popa a rendõröknek: 
lõjjetek bátran!

A rendõrök nem díszként
hordják a fegyverüket – fi-
gyelmeztetett Liviu Popa, az
Országos Rendõrkapitány-
ság vezetõje, aki tegnapi saj-
tónyilatkozatában arra biz-
tatta kollégáit, szükség ese-
tén bátran nyúljanak pisz-
tolytáskájukhoz. Az állásfog-
lalásra azt követõen került
sor, hogy a hét végén, a
Besztercén bevetésen lévõ
rendõrök több lövést is lead-
tak. Popa hangsúlyozta: a la-
kosság egy százaléka ellen
jár el a hazai rendõrség, és
esetükben szükség van a ha-
tározott fellépésre, hogy a
fennmaradó 99 százaléknyi,
törvénytisztelõ állampolgár
biztonságát szavatolják.

Rendõröket füleltek le

Magas rangú belügyminisz-
tériumi alkalmazottakat tar-
tóztattak le Fehér megyében.
A gyanú szerint a SRI és a
szervezett bûnözés elleni
ügyosztály munkatársai egy
olyan bûnszervezetnek nyúj-
tottak segítséget, amely Nyu-
gat-Európából csempészett
be nagy értékû haszongép-
jármûveket. A rendõri se-
gédlettel elkövetett vissza-
élés-sorozat 4,5 millió eurós
kárt okozott. A gyanúsítot-
tak a nyomozás eddigi állása
szerint lassították a csem-
pészhálózat tagjai ellen indí-
tott nyomozást.
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HIRDETÉS

Antal Erika

Május elsejétõl törzs-
könyvezni kell a növényi

kivonatokból készült, gyógy-
szernek minõsülõ készítmé-
nyeket: az eljárás miatt több
tucat termék tûnhet el a bol-
tokból és nem hozhatók for-
galomba a házi kevercsek,
otthoni „csodaszerek” sem.
Az uniós elõírás hét éve van
érvényben, de az idei év má-
jus elsejéig türelmi idõt ka-
pott Románia. Most azon-
ban nincs több haladék:
gyógyszerként csak olyan ter-
mékek forgalmazhatók, ame-
lyeket legalább 15 éve hasz-
nálnak az unió területén,
vagy 30 éve annak határain
kívül. Ezentúl gyógynövény
alapú készítményt csak orvo-
si felügyelet mellett lehet
majd gyógyszerként használ-
ni. Bár a törzskönyvezés egy-
szerûbb, mint más gyógysze-
rek esetében, az eljárás köte-
lezõvé tétele miatt lekerülhet-
nek a polcokról például a
gyógynövényekbõl készült
görcsoldók, köhögéscsillapí-
tók, koleszterinszint-csök-
kentõk, hashajtók és gyulla-
dáscsökkentõk. Az intézke-
dés mind az orvos-, mind a
betegtársadalmat megosztja.

Gyógyítók és kuruzslók

Szabó Zoltán háziorvos
szerint betegei egyre gyak-

rabban kérik, hogy gyógy-
növényalapú gyógyszereket
írjon receptre, ami jól jelzi:
divatba jöttek ezek a termé-
kek. A legkeresettebbek a
koleszterinszint-csökken-
tõk, a köhögéscsillapítók és
a görcsoldók. „Hetente egy-
re több ilyen készítményt
írunk fel, az is igaz, hogy di-
namikusan fejlõdik a piac,
egyre nagyobb a kínálat” –
magyarázza az orvos, aki
szerint a most érvénybe lépõ
szigorítás elsõsorban a kele-
ti gyógynövényimportot il-
leti, nagyon sok a gyanús
vagy tisztázatlan eredetû
„csodaszer”. Keresztes Imo-
la marosvásárhelyi gyógy-

szerész úgy véli, ez az intéz-
kedés fõleg a gyógynövény-
boltokat fogja érinteni. A
szakértõ megerõsíti orvos-
kollégáját: nem minden
gyógynövénykészítményrõl
lehet tudni, hogy mit tartal-
maz, mennyi benne a ható-
anyag, illetve milyen mel-
lékhatásai lehetnek. Talán
az új szabályok miatt – véli
a nyilatkozó – tudatosabban
választanak gyógyszert az
arra rászorulók.

Leszámolás 
a füvesemberekkel

Bartha Renáta gyógynö-
vény-forgalmazó félve néz a

jövõbe, mert szerinte keve-
sen lesznek azok, akik meg
tudják fizetni a törzsköny-
vezés árát. Sokan azért vá-
lasztanak gyógynövényké-
szítményt – hangsúlyozza a
megszólaló – mert ezek ol-
csóbbak, mint a szintetikus
gyógyszerek. „Ez a döntés
a gyógyszeriparnak kedvez,
egyértelmû, hogy teljesen ki
akarják sajátítani a piacot.
A gyógynövényeknek nincs
mellékhatásuk, de ha egy
szintetikus gyógyszert el-
kezd szedni az ember, an-
nak káros következményei
lehetnek” – osztotta meg la-
punkkal aggályait a gyógy-
növénybolt vezetõje. A leg-

nagyobb gondban vélhetõ-
leg az illegálisan vagy félig
legálisan dolgozó „füves-
emberek” lesznek: nagyon
sokan mindenféle képzett-
ség nélkül, otthon masze-
kolnak. Saját gyûjtésû
gyógynövényeiket senki
sem ellenõrzi, mint aho-
gyan azt sem, milyen gyó-
gykészítményeket állítanak
elõ belõle. A marosvásárhe-
lyi piacokon is lehet kapni
hasonló házi szereket, ott-
hon barkácsolt tégelyekbe
csomagolva. Molnár Izabel-
la – mint mondja – még kis-
gyerekkorában a nagyma-
májától tanulta meg, hogy
mire jó a borókabogyó,
vagy a martilapu, a retekki-
vonat, az útifû, a propolisz,
a méz, a fekete áfonya és
még sok egyéb virág, fû, fa.
Késõbb utánaolvasott, ta-
nult, képezte magát, ma
már szinte valamennyi
gyógynövényt ismeri,
amely vidékünkön megte-
rem. Teát, kivonatot készít
belõle, tudja, hogy milyen
borogatás kell egy kificamo-
dott bokára, vagy milyen
keverék a „szívnyugtató”
tea, mitõl enyhül a gyere-
kek hasfájása, vagy a szá-
raz, sípoló köhögés. Õ hatá-
rozottan ellenzi a szigorí-
tást, úgy érzi, több évszáza-
dos tapasztalat, a teljes népi
gyógyászat kerülhet most
veszélybe. 

Gyógyteák – csak receptre!

Lekerülhetnek a polcokról a gyógynövényekbõl készült görcsoldók, köhögéscsillapítók, hashajtók

Hírösszefoglaló

Több mint ezer fát ültet-
tek el Nyárádszereda ha-

tárában az elsõ májusi hétvé-
gén. A polgármesteri hivatal
felhívására a Bocskai István
Középiskola diákjai, vala-
mint helyi általános iskolá-
sok cserefa- és juharcseme-
ték elültetésérõl gondoskod-

tak. A kezdeményezõk a Ke-
rekerdõ melletti területen
„tanparkot” kívánnak létre-
hozni.  Tóth Sándor alpol-
gármester elmondta: az akci-
óval fel kívánják hívni a fia-
talok és a lakosság figyelmét
a környezetvédelem és a kör-
nyezettudatos élet fontossá-
gára. A politikus hangsú-
lyozta, a legutóbbi akció ré-

sze az önkormányzat hosszú
távú fatelepítési programjá-
nak, a tervek szerint a hivatal
pályázni kíván a környezet-
védelmi minisztérium erdõ-
sítési programjaira. Az elöl-
járó abban reménykedik, a
jövõben nemcsak iskolások,
hanem a város lakói, önkén-
tesek is csatlakoznak a kez-
deményezéshez. 

