
Oszama bin Laden halála
után két Afganisztánban szol-

gáló katonáját vesztette el a ro-

mán hadsereg. Tegnap  pokolgép
robbanása ölte meg a 28 éves Cã-
tãlin-Ionel Marinescut. 3. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0885 ▼
1 amerikai dollár 2,8504 ▲
100 magyar forint 1,5489 ▼

Nem gyûlöl a sajtó

A romániai újságcikkek zömében objektí-
vek, ha cigányokról vagy zsidókról van
szó, az utóbbi két évben sokat változott a
sajtó viszonyulása ezekhez a kérdésekhez.
Figyelnek a nyelvezetre, a különbözõ meg-
nevezésekre, a kifejezések használatára. 

Magyar–szlovák 
össztûz Magyarországra

A sajtószabadság kérdése, az új magyar
alkotmány, illetve a romakérdés is szóba
került hétfõn este az Európai Parlament
strasbourgi plenáris ülésén, magyar, illetve
szlovák szocialista és liberális EP-képvise-
lõk egyperces hozzászólásaiban. 

Média 9

Vezércikk 3

Kultúra 8
Fejedelmi iratok tértek haza

Hat fontos és igen értékes dokumentum ér-
kezett vissza a kolozsvári Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület levéltárába a bukaresti
Román Nemzeti Múzeumból.

Aktuális 2

A mûködõképesség
próbája
Az RMDSZ két törekvése összecseng: a
szervezetet egyrészt vissza kell fordítani

azokhoz az alapokhoz,
amelyektõl az elõtérbe he-
lyezett központi politikai
küzdelem miatt olykor el-
szakadt. Másrészt ki lehet
próbálni az RMDSZ poli-
tikai vetélytársakkal szem-
beni nagy elõnyét: a terüle-
ti intézményrendszerek

mûködõképességét. Székedi Ferenc

A kormány a Nemzetközi Va-
lutaalappal (IMF) szemben

vállalta, hogy az év végéig meg-
szünteti a távhõ esetében nyújtott
állami lakossági támogatást,
szubvenciót jövõre csak a helyi
önkormányzatok adhatnak. Az
intézkedés révén a fûtésszámlák
akár 60 százalékkal is drágulhat-
nak azokon a településeken, ahol
a helyhatóságok nem tudják pó-
tolni a kiesõ állami támogatást. A
vállalások közé tartozik az állami
nagyvállalatok menedzsmentjé-
nek a privatizálása is. 
3. és 6. oldal 

Elszabadul 

a távhõ ára?
Antal Erika, Kovács Zsolt,
Baloga-Tamás Erika

„Az önkéntes munka azt je-
lenti, hogy nem kényszerbõl

vagyok tagja egy közösségnek” –
véli Kovács László Amerikában
élõ, erdélyi származású pedagó-
gus, aki székelyföldi látogatásra
hozta ottani tanár kollégáit. Az
ötvenes éveiben járó pedagógus
jelenleg szülõföldjén szervez in-
gyenes angol nyelvtanfolyamo-
kat, és bízik abban: a jó példa
„ragadós” lehet. 
Folytatása a 7. oldalon 

Önkéntesség

mint jó példa

A múlt héten hazahozott katonát tegnap temették el Rovinari-ban

Újabb román katona halt meg

Mikor pirkad? Az ingatlanok iránt továbbra is kicsi a kereslet, a vásárlók többnyire az olcsóbb tömbházlakásokat részesítik elõnyben

Az ingatlanpiac alkonya
Erdélyben idén is csökkenõ tendenciát mutatnak az amúgy is alacsony lakásárak

Fotó: Mediafax

Fotó: Tofán Levente

Nem enged fel a válság következtében mozdulatlanságba dermedt hazai ingatlanpiac. Erdély-

ben továbbra is csökkenõ tendenciát mutatnak az árak, Kolozsváron például idén átlagban

4,7 százalékkal olcsóbban lehetett lakáshoz jutni, mint tavaly. A kereslet kicsi, a potenciális

vásárlók többnyire az olcsó, alkalmi vételnek számító tömbházlakásokat részesítik elõnyben.