Tanpark Nyárádszeredában

Kovács Zsolt

Használt ruhákból tar-
tottak rendhagyó divat-

bemutatót Sepsiszentgyör-
gyön a fogyatékkal élõ em-
berek, ezzel a különleges
születésnapi ünnepséggel
köszöntve a Diakónia Ke-
resztény Alapítvány Írisz
Házát. A két éve mûködõ,
hátrányos helyzetûek szá-
mára fenntartott intézmény
akciójával Makkai Péter lel-
kipásztor  szerint határokat
feszegettek és falakat bontot-
tak le: a divatvilág felõl mu-
tatták meg azokat, akiket
csak hátrányos helyzetûként
ismer a közvélemény A csa-
ládias hangulatú rendezvé-
nyen ováció köszöntötte a
kifutón felvonuló fiatalokat.
A „Hisszük, hogy fontosak”
Alapítvány napközi ottho-
nának lakói használt ruhák-
ból, gombokból és cipzárak-
ból készítettek kiegészítõket,
különbözõ csecsebecséket a

divatbemutatóra: szemléltet-
ték, hogy minden újrahasz-
nosítható és értéket képvisel.
A vendégek számára felszol-
gált háromfogásos ételeket a
látássérült Incze Lajos, és a
központ holland támogató-
ja, Abraham Nicolas Voorn
készítették. Makkai Péter ki-
fejtette: nem tudja máshol
szerveztek-e már hasonlót,
de Háromszéken biztosan
rendhagyó volt a divatbemu-
tató, amellyel azt is szeret-
nék elérni, hogy a hátrányos
helyzetûek legyõzzék gátlá-
saikat, és oldódjanak a velük
szemben táplált elõítéletek.
Az esemény fõvédnöke Baj-
tai Erzsébet, Füzes Oszkár
magyar fõkonzul felesége
volt, aki szintén végigvonult
a kifutón, majd licitre bocsá-
totta fellépõ ruháját. Bajtai
Erzsébet törött nádszálhoz
hasonlította a hátrányos
helyzetûeket, akiknek gon-
doskodásra és figyelemre
van szükségük. A szervezõk

elmondták: egy éve a három-
széki iskolákban kezdemé-
nyeztek felvilágosító kam-
pányt, mert egy felmérésük-
bõl az derült ki, hogy a diá-
kok 80 százalékának semmi-
lyen információja nincs ar-
ról, hogyan élnek a hátrá-
nyos helyzetûek, így nem is
érthetik meg problémáikat.
A hétvégi divatbemutató
megszervezésébe bevonták a
sepsiszentgyörgyi Berde
Áron Líceum tanulóit is, akik
segítettek a szervezésben,
sminkeltek, fodrászkodtak.
Makkai Péter hangsúlyozta:
nagyon sok fogyatékkal élõ
tudna és szeretne dolgozni,
de kevés a számukra fenntar-
tott munkahely. A foglalkoz-
tatásra jó példa a Diakónia
Alapítvány által a Csíki utca
sarkán mûködtetett Írisz ru-
habolt is, itt fogyatékkal élõ-
ket alkalmaztak. Kovászna
megyében 3900 érintett él, de
mindössze húsznak van
munkahelye. 

Divattal az elõítéletek ellen



Hírösszefoglaló

A Csiky Gergely Állami
Magyar Színház meg-

kezdte idei erdélyi turnéját,
két elõadásukat láthatta teg-
nap a gyergyószentmiklósi
közönség, délelõtt a Zián és
Kopik címû gyermekelõadást,
este pedig a Woody Allen
nyomán készült Mellékhatások
címû produkciót. A temesvá-
ri magyar társulat ma Kéz-
divásárhelyen lép fel, ugyan-
csak a Zián és Kopikot, illetve
a Mellékhatásokat láthatják a
háromszéki városban is. Az
idei turné alkalmával a ko-
lozsvári, marosvásárhelyi,

csíkszeredai, székelyudvarhe-
lyi és sepsiszentgyörgyi kö-
zönség megtekintheti az idei
évad három népszerû elõadá-
sát: a Veszedelmes viszonyokat,
a Mellékhatásokat, a Zián és
Kopikot, illetve a 2008/2009-
es évad Amor omnia címû
nagysikerû produkcióját.

A Zián és Kopik gyermek-
elõadás – Palocsay Kisó Ka-
ta rendezésében – a legkiseb-
bekhez szól Kézdivásárhe-
lyen ma, Csíkszeredában 10-
én, Marosvásárhelyen 12-én,
Kolozsváron 16-án, vala-
mint Székelyudvarhelyen 19-
én. A Mellékhatások címû stú-
dió-elõadás – Katona Gábor

rendezésében – fiatalok, idõ-
sebbek számára egyaránt el-
gondolkodtató és szórakoz-
tató lesz Kézdivásárhelyen
ma, Sepsiszentgyörgyön hol-
nap, Marosvásárhelyen 17-
én, valamint Székelyud-
varhelyen 19-én. Veszedelmes
viszonyok címmel – Puskás
Zoltán rendezésében – izgal-
mas musicalt láthatnak Csík-
szeredában 9-én és Marosvá-
sárhelyen 11-én. Az Amor
omniát, Peter és Zheni
Pashov csodálatos árny- és
fényjátékát eddig itthon és
külföldön is egyaránt nagy
sikerrel mutatta be a temes-
vári magyar társulat. 

Sike Lajos

„Kezdettõl az volt a cé-
lunk, hogy a minõségi

kultúrát  kivigyük a nagyvá-
rosból a kisebb települése-
ken élõ emberek közé. Elsõ
két rendezvényünk azt bi-
zonyítja, hogy egy valós
igényt elégítünk ki, mert ha
az elsõ évben három, a má-
sodik évben már négyezer
látogatója volt a kihozott
elõadásainknak. Ebben az
évben pedig öt-hatezer em-
berre számíthatunk” –
mondta tegnap délben Er-
dõdön Adrian ªtef, a me-
gyei tanács kulturális
ügyekkel foglalkozó alelnö-
ke a Szatmári Kultúrkara-
ván elindításakor.  Ennek
keretében május 2-a és júni-

us 12-e között a megyei ta-
nács anyagi támogatásával
a színház, a filharmónia, a
megyei könyvtár és más hi-
vatásos mûvelõdési intéz-
mények több elõadást vagy
más rendezvényt tartanak
olyan kisvárosokban és vi-
dékközpontokban, mint Er-
dõd, Tasnád és Sárközújlak. 

A karaván indításánál az
önkormányzat vezetõi mel-
lett ott voltak az érintett
kulturális intézmények kép-
viselõi is, akik ismertették,
hogy az említett idõszakban
mivel kívánják gazdagítani
a vidék kulturális életét, s
válaszoltak a helyiek kérdé-
seire. Felvetõdött, hogy a
szatmári gyermekszínház-
nak nem egy, hanem leg-
alább két meseelõadást kel-

lene tartania, hisz az adott
terembe csak kétszáz sze-
mély fér be, de jelzések sze-
rint négy-ötszáz gyermek
szeretné látni az elõadást.
Azt is szóvá tették a vidéki-
ek, hogy a mûvészeti líce-
um népzenei és könnyûze-
nei koncertjének szûkös
lesz majd a városháza dísz-
terme. A templomi szimfo-
nikus hangverseny, a híres
erdõdi személyiségek bemu-
tatása és más elõadások
mellett egy hét alatt tizen-
két kulturális rendezvény
lesz a városkában. Újdon-
ságnak számít, hogy ezúttal
külön megtartják a hagyo-
mányos mesterségek vásá-
rát, hívta fel a figyelmet
Szakács Imre alpolgármes-
ter, a Petõfi Kör elnöke. 
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Kovács Zsolt

„A Szent György Napok
nemcsak városünnep ma

már, hanem Erdély egyik leg-
nagyobb kulturális és szóra-
koztató fesztiválja is. Az idei
Szent György Napok annál
is inkább rendkívüli ese-
mény, mert városunk 550.
születésnapját is ünnepeljük”
– mondta rendezvénynyitó
ünnepi beszédében Antal Ár-
pád sepsiszentgyörgyi pol-
gármester. A belvárosi refor-
mátus templomban tartott,
Liszt Ferenc mûvészetét fel-
elevenítõ nyitóhangverse-
nyen jelen volt a Szent
György Napok sztármeghí-
vottja, Miklósa Erika világhí-
rû opera-énekesnõ is, aki hol-
nap 18 órakor a Krisztus Ki-
rály katolikus templomban
énekel. A világhírû szoprán
elismerõen beszélt az erdélyi
emberekrõl, szeretetükrõl,
erõs nemzeti öntudatukról. 

Ugyancsak a városnapok
nyitónapján lépett színpadra
a Magyar Állami Népi Együt-
tes is, Édeskeserû címû produk-
ciójával, amely látványos for-
mában, virtuóz elõadásban
vonultatta fel a középkorig
visszanyúló erdélyi néptánc-
és népdalhagyományt. 

Tegnap este a sepsiszent-
györgyi kultúrpalota stúdió-
termében került sor az M Stú-
dió mozgásszínház legújabb
bemutatójára, amelyet az al-
kotók úgy ajánlottak, hogy

táncszínházi tragikomédia
krízis idejére. Az Othelló és
hõn szeretett Desdemonája címû
produkció, amely William
Shakespeare mûvének kon-
centrátuma, az ismert román
színházrendezõ, Mihai Mã-
niuþiu elképzelései szerint ke-
rült színpadra. Arról szól,
„hogyan alakul át az égetõ
szenvedély épp a maga ellen-
tétévé: vak féltékenységgé.
Bármelyikünkrõl szólhat.
Olyan elõadás, amelyben a
nevetés együtt jár a szomorú-
sággal” – fejtette ki a rendezõ.

Az elmúlt évekhez, fõként
2010-hez képest gazdagabb

irodalmi programmal készül
a Szent György Napokra a
Bod Péter Megyei Könyvtár.
„Ezen a héten szépirodalom-
mal, kulturális élményekkel,
írói kulisszatitkokkal telített
beszélgetéseknek nézünk elé-
be” – mondta Szonda Sza-
bolcs igazgató. Tegnap egy
rég várt személyiség, Vámos
Miklós író volt a városnapok
vendége, aki Világjáró család-
történetek címmel tartott elõ-
adást. Vámos Miklós sokat
utazott, más kultúrkörökben
is otthon van, és írásainak
központi témája család és tör-
ténelem, régi idõk és napjaink

izgalmas kapcsolata. Ma a
sepsiszentgyörgyi könyvtár
vendége lesz az egyik aktuális
könyvsiker szerzõje, Ugron
Zsolna, akinek Úrilányok Er-
délyben címû „posztmodern
lányregényét” mutatják be. A
könyvtárban ezen a héten ol-
vasóival találkozik még Balla
Zsófia költõ, író, Báthori Csa-
ba költõ, mûfordító, esszéíró,
valamint Kemény István köl-
tõ, író. Pénteken pedig Ge-
rendás Péter tart Faludy
György-estet. A Szent
György Napok alkalmából a
Bod Péter Megyei Könyvtár
újra „megbocsátási idõsza-

kot” hirdet, amely alatt ingye-
nes a beiratkozás a könyvtár-
ba, és a késedelmi illeték kifi-
zetése nélkül lehet visszaszol-
gáltatni a lejárt kölcsönzési
határidejû könyveket. Szon-
da Szabolcs igazgató szerint a
tavalyi városnapok alkalmá-
val indult Könyvkelengye
program keretében a sepsi-
szentgyörgyi kisbabák szülei
továbbra is igényelhetik a
könyvtárban a kisgyermekük-
nek és nekik szánt könyves
ajándékcsomagot. 

Színes és változatos prog-
ramok várnak a kicsikre is a
Szent György Napok alatt. A
kulturális héten is több hely-
színen mesejátékok, kézmû-
ves foglalkozások, gyerekmu-
sicalek lesznek láthatók. A
Bod Péter Megyei Könyvtár
ad otthont A medve nem játék
elnevezésû interaktív elõadás-
nak. Pinokkió meséjének ze-
nés változatát mutatta be teg-
nap délután a marosvásárhe-
lyi Tompa Miklós Társulat. A
száz évet alvó Csipkerózsika tör-
ténetét a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház mû-
vészei elevenítik fel ma dél-
elõtt. A Székely Nemzeti
Múzeumban múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokat tarta-
nak. A színjátszás szerelme-
sei nem hiányozhatnak az
ötödik alkalommal sorra ke-
rülõ Gyermekszínjátszók Ta-
lálkozójáról,  amelynek ezút-
tal is a Váradi József Általá-
nos Iskola ad otthont. 
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Erdélyi turnén 
a Sorsjáték

Május 3-a és 8-a között a ko-
lozsvári Váróterem Projekt
alternatív színházi társulat
Transylvania Tour 2011 név
alatt az alternatív színházi
kultúra népszerûsítése jegyé-
ben szervez turnét. A társu-
lat Sorsjáték/Faites vos Jeux!
címû elõadása négy erdélyi
városban tekinthetõ meg:
ma Kolozsváron, csütörtö-
kön Sepsiszentgyörgyön,
szombaton Csíkszeredában
és vasárnap Székelyudvar-
helyen. Az elõadás Robert
Cohen amerikai színházi
szakember tartalom nélküli
párbeszédein alapul.  

Magyar istalláció
Velencében

Egy totálkáros BMW áll Né-
meth Hajnal Összeomlás –
Passzív interjú címû installáci-
ójának középpontjában; az
autóhoz és a közlekedéshez
fûzõdõ érzések révén na-
gyobb kérdéseket is vizsgáló
multimédiás projekt képvise-
li Magyarországot az 54. Ve-
lencei Képzõmûvészeti Bi-
ennálén június 4-e és novem-
ber 27-e között. „A biennálét
a hazai köztudat úgy tartja
számon, mint az irodalmi
életben a Nobel-díjat” –
mondta a képzõmûvészeti
mustra jelentõségérõl a kiál-
lítás tegnapi budapesti sajtó-
tájékoztatóján Szõcs Géza, a
Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium kulturális államtitkára. 

Szent György, a kultúrlovag

Kultúrkaraván Szatmáron

Antal Erika

A csíkszentsimoni Boga
Emese Margit logóterve

nyerte meg az Európai Nép-
párt létrejöttének 35. évfor-
dulójára kiírt pályázatot.

A március 17-én meghir-
detett pályázatra beérkezett
tervek közül a zsûri négyet
válogatott be a végsõ ver-
senybe, amelyre a Facebook
közösségi oldalon nyilvános
szavazást hirdettek. A má-
jus 1-jén zárult szavazáson
eldõlt: Boga Emese Margit

lett a gyõztes. A csíkszentsi-
moni lány 2009-ben végzett
a Sapientia EMTE könyve-
lés és gazdasági informatika
szakán, jelenleg menedzs-
mentbõl mesterképzõre jár,
miközben az Eureko Nem-
zetközi Biztosítótársaságnál
dolgozik. „Mindig szeret-
tem kreatívkodni, fontos,
hogy bármibe, amit csiná-
lok, vigyek bele egy kicsit
magamból. Szeretek verse-
nyezni, és fõleg mozgásban
lenni. Sokat olvasok, érde-
kel a keleti kultúra, vala-

mint nagyon fontosak a ba-
rátaim. Érdekel a fiatalság
sorsa, a jövõ, amit ma te-
remtünk számukra. Fontos-
nak tartom a felelõsségteljes
nevelést, a környezettuda-
tosságot” – nyilatkozta ko-
rábban a Transindex-nek
adott interjúban a díjnyer-
tes, aki azt is elmondta,
hogy az egyetem éveiben
több versenyre is benevezett
a barátaival, így hát gondol-
ta, veszítenivalója nincs, itt
az alkalom, hogy kipróbál-
hassa magát. 

Erdélyi a nyertes EPP-logó

Erdélyi turnén a temesvári
Csiky Gergely Színház

Werner Gábor budapesti karmester vezényelte a sepsiszentgyörgyi Liszt Ferenc-emlékhangversenyt

A Woody Allen nyomán készült Mellékhatások címû elõadást öt városban mutatják be Fotó: Bíró Márton
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Az Active Watch Sajtófigyelõ
Ügynökség (AMP) idei

FreeEx-jelentése szerint a gazda-
sági válság által generált több ez-
res elbocsátások és a rivaldafény-
be került médiatröszt-tulajdono-
sok a romániai média „fejlõdésé-
nek” legfontosabb vonásai közé
tartoznak. A jelentés kitér arra is,
hogy a romániai médiapiac,
amely amellett, hogy továbbra is
a gazdasági válság hatása alatt
áll, telítve van a politikai és tulaj-
donosi beavatkozásokkal, ami
negatívan érinti a (média)vál-
lalkozói szférát. Az AMP szerint
ezzel magyarázható például a
Westdeutsche Allgemeine Zeitung
német lapkiadó konszern kivonu-
lása a hazai médiapiacról.