Az ingatlanpiacot az elmúlt években még az egyetemi városokban sem pezsdítette fel az, hogy

hosszú idõn keresztül kifizetõdõnek tûnt a bérbeadási céllal történõ lakásvásarlás. 6.oldal

Kedves  Olvasóink!  Az  Önök  véleményére  sokat  adunk,  ezért  is  szeretnénk  minél  jobban  
megismerni  Önöket,  minél  több  információt  megtudni  fogyasztói  és  olvasói  szokásaikról.  
Ennek  érdekében  kérdõívet  állítottunk  össze,  amelyet  ha  kitöltenek,  kivágnak  és  június  15-iig  
eljuttatnak  hozzánk,  értékes  könyvcsomagot  nyerhetnek.  A  beküldõk  között  ugyanis  10  darab,  
díszdobozba  helyezett,  9  kötetes  Magyar  Királyok  éés  Uralkodóók könyvsorozatot  sorsolunk  ki.
Postacímünk:  Editura  Scripta,  OP  33,  CP  17,  sector  1,  Bucureºti.  A  szelvény  a  9.  oldalon  található!

Indul az Új Magyar Szó Erdélyi konzultációja!
HIRDETÉS
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Röviden

Magyarok vagy székelyek?

Az õszre tervezett népszámlálási kérdõívek
kijavítására szólítja fel az RMDSZ-t Szász
Jenõ, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke.
Mint ismeretes, ezekben a napokban or-
szágszerte próbanépszámlálás zajlik,
amelynek kérdõívein az erdélyi magyarsá-
got három kategóriában határozzák meg,
így a megkérdezettek választhatnak, hogy
magyarnak, székelynek vagy csángónak
vallják magukat. Szász Jenõ szerint eköz-
ben a románságot nem osztják földrajzi né-
pességekre, így mócokra, oltyánokra, mold-
vaiakra, havasiakra stb. Az MPP elnöke ar-
ra kéri „az RMDSZ józan politikusait”,
kormányon belül hassanak oda, hogy az
õszi népszámláláson a magyarság egy kate-
góriaként jelenjen meg a kérdõívekben.

Borbély az ENSZ fõtitkárhelyettesénél

Borbély László, az ENSZ Fenntartható
Fejlõdési Bizottsága (CSD) 19. ülésének
elnöke tegnap Sha Zukanggal, az ENSZ
fenntartható fejlesztésért felelõs fõtitkár-
helyettesével tartott közös sajtóértekezle-
tet New Yorkban. Borbély véleménye sze-
rint a május 13-án meghozandó politikai
döntések a jövõ évi Rio de Janeiró-i
csúcstalálkozó témáinak elõkészítése
szempontjából is fontosak.

Román, nem Hohenzollern

A román királyi család minden történelmi
és dinasztikus kapcsolatot megszakít a né-
met Hohenzollern-házzal és lemond a
Hohenzollern-Sigmaringen cím használatá-
ról – jelentette be tegnap Mihály király. Az
1947-ben a kommunisták által lemondásra
kényszerített uralkodó közölte, ezzel nagy-
apja, I. Ferdinánd 1921-es döntését erõsíti
meg, amelynek célja az volt, hogy biztosít-
sa a román királyi család nemzeti jellegét
és függetlenségét. A határozat értelmében
így a Hohenzollern-Sigmaringen ház he-
lyett a román uralkodói ház kifejezés hasz-
nálandó.

Két Sãftoiu a PNL-ben

Claudiu Sãftoiu volt államfõi tanácsos, a
Külföldi Hírszerzõ Szolgálat volt igazgatója
tegnap beiratkozott a Nemzeti Liberális
Pártba (PNL). Az alakulat elnöke, Crin
Antonescu „örömmel vette tudomásul
Sãftoiu csatlakozását a harchoz”. Mint is-
meretes, a PNL legújabb párttagjának volt
felesége, Adriana Sãftoiu is államelnöki ta-
nácsosi állását hagyta ott a liberális alaku-
lat által biztosított képviselõi mandátumért. 

Gyûlölködõ feliratok Felvidéken

„Halál a magyarokra!” – ilyen és ehhez
hasonló magyarellenes, továbbá zsidógya-
lázó falfirkák jelentek meg a hét végén Ér-
sekújváron. A Magyar Koalíció Pártja fel-
jelentést tesz az ügyben.