Politikusi 
cenzúrakísérletek

A tavalyi évre vonatkozó
FreeEx-jelentés szerint a politikai
osztály több törvénytervezet elõ-
terjesztésével igyekezett kereszt-
be tenni a sajtónak, megpróbálva
irányítása alá vonni azt, ellen-

õrizve és korlátozva a sajtósza-
badságot. Ioan Ghiºe, a Nemzeti
Liberális Párt szenátora például
Az újságírók törvénye névvel nyúj-
tott be törvénykezdeményezést a
szenátusba, melyet a szakbizott-
ság elutasított. Javaslatai között
szerepelt egy hivatal létrehozása,
amelynek a sajtó felülvigyázása
és – vétség esetén – megbüntetése
lett volna a szerepe. Tervezete to-
vábbá elõírta, hogy az újságírók-
nak háromévente meg kell újíta-
niuk a szakmai engedélyüket, és
évente pszichológiai szakvizsgára
kell jelentkezniük. Egy másik saj-
tókorlátozó kezdeményezés
Silviu Prigoanã demokrata-libe-
rális képviselõ részérõl jött, aki
egy olyan törvénytervezetet nyúj-
tott be a parlamentbe, amely az
Országos Audiovizális Tanács
engedélyéhez kötötte a napilapok
és a portálok mûködtetését, így
próbálva hatástalanítani az írott
és internes sajtóban terjedõ „in-
formációs mérget”. De ide tarto-
zik a Legfelsõbb Védelmi Tanács
által javasolt védelmi stratégia
tervezete is, amely szerint Romá-
niára veszélyt jelentenek „az
egyes állami intézmények lejára-

tását szolgáló, az intézmények te-
vékenységérõl hamis információ-
kat terjesztõ, politikai megrende-
lésre készült médiahadjáratok”.
A sajtó akkor egyértelmûen kije-
lentette: „A dokumentum az
utóbbi húsz év legnagyobb fenye-
getése a sajtószabadságra nézve”.
De hasonló felháborodást keltett
Silviu Prigoanã azon elképzelése
is, amely szerint a TVR Interna-
þional közszolgálati csatornát a
Külügyminisztérium fennhatósá-
ga alá kellene rendelni.

Megvásárolt hallgatások?

Az AMP jelentése szerint a po-
litikusok sikertelen kísérleteivel
szemben az üzleti szféra hatéko-
nyabb volt. A Roºia Montanã
Gold Corporation például egy
személyenkénti tízezer eurós ta-
nulmányi úttal próbálta megvá-
sárolni az újságírók hallgatását,
kiváltva ezzel a szakma haragját.
„A tanulmányút mögött nevetsé-
gesen sok pénz van, ami jól jelzi,
hogy nem csupán egy ember, ha-
nem egy egész médium Veres-
patakkal kapcsolatos alapállásá-

nak a megváltoztatása a cél” – je-
lentette ki akkor lapunknak
Cristian Tudor Popescu, a
Gândul publicistája. A tavalyi év-
re vonatkozó jelentés szerint
ugyanakkor az is veszélyezteti a
sajtószabadságot, hogy Románi-
ában nem lehet egykönnyen el-
különíteni a fizetett hirdetéseket
és az újságcikkeket, vagyis na-
gyon sok a burkolt reklám.
Ugyanakkor azt is a sajtószabad-
ság veszélyeként említik, hogy
nem politikametesítették a közté-
vét, illetve -rádiót, amelynek
igazgatótanácsát továbbra is po-
litikai egyezkedések alapján ne-
vezik ki. A kereskedelmi médiu-
mok esetében sem jobb a helyzet,
ugyanis ezek tulajdonosai be-
avatkoztak a mûsorok tartalmá-
ba, az õket érintõ negatív híreket
pedig csatornáik igyekeztek eltu-
solni. A jelentés szerint maga a
sajtószabadság mellett a sajtó is
veszélyben van: a válság óta hat-
ezer médiamunkás maradt mun-
ka nélkül, több mint 60 helyi lap
szûnt meg, és a minõségi napi-
lapok példányszáma a 2009-hez
képest tavaly a felére csökkent. 

Eladó kétszobás bútorozott 2. emeleti tömbház-

lakás a Rogeriuszon, hõszigetelõ ablakkal, biz-

tonsági ajtóval. Irányár: 32 000 euró.

Apróhirdetés

Végletesen gusztustalan attitûdöt tanúsít a
média Oszama Bin Laden halálát követõen.
Nem azon csodálkozunk, hogy Amerika ön-
védelembõl lefejezte az al-Kaida terrorszerve-
zetet, hanem azon, hogy a média pozitív töl-
tetû szenzációként tálalja egy ember halálát.
Az ártó szándékok ellen nem mindig lehet
védekezni, de a bosszú sem rövid, sem hosz-
szú távon, sem gyakorlati, sem etikai téren
nem vezet tartós megoldáshoz. Sosem lesz
teljes egyetértés az emberek között, emiatt el-
kerülhetetlen a kultúrák összeütközése is, de
lassan ideje lenne már megszakítani az erõ-
szakra erõszakkal való felelés logikátlan ri-
tuáléját. A média azonban a bosszú(had-
járatok) által-körül keltett szenzációkból él,
így értelemszerûen bátorítja ezt a gesztust.
Felmerül az a kérdés is, hogy vajon ki fogja
majd a médiában követni az utoljára élet-
ben maradt két ember „számlarendezõ” ösz-
szecsapását? 

(prier)

Kettõs tükör 

Felemás sajtószabadság

Teljesen megújul a magyar 
filmtámogatási rendszer

Teljesen megújul a magyar filmtámogatási
rendszer: Magyar Nemzeti Filmalap néven
alakul a magyar filmgyártást támogató
közhasznú vállalat – jelentette be tegnapi
sajtótájékoztatóján Andrew G. Vajna. A
nemzeti filmipar megújításáért felelõs kor-
mánybiztos elmondta, hogy az új filmtá-
mogatási és -gyártási rendszerben a pályá-
zatok elbírálásakor a hangsúly a forgató-
könyvekre kerül, és a projektekrõl öttagú
szakértõi bizottság dönt. A testület tagjai
pályázat útján nyerik el tisztségüket egy
évre, a bizottságba filmes szakembereket –
forgatókönyvírókat, rendezõket, forgalma-
zókat – várnak. Mint az a sajtótájékozta-
tón elhangzott, idén 3–4, 2012-tõl évente
8–10 játékfilm támogatását tervezik. 

Monopólium létrehozásával
vádolják a Google-t

Az Amerikai Egyesült Államok kereske-
delmi bizottsága vizsgálatot fog indítani a
Google domináns pozicíójának lefülelésére,
amelyet az internetes keresési szolgáltatá-
sok szegmensében gyakorol – írja a Bloom-
bergre hivatkozva a Ziarul Financiar. Sajtó-
értesülések szerint a bizottság high-tech
vállalatoktól hivatalosan fog információkat
kérni az ügyben. A bizottság megvárta,
hogy befejezõdjön az ITA felvásárlásáról
szóló vizsgálat. A Google az ITA-t 700 mil-
lió dollárért vásárolta meg áprilisban.

Megvannak a televíziós 
BAFTA-díjak jelöltjei

A Harry Potter sztárja, Jim Broadbent és
Matt Smith is harcba száll az idei televízi-
ós BAFTA-díjért. Broadbentet a legjobb
színész kategóriában jelölték az Any
Human Heart címû sorozatban nyújtott tel-
jesítményéért, míg Smith-t a Doctor Who cí-
mû sci-fi sorozat szerepéért. Akikkel meg
kell küzdeniük: Benedict Cumberbatch
(Sherlock) és Daniel Rigby (Eric and Ernie).
A nemzetközi alkotások kategóriában a
Glee musical sorozat, az HBO sorozatát, a
Gengszterkorzót, a The Killing-et és a Mad
Men-t találjuk, míg a drámai sorozatok kö-
zé a Being Human, a Downton Abbey, a
Misfits és Sherlock került be. Simon Cowell
szórakoztató mûsora, az X Factor verseny-
társa pedig a The Cube, a The Graham
Norton Show és a Have I Got News For You.
A televíziós BAFTA-díjak kiosztására má-
jus 22-én kerül sor.

Az ENSZ 1991 õszén nyilvánította május 3-át a nemzetközi sajtó-
szabadság napjává, annak emlékére, hogy 1991-ben ezen a napon
tették közzé a Windhoek Nyilatkozatot, amelyben az afrikai né-
peknek a független és pluralista sajtóhoz való jogát fogalmazták
meg. A Sajtószabadság Chartája tíz pontban foglalja össze a sajtó
szabadságának, mint az emberi szabadságjogok egyik fontos pillé-
rének követelményeit és ajánlásait. Ezen a napon világszerte meg-
emlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük során
gyilkoltak meg, vagy akiket munkájukban akadályoztak. 

Május 3. – A Sajtószabadság Napja

Helyi CNN lesz a Realitateából?
ÚMSZ

„Számomra ez az adás-vétel
életem legfontosabb üzlete.

Fontos, országos jelentõségû be-
ruházás. Több mint 100 millió
eurós alapokhoz van hozzáféré-
sem, ami ennek az üzletnek a
mûködését és fejlesztését szol-
gálja” – jelentette ki tegnapi saj-
tótájékoztatóján Elan Schwar-
tzenberg, aki Sorin Ovidiu Vîntu
gyerekeitõl megvásárolta a
Realitatea TV részvényeinek 90
százalékát. Az román-izraeli üz-
letember azonban nem árulta el,
hogy mennyit fizetett az ország
vezetõ hírtévéjének többségi
részvénycsomagjáért. „Az ár szi-
gorúan bizalmas, de biztosítha-
tom önöket, hogy Sorin Ovidiu
Vîntu úrnak megtérült a befekte-
tése” – nyilatkozta Schwart-
zenberg. A sajtótájékoztatón
részt vett SOV két gyereke is,
akik a Realitatea TV többségi
részvénycsomagját birtokló
Bluelink Communicazioni cég
tulajdonosai. Amint arról la-
punkban beszámoltunk, az adás-
vételt szombaton készítették elõ
a felek, Cipruson. „Ez az elsõ al-
kalom, hogy sajtónyilvánosság
elé állunk, és nagyon remélem,
hogy az utolsó is. Azért döntöt-
tünk így, hogy véget vessünk
azoknak a spekulációknak, ame-
lyek az utóbbi idõben szárnyra
kaptak. Én és a testvérem elad-
tuk a Realitatea TV birtokunkban
levõ részvényeit. Ezúton szeret-
ném megköszönni mindazoknak
a munkáját, akik dolgoztak ezen

a projekten, és bemutatni önök-
nek az új tulajdonost, Elan
Schwartzenberget” – közölte a
már szombaton sajtónyilvános-
ságot látott tényeket Ioana
Vîntu. Testvére, Ionuþ az üzlet-
emberek nyugodtságával és ki-
mértségével hallgatta végig a pár
perces sajtótájékoztatót, majd
baráti kézfogással üdvözölte üz-
lettársukat. Ioana Vîntu hangsú-
lyozta, apja sikeres brandet, erõs
alapokon álló vállalkozást ho-
zott létre, ami azonban problé-
mákat okozott és túl nagy árat

volt kénytelen fizetni érte. A
lány emellett védelmébe vette az
elõzetes letartóztatásban levõ
édesapját: „Sorin Ovidiu Vîntu
az önök számára vitatott sze-
mély. Számunkra Sorin Ovidiu
Vîntu a családunk, édesapa” –
zárta a sajtótájékoztatót Ioana
Vîntu.

Az új Realitatea-tulajdonos
szintén megköszönte mindazok-
nak a munkáját, akik létrehozták
a hírtelevíziót, és sajnálatát fejez-
te ki, amiért „Sorin Ovidiu Vîntu
nem lehet jelen, hogy mindenki

elõtt kezet foghassak vele és elis-
merhessem a trösztért végzett ál-
dozatos munkáját”. Schwartzen-
berg ugyanakkor azt is kijelentet-
te, hogy Sebastian Ghiþának to-
vábbra is érvényes lesz a mene-
dzseri szerzõdése. Mint ismert,
az Asesoft tulajdonosát korábban
SOV a szerzõdés felbontásával
fenyegette. „Nincs semmiféle
ügyletem az állammal, nem sze-
retném, ha ez a televízió ilyen
üzletekre szorulna. Azt szeret-
ném, ha helyi CNN lenne” – je-
lentette ki az üzletember. 

Az elmúlt évben „a mogulok saját médiain-

tézményeik sztárjaivá váltak”, „a releváns

és ellenõrizhetõ tartalom pedig eltûnõben

van” – többek között ez derül ki az Active

Watch Sajtófigyelõ Ügynökség legújabb je-

lentésébõl, amelyet a sajtószabadság napja

alkalmából mutattak be Bukarestben.

Ioana és Ionuþ Vîntu tegnap elõször álltak a sajtónyilvánosság elé. A Realitatea Tv hivatalosan is elkelt Fotó: Mediafax



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Lélek Boulevard
(ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Vannak vidékek
(ism.)
15.45 Élő népzene (ism.)
16.15 Magyar elsők
16.35 Utazás a Marsra
17.25 Idegenek az üveg-
házban
18.05 Doc Martin 
(angol sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő - Friss
Kulturális magazin
21.00 Híradó - Nemzeti
Krónika
21.05 Sporthírek
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Etűdök gépzongo-
rára (szovjet filmdráma,
1977)
23.35 Beköszöntő
23.50 Dunasport
0.00 Dokureflex
0.55 Koncertek az A38
hajón
1.55 Kikötő - Friss (ism.)
2.10 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Tiszta szerencse
(amerikai vígjáték) 13.00
Pusztító szélvihar (ameri-
kai film) 14.45 Ördögi út a
boldogsághoz (am. vígjá-
ték) 16.45 Féktelen szá-
guldás (am. akciófilm)
18.30 Egy baleset anató-
miája (kan. akciófilm)
20.20 Álomharcos (am.-
horvát akciófilm) 22.10
Get Carter (am. krimi)
0.05 Karate tigris 1. -
Nincs irgalom (am.-hongk.
akciófilm)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping 15.15
A sors kezében (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Cél-
pontban 20.30 Szere-
lem.ro (reality show)
21.30 Ezel (török krimi
sorozat) 0.00 D-Paparazzi
(ismétlés) 1.00 Farkasok
völgye (török sorozat)
2.00 Hírek (ismétlés)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Erdélyi Kávé-
ház 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvaján-
ló 17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 20.00 Lakatos
Iván: Gyónás és feloldo-
zás 20.40 Zene 21.00
Hitélet ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró 

8.30 Analia másik arca
(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
(sor.) 19.30 Teresa (soro-
zat) 20.30 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 21.30
Elisa nyomában (am.-mex.
sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek
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DUNA Tv, 22.00
Etûdök gépzongorára

Fülledt nyári napon játszódik Mihalkov filmje, Vojnyicevék bir-
tokán, ahová lassan megérkezik a zajos, vidám vendégsereg.
Kínos robajjal szakadnak ki a köznapi fecsegés semmitmondó
szavai, s hullanak alá a semmibe. A csönd beszél a filmen, s
az emberek fecsegéssel próbálják túlharsogni. Beszédük,
megannyi ostoba tréfájuk azonban állandóan megfeneklik.

RTL Klub, 22.25
Rendõrakadémia 6.: Az ostromlott város

Ostrom alatt a város. A szórakozott rendőrcsapat, az Akadé-
mia büszkeségei folytatják vidám, ám kissé megfontolatlan
harcukat a bűnözők és a törvénysértők ellen. Újra akcióba
lép Hightower, Jones, Tackleberry, Harris őrnagy és az elma-
radhatatlan Lassard parancsnok. Az inkább ütődöttnek,
mint ütőképesnek mondható kis csapatnak a titokzatos és
veszedelmes Főaggyal kell megküzdenie.

m1, 22.40
Ketten egyedül Párizsban

Gervais rendőrnyomozóként dolgozik Párizsban. Egyik reg-
gel különös felfedezést tesz, kiderül, hogy a francia főváros
rejtélyes módon kiürült. Az egyetlen ember, akivel találkozik,
természetesen Curtis, a körözött bűnöző, akinek már egy
ideje a nyomában van. Bár nincs segítsége, Gervais eltökélt
szándéka, hogy elfogja és letartóztatja a fickót.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Palackposta
10.35 Roma Magazin
11.00 Sorstársak
11.25 Körzeti magazin
12.20 Nyitott stúdió
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Pódium
15.25 Aranymetszés
16.15 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
17.05 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.55 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.25 Magyar válogatott
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese: 
Merülj, Olly merülj!
20.10 Robbie, a fóka 
(német sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.35 Mindentudás 
Egyeteme
22.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.35 Záróra
0.20 Optika
0.45 India 
- Álmok útján (sor.)
1.30 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
2.35 Napóleon 
(fr. f. dráma, 1927)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz reggel (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin 
a legjobb történetekkel
15.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
16.15 NekedValó (2010)
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Rendőrakadémia
6.: Az ostromlott város
(am. vígj., 1989)
Utána: RTL-hírek
0.15 Drakula 3 
- Az örökség 
(am. horror, 2005)
2.00 Reflektor

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.35 Seherezádé (török
drámasorozat) (ism.)
13.35 Winnetou 2
(német-jug.-olasz kalandf.,
1964)
15.00 EZO.TV
16.05 Edina és Joshi
16.10 Update Konyha
16.15 Marina 
(mex.-am. sor.)
17.20 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House 
(am. sor.)
23.25 Született feleségek
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Doktor Donor (Há-
rom folyam) (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.25 Lapátra tett férjek
(am. vígj., 1984)
3.55 Két TestŐr (ism.)
4.20 Animációs filmek

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív 
politikai show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
Csak csendben, 
csak halkan
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv (ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

11.00 Columbo (am. krimi)
13.00 A dadus (sorozat)
13.30 Christine kalandjai
(sorozat) 14.00 Amerika
csillagai 14.55 Dawson és
a haverok (sorozat) 15.55
A médium (sorozat) 16.50
Gyilkos számok (ismétlés)
17.45 CSI (ismétlés)
18.40 A dadus (sorozat)
19.10 Amerikai mestersza-
kács 20.05 Christine ka-
landjai (sorozat) 20.30
Két pasi (sorozat) 21.25
CSI (sorozat) 22.25 Éden
Hotel

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 American Gladia-
tors 14.10 Pontos sport-
idő 15.10 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 18.30 Labdarú-
gás: Foolad Sepahan - Al
Hilal (live) 20.30 Infor-
mációk (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 BoxBuster 23.00
Wrestling WWE 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték! (ism.)
Kívánságműsor
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.25 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.25 Médiaguru
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Halhatatlan szép-
ség (francia sor.)
22.00 Az Este
22.40 Ketten egyedül 
Párizsban 
(francia vígj., 2008)
0.15 Múlt-kor
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma
1.10 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Professzionisták
11.00 A papír utja 
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.05 UEFA Champions
League studió (live)
21.40 Manchester United
-Schalke labdarúgó mérkő-
zés (live)
23.50 UEFA Champions
League studió (live)
0.20 A megfelelő pár
(ism.)
1.20 A papír utja 
(ism.)
2.15 Hasonszőrüek 
(ism.)
2.40 Közelebb hozzád
(ism.)
3.05 A világ csodái 
(ism.)
3.15 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 Tinisztár a pácban
(amerikai vígjáték, 2008)
(ism.(
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport
14.00 Roxanne 
(am. vígj., 1987)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Desperado 
(am.-mex. akcióf., 1995)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Desperado 
(am.-mex. akcióf., 1995)
(ism.)
2.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle -
Mircea Badea műsora
11.10 Air America 
(amerika-német kaland
sor.)
12.10 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
14.30 Nyerj 60 másod-
perc alatt (ism.)
16.00 Híradó, 
Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Árnyak 
a paradicsomban 
(amerikai-orosz akciófilm,
2010)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Árnyak 
a paradicsomban 
(amerikai-orosz akciófilm,
2010) (ism.)

7.00 A boldogság utja
(német romatikus filmdrá-
ma)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Clejani-i szerelem
11.15 Viceversa 
(reality show) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Flash Gordon 
(am. akció sor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
17.00 Lököttek
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii 
– szórakoztató műsor
23.30 Helix
- Újralőve 

(amerikai akciófilm,
2005)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Helix - Újralőve
(amerikai akcióf.) (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Mini 1000 City
9.00 Halálos fogás 
- Dermesztő pillanatok
10.00 Piszkos 
munkák 
– Öszvéres favágó
11.00 Szétépítők 
- Fűtés és hűtés
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad 
- Lawless Drag motor
13.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
14.00 Állítólag... 
– Nyílgépfegyver
15.00 Piszkos munkák 
- Kútásó
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- PJD motor
18.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
20.00 Állítólag... 
- Mondások
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült? 
- Ipari üveg
22.30 A túlélés 
törvényei 
- Everglades
23.30 Édesvízi 
szörnyek 
- Amazonas-i dinók
0.30 Piszkos munkák
Peter Schmeichellel
1.30 Futballhuligánok 
- Argentína

6.00 Biznisz óra
7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Minden pénzt meg-
ér (ism.)
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Paula nyara 
(német sorozat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sorozat)
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Testvérség 
a borban
23.35 Titkos Szolgálat 
- MI5 
(angol thrillersor.)
0.35 Qian király 
(kínai kaland sorozat)
1.30 Lehet, hogy nem tud-
tad
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 Gitárok ideje (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
adventista egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

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 Közbeszéd – közéleti talk-show   

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Tímea, Irma és Jakab
napja van.
A Tímea Jókai Mór által

alkotott nõi név. Elõször
Az arany ember címû regé-
nyében tûnt fel Timéa
alakban, vélhetõen a görög
Euthümia névbõl alkotta.
Az eredeti görög név jelen-
tése: jó és tisztelet.
Az Irma az Irm- kezdetû
germán nõi nevek rövidü-
lése.
A Jakab bibliai férfinév. A
név a héber Jákób (Jakov)
görög változatából magya-
rosodott. Jelentése ismeret-
len. Nõi párja: Jakobina.
Holnap a Mónika és Flóri-
án nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1660 – A Gdansk mellet-
ti Olivában megkötött bé-
keszerzõdés értelmében a
Lengyel Királyság elveszíti
Poroszország, Riga és
Livónia feletti uralmát.
• 1814 – XVIII. Lajos fran-
cia király bevonul a párizsi
Tuileriákba, I. Napóleon
császár lemondása után
(az Elsõ Restauráció).
• 1886 – A chicagói rendõr-
ség tüzet nyit a McCor-
mick Harvester Machine
Company sztrájkoló mun-
kásaira, akik a nyolcórás
munkanap bevezetését kö-
vetelik (ennek emléknapja
világszerte május 1., a
Munka Nemzetközi Ünne-
pe (Labour Day, Interna-
tional Workers’ Day), kivé-
ve az USA-ban és Kanadá-
ban.
• 2007 – Oroszország nem

tájékoztatja többé NATO-
partnereit csapatmozgásai-
ról, miután Vlagyimir Putyin
elnök meghirdeti az európai
hagyományos erõket korláto-
zó (CFE) szerzõdés teljesíté-
sének befagyasztását.

Vicc
Két anyós beszélget:
– Képzeld, Mariskám, meg-
nõsült a fiam!
– És milyen az új felesége?
– Csodálatos! Hajnalban kel,
egész nap házimunkát végez,
és mikor a fiam hazaér a
munkából, megmasszírozza
a hátát!
– Bárcsak az én vejem lenne
ilyen jó férj! – panaszkodik
Mariska. – Szegény lányom
mióta hozzáment, hajnalban
kel, egész nap a házban gür-
cöl, és mikor a vejem hazaér
a munkából, még a hátmasz-
százst is elvárja...

Recept
Sült cikória hagymával
Hozzávalók: 4 fej cikória, 3
lilahagyma, 2 ek. világos
nádcukor, fél kk. csilipehely,
2 ek. olívaolaj, 2 ek. alma-
ecet.
Elkészítése: A sütõt 180 fok-
ra elõmelegítjük. A cikóriá-
kat félbevágjuk, a hagymákat
megpucoljuk, gerezdekre
vágjuk. A cikóriafeleket el-
rendezzük egy tepsiben, kö-
réjük szórjuk a hagyma-
gerezdeket. Megszórjuk a cu-
korral és csilipehellyel, majd
lelocsoljuk az ecettel és olaj-
jal. 25-30 percig sütjük.
Tálaljuk sültek, serpenyõs
húsok mellé köretként.

2011. május 3., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az újhold energiával és lelkese-
déssel tölti fel, érzi, hogy formába
lendül. Kapcsolatba kerül olyan
emberekkel, akiket nagyra be-
csül. Szép emlékek jutnak eszébe.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A májusi újhold nagyszerû ese-
ményeket ígér. Kibontakoztat-
hatja különleges képességeit.
Olyan összejövetelre hivatalos,
ami fitté, fiatalossá teszi.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az újhold feltölti érzelmekkel,
most megtervezheti jövõbeni si-
kereit. Izgalmas híreket hall. El-
határozza, hogy kiválaszt egy úti
célt, ahol lazíthat, szórakozhat.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szerencséje lesz, ha követi azt az
utat, amelyet céljai eléréséhez a
legjobbnak talált. Ismét sikereket
arat munkatársai elõtt. 
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Pályáján fontos állomáshoz ér-
kezhet, újabb sikereket könyvel-
het el magának. Vigyázzon, ne
kapassa el magát, nehogy késõbb
keserû csalódás érje.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Újhold idején az érzelmek veszik
át a fõszerepet. A szokásosnál
mégis csöndesebb lesz ma, mint-
ha szégyellné az érzéseit.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kedvezõek az elõjelek egy hosszú
távú barátságra. Kerülje az al-
kalmi viszonyokat, keressen sta-
bil partnert.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Meglehetõsen igényes az öltözkö-
désre. Ma is elgondolkozik a kül-
sején, és lehet, hogy vesz magá-
nak valami célszerû, de divatos
holmit.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Meglehetõsen igényes az öltöz-
ködésre. Ma is elgondolkozik a
külsején, és lehet, hogy vesz
magának valami célszerû, de
divatos holmit.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Újhold van, ami rengeteg új
energiát ad önnek. Egy helyi ese-
mény révén érdekes, stimuláló
emberekkel ismerkedik meg,
akik fontos ügyben számítanak
önre.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az újhold hatására nagyon érzé-
kennyé válik, de átlendíti önt az
érzelmi pontokon. Kiderül, hogy
alkotókedve több mint hobbi.
Képes tehetségét kamatoztatni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az újhold reménnyel tölti fel. Bi-
zonyos dologról úgy gondolko-
dik, hogy ha másoknak sikerült,
önnek miért ne. Jókedvû és vi-
dám ezen a szép májusi napon.

Horoszkóp
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Négy fordulóval a baj-
nokság befejezése elõtt a

pályákon kívül legalább ak-
kora harc folyik, mint azo-
kon belül. Most éppen Anto-
nio Conceicao van rivalda-
fényben, akit a Steaua szeret-
ne elcsábítani, jelenlegi klub-
ja, a Brassói FC viszont nem
akarja elengedni. A portugál
mester szerzõdése az idény
végén lejár, és sajtóértesülé-
sek szerint a Steaua már fel is
ajánlott neki egy kétéves
kontraktust, évi 200 ezer
eurós fizetéssel. Ioan Necu-
laie, a brassóiak mecénása
azonban erõsködik, hogy a
luzitániai tréner nem távoz-
hat szabadon és állítja:
Conceicao nem fog kikötni a
Steauánál. Érdekes, hogy ez
a botrány a Román Kupa-
elõdöntõ visszavágója elõtt
robbant ki: május 11-én a
Brassó és a Steaua párharca
0-0-ról folytatódik a Cenk
alatt. 

Ha leül a Steaua kispadjá-
ra, Conceicao évi nyolcvan-
ezer euróval többet keres
majd, mint Brassóban. Beca-
liék már azt is leszögezték,
hogy a 2011–12-es bajnoki
idényben a BL-szereplést je-
lentõ hely megszerzése a cél,

a következõ szezonban pedig
már a román bajnoki cím. A
Steaua a harmadik romániai
csapat lenne Conceicao lajst-
romában, a Kolozsvári CFR
1907 és a Brassói FC után. 

A Liga-1 30. fordulójának
vasárnapi mérkõzésein két-
két hazai, illetve vendégsiker
született. A craiovaiak be-
gyûjtötték a kötelezõ három
pontot a sorsukba beletörõ-
dött urziceni-iekkel szemben,
a késõ esti mérkõzésen pedig
a Steaua 3-1-re verte a kiesés
elkerüléséért küzdõ Gloriát.

A beszterceiek Bâlbã (25.
perc) révén még egyenlíteni
tudtak Onofraº (24. perc) ve-
zetõ gólja után, de Dicã (43.
és 51. perc) duplájára már
nem tudtak válaszolni. 

Ploieºti-en nagyon bejöttek
Ionuþ Badea szünet utáni cse-
réi, hiszen a Kolozsvári U
Niculescu és Pãcurar góljai-
val fordított a házigazda
Astra ellenében (1-2). A Ra-
pid Pancu 84. percben szer-
zett góljával nyert Târgu
Jiuban, de a „pandúrok” elle-
ni sikerhez a Bãcilã kiállítá-

sával (37. perc) létrejött em-
berfölény is kellett.

Tegnap este Medgyesi Gaz
Metan–Dinamo- és Kolozs-
vári CFR 1907–Oþelul
Galac- slágermérkõzések
zárták a forduló mûsorát, de
már mindenki a hét végére
gondol. Nem másért, hanem
mert a 31. fordulóban rende-
zik meg a „bajnoki döntõ-
nek” is beillõ Temesvár–Vas-
lui-rangadót, valamint a na-
gyon érdekesnek ígérkezõ
Steaua–Rapid és Dinamo–
CFR 1907-találkozókat is. 
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RövidenEdzõhajszoló Liga-1

Menjek, maradjak? Antonio Conceicaót, a Brassó edzõjét a Steaua szeretné elcsábítani

LPF-tévé? 

A hazai labdarúgó profiliga
(LPF) mai közgyûlésén
megvitatják egy saját tévé-
adó létrehozásának tervét.
Az 50 millió eurós kezdeti
beruházást feltételezõ elkép-
zeléssel Dumitru Dragomir
elnök komoly csapást akar
mérni a romániai tévéadók-
nak a közvetítési jogok ügyé-
ben kapott „fricskákért”.  

Higgins fordított 

A sheffieldi Crucible-szín-
házban zajló sznúker-világ-
bajnokság négyfelvonásos
döntõjének vasárnapi mér-
kõzései után az angol Judd
Trump 10-7-re vezetett a há-
romszoros világbajnok skót
John Higgins ellen. Tegnap
délután még nyolc frame-et
pipáltak ki, a a lapzárta utá-
ni „zárónegyedet” megelõ-
zõen már Higgins vezetett
13-12-re.   

Javítottak az oroszok

A nyitófordulóban a néme-
tektõl elszenvedett vereség
után javított az orosz váloga-
tott a szlovákiai jégkorong-
világbajnokságon: a máso-
dik körben legyõzte a szlo-
vén csapatot, 6-4. További
eredmények: Németország–
Szlovákia 4-3 (A), Kanada–
Franciaország 9-1 (B), Svájc
–Fehéroroszország 4-1 (B). 

Tenisz

T. J. L.

Az elsõ helyen kiemelt,
hazai közönség elõtt sze-

replõ Novak Djokovic nyerte
a 417 ezer euró összdíjazású,
salakpályás belgrádi férfi te-
nisztornát. A spanyol Felici-
ano Lopez elleni döntõben
aratott sikerével (7-6, 6-2) idei
28. mérkõzését vívta meg ve-
retlenül, és 2011-ben százszá-
zalékos. A 23 éves szerb játé-
kos már pénteken megelõzte
az örökrangsorban a cseh-
szlovák születésû, késõbb
amerikai színekben szerepelt
Ivan Lendlt, aki 1986-ban so-

rozatban 25 sikerrel indította
az évet. A rekordot a szintén
amerikai John McEnroe tart-
ja, aki 1984-ben meg sem állt
39 gyõztes meccsig. Barcelo-
nában az olasz Roberta Vin-
ci, a portugáliai Estorilban
pedig a spanyol Anabel Me-
dina Garrigues nyerte a sa-
lakpályás WTA-tornák dön-
tõit. Szombaton már játszot-
tak Madridban, a 3,5 millió
euró összdíjazású, salakpá-
lyás WTA-tornán. A magyar
Szávay Ágnes közel 200 per-
ces, maratoni csatában nyert
a bolgár Cvetana Pironkova
ellen (7-6, 4-6, 6-1), de orvo-
solhatatlan hátfájdalmai mi-
att nem tudott kiállni tegnap

a szlovák Dominika Cibul-
kova ellen. A szintén magyar
Arn Gréta az elsõ fordulóban
6-4, 2-6, 6-3 arányú vereséget
szenvedett a szerb Bojana
Jovanovskitól, de kikapott a
román Alexandra Dulgheru
is, 4-6, 1-6 a cseh Petra Kvito-
vától. A selejtezõkbõl érkezõ
Simona Halepet a francia
Marion Bartoli állította meg:
6-4, 6-1. Érdekesebb eredmé-
nyek az elsõ fordulóból:
Francesca Schiavone (olasz,
3.)–Peng Suaj (kínai) 7-5, 7-6,
Julia Görges (német)–Kaia
Kanepi (észt, 14.) 6-7, 6-1, 6-
4, Bethanie Mattek-Sands
(amerikai)–Ana Ivanovic
(szerb, 15.) 0-6, 6-4, 6-4.  

Djokovic idén meg veretlen 

Labdarúgás 

ÚMSZ

A Galaktikusoknak be-
cézett elõdök kilenc év-

vel ezelõtt Barcelonában ara-
tott diadalából próbálnak
erõt meríteni a Real Madrid
labdarúgócsapatának jelenle-
gi játékosai a Bajnokok Ligá-
ja elõdöntõjének ma esti,
katalóniai visszavágója elõtt,
melyet kétgólos hátrányból
várnak. A BL 2002-es elõ-
döntõjének elsõ felvonásán a
többek között Zinedine Zida-
ne és Luis Figo fémjelezte ki-
rályi gárda éppen 2-0-ra gyõ-
zött a Camp Nouban, ez az
eredmény most egyenlítést és
hosszabbítást érne az õsi ri-
vális elleni párharcban. Ab-
ban az évben hódította el ki-
lencedik alkalommal, mind-
eddig utoljára a legrangosabb
európai trófeát a Real Mad-
rid. A BEK-et és BL-t tekint-
ve legeredményesebb klub
helyzetét nehezíti, hogy a
madridi találkozón kiállított
Pepére, valamint a sárga lap-
jai miatt szintén eltiltott Ser-
gio Ramosra nem számíthat,
ráadásul José Mourinho ve-
zetõedzõ is csak a lelátóról
követheti majd az eseménye-
ket, mivel Pepe piros lapja
után reklamálása miatt õt is
kiállította a játékvezetõ. Az
elõjelek a katalánok mellett
szólnak. Josep Guardiola ve-
zetõedzõvel eddigi 36 BL-
találkozójukból mindössze
négyszer kaptak ki, igaz, eb-
bõl egy alkalommal éppen a
Mourinho vezette társaság-
tól, méghozzá tavaly, amikor
az akkor még a portugál tré-
ner irányította olasz Inter-
nazionale 3-1-re gyõzött elle-
nük, szintén az elõdöntõben.
Ugyanakkor a legutóbbi ki-
lenc hazai BL-mérkõzésüket
kivétel nélkül megnyerték, s
csupán egyszer fordult elõ,
hogy nem legalább kétgólos
különbséggel tették ezt. Eze-
ken a találkozókon 28-4 a
Barca gólkülönbsége. A Real
Madrid pedig a BL-ben leg-
utóbb éppen a 2002-es elõ-
döntõben nyert két góllal ide-
genben a kieséses szakasz-
ban, míg Mourinho csapatai
a legutóbbi három BL-elõ-
döntõben mindannyiszor 1-
0-s vereséget szenvedtek ven-
dégként. Mindezek ellenére
és a jelentõs elõny birtokában
is a Barcelonánál óvatosan
fogalmaznak a visszavágóval
kapcsolatban. Sandro Rosell
klubelnök feszült hangulatú
találkozóra számít, éppen
ezért felhívta a szurkolók fi-
gyelmét, hogy ne hagyják
magukat provokálni, kizáró-
lag a csapatot biztassák a
meccsen. A Barcánál a véde-
lem összeállítása okoz némi
gondot, mert Gabriel Milito
combsérüléssel kidõlt, és a
csereként szóba jöhetõ Mar-
tin Montoya is gyengélkedik.
Ami viszont jó hír a katalá-
noknak, hogy Andrés Iniesta
vasárnap már újra tréninge-
zett, így nem kizárt, hogy a
visszavágón szerepet kap. Az
eddigi El Clásicók közül 95 a
Real, 88 pedig a Barca gyõ-
zelmével ért véget, míg 32-
szer döntetlen született. 

BL: még egy

El Clásico
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A házigazda Manchester
City 2-1-re nyert a sereg-

hajtó West Ham United ellen
az angol labdarúgó-Premier
League 35. fordulójának va-
sárnap esti zárómérkõzésén,
ezzel megerõsítette negyedik
– BL-selejtezõs indulást sza-
vatoló – helyét a tabellán.
Miután a Manchester United
kikapott, a Chelsea és az
Arsenal pedig nyert, három
fordulóval a befejezés elõtt
még kiélezettebbé vált a küz-
delem a bajnoki címért. Az
MU 73 ponttal vezet a Chel-
sea (70), az Arsenal (67), a
Manchester City (62), a Li-
verpool (55) és a Tottenham
Hotspur (55) elõtt. 

A Sevilla 1-0-ra nyert a se-
reghajtó Almería vendége-
ként vasárnap a spanyol
Primera División 34. fordu-
lójában, így a hazaiak szinte
reménytelen helyzetbe kerül-
tek a bennmaradást illetõen.

További eredmények: Le-
vante–Sporting Gijón 0-0,
Málaga–Hércules 3-1, Ra-
cing Santander–Real Mallor-
ca 2-0, Villarreal–Getafe 2-1,
Osasuna–Valencia 1-0. Az
Espanyol–Athletic Bilbao-ta-
lálkozó lapzárta után kezdõ-
dött. A Barcelona (88 pont)
vezet a Real Madrid (80), a
Valencia (63), a Villarreal
(60), a Sevilla (52), az Atlé-
tico Madrid (52) és az
Athletic Bilbao (51) elõtt. 

Az AS Róma vendégként
3-2-re legyõzte a már kiesett
Barit vasárnap este az olasz

Serie A 35. fordulójában, ez-
zel pontszámban beérte a ta-
bellán ötödik Udinesét. A fõ-
városi csapatban Francesco
Totti duplázott, de egy har-
madik gólt is rúghatott volna,
második tizenegyesét azon-
ban a 79. percben, 2-2-es ál-
lásnál kihagyta. Noha a má-
sodik félidõben a Bari kétszer
is kapufáig jutott, a római
együttesbe csereként beállt
Aleandro Rosi állította be a
végeredményt a 95. percben.
Totti immár minden idõk
ötödik legeredményesebb já-
tékosa a Serie A-nak, miután
vasárnapi találataival eggyel
megelõzte a 205 gólig jutott
Roberto Baggiót. A világbaj-
nok csatárt már csak négy já-
tékos elõzi meg a Serie A örö-
kös góllövõlistáján: Silvio
Piola (274), a svéd Gunnar
Nordahl (225), Giuseppe
Meazza (216) és Jose Altafini
(216). A 34 éves Francesco
Totti 1993-ban mutatkozott
be az olasz élvonalban. Teg-
nap este Lazio–Juventus-ran-
gadót rendeztek, ezt megelõ-
zõen az AC Milan (77 pont)
vezetett az Internazionale
(69), az SSC Napoli (68), az
SS Lazio (60), az Udinese
(59) és az AS Róma (59) elõtt. 

A francia Ligue 1 33. for-
dulójának vasárnapi játék-
napján: Olympique Mar-
seille–AJ Auxerre 1-1, Mont-
pellier–Stade Brest 0-0, OGC
Nice–SM Caen 0-4, Tou-
louse–Olympique Lyon 2-0,
Saint-Etienne–AS Monaco 1-
1,  Az élcsoport: 1. OSC Lille
63 pont, 2. Ol. Marseille 62,
3. Ol. Lyon 56, 5. Stade
Rennes 52. 

Hárman a bajnoki címért
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A Ferencváros hazai
környezetben 1-1-es

döntetlent játszott a címvédõ
Debrecennel a magyar lab-
darúgó-Monicomp Liga 26.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén. A hajdúsá-
giak rossz sorozata így nem
szakadt meg, ugyanis 2002
óta nem tudtak nyerni az Ül-
lõi úton.

A Paks pénteken délután
pontot szerzett Gyõrben,
így hamar eldõlt, hogy még
nem lesz bajnokavatás, rá-
adásul a listavezetõ Video-
ton két órával késõbb hazai
pályán nem is tudta begyûj-

teni a három pontot a Kecs-
keméttel szemben. A fordu-

ló elõtt a Paks mögött har-
madik Kaposvár szombaton
kikapott Kispesten. Az utol-
só elõtti MTK otthonában
legyõzte a sereghajtó Szol-
nokot, amely így szinte tel-
jesen kilátástalan helyzetbe
került a bennmaradást ille-
tõen.

A hétvégi 27. forduló prog-
ramja: május 6., péntek:
Kecskeméti TE–Gyõri ETO,
Zalaegereszegi TE–MTK
Budapest. május 7., szombat:
Szolnoki MÁV–Ferencváros,
Kaposvári Rákóczi–Debre-
ceni VSC, Szombathelyi Ha-
ladás–Vasas, Lombard Pá-
pa–BFC Siófok, Paksi FC–
Újpest FC. május 8., vasár-
nap: Budapest Honvéd– Vi-
deoton. 

Remi az Albert Stadionban 
Az állás:

1. Videoton 26 16 6 4 52-24 54
2. Paks 26 13 5 8 42-33 44
3. Kaposvár 26 13 3 10 40-36 42
4. FTC 26 13 3 10 39-36 42
5. Debrecen 26 11 8 7 49-39 41
6. ZTE 26 12 4 10 42-41 40
7. Vasas 26 11 5 10 32-38 38
8. Újpest 26 10 6 10 42-34 36
9. Honvéd 26 10 6 10 30-29 36
10. Kecsk. 26 11 1 14 44-47 34
11. Pápa 26 10 4 12 38-45 34
12. Gy. ETO 26 8 10 8 31-30 34
13. Haladás 26 8 7 11 33-34 31
14. Siófok 26 6 10 10 23-33 28
15. MTK 26 7 6 13 30-41 27
16. Szolnok 26 4 6 16 21-48 18
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