Budapest eleget tett Maastrichtnak

Medgyessy Péter (képünkön) szerint minisz-
terelnöki idõszakának utolsó évében Ma-
gyarország államadósságának szintje még a

maastrichti kritérium alatt volt, 2004 végén
59 százalékot ért a GDP-hez mérten. A
volt magyar kormányfõ ezt tegnap a buda-
pesti Országgyûlés számvevõszéki és költ-
ségvetési bizottságának az államadósság
2002-2010 közötti alakulását vizsgáló albi-
zottságában mondta el.

Gy. Z.

Több hullámban bombázták
Tripolit hétfõ éjjel a NATO

harci gépei. Szemtanúk beszá-
molói szerint több hatalmas rob-
banás rázta meg a líbiai fõvárost
és füstfelhõk emelkedtek a ma-
gasba az állami televízió, vala-
mint a Jana hírügynökség épüle-
teinek környékén. A szemtanúk
úgy vélik, az egyik célpont

Moammer el-Kadhafi líbiai ve-
zetõ fõhadiszállása volt. Külföldi
megfigyelõk úgy vélekednek,
hogy Oszama bin Laden után
Kadhafi lehet a következõ cél-
személy.

Líbiai tisztviselõk tegnap haj-
nalban külföldi újságírókat vittek
el egy olyan helyre, ahol rakéta
csapódott be és romba döntött
egy gyermekjóléti intézményt. A
gyarmati idõkbõl származó épü-

lettõl száz, illetve hétszáz méterre
egy-egy távközlési torony áll és a
líbiaiak állítása szerint ezek már
az elõzõ, április 30-i légi táma-
dásban megrongálódtak. A Reu-
ters tudósítója szerint mindkét to-
rony épnek tetszett, egyiken sincs
nyoma károknak.

A líbiai állami televízió hírei
szerint a NATO vezette nemzet-
közi katonai szövetség hétfõn
miszrátai és zenteni célpontokat
is támadott, hadihajókról indított
rakétákkal. A Tripolitól mintegy
kétszáz kilométerre fekvõ Misz-
ráta környékén elkeseredett har-
cok folytak hétfõn is a felkelõk és
a Kadhafihoz hû erõk között.
Egy líbiai ellenzéki újság hétfõn
azt írta, hogy Tripoli elõvárosai-
ban is felkeltek a helyi lakosok
Kadhafi ellen és a fõváros köz-
pontjába készülnek, a kormány
azonban cáfolta az állítást. 

Hírösszefoglaló

A sajtószabadság kérdése, az
új magyar alkotmány, illetve

a romakérdés is szóba került hét-
fõn késõ este az Európai Parla-
ment strasbourgi plenáris ülésén,
magyar, illetve szlovák EP-
képviselõk egyperces hozzászó-
lásaiban. Tabajdi Csaba, az
MSZP EP-delegációjának veze-
tõje arról beszélt, hogy az unió
életében a gazdasági kormány-
zásról szóló jogszabálycsomag új
fejezetet jelent ugyan, hiszen fe-
lelõs gazdaságpolitikára sarkall-
hatja a tagállamokat, „ez azon-
ban Európa stabilitásának csak
az egyik feltétele”. Szerinte ag-
gasztó jelenség, hogy az utóbbi
idõben több tagállamban vissza-
rendezõdés tapasztalható a de-
mokrácia szempontjából.

A szlovák Sergej Kozlík, aki az
európai liberálisok EP-képvise-
lõcsoportjához tartozik, azt tette
szóvá, hogy az új magyar alkot-
mány minden külföldön élõ ma-
gyarért felelõsséget vállal. Ez sze-
rinte ellentmond a nemzetközi
jognak. A magyar alaptörvény
emellett „támogatja az új kollek-

tív önkormányzatok szervezõdé-
sét is olyan magyarok esetében,
akik külföldön élnek”, ami odave-
zethet, hogy Magyarország be-
avatkozhat szomszédai belpoliti-
kájába és további konfliktusokat
gerjeszthet Magyarország és
szomszédai között – tette hozzá.

A szintén szlovák, szocialista
Monika Flasíková Benová úgy
fogalmazott, hogy a magyar al-
kotmány „ellentmond a demok-
rácia alapelveinek”, szövege
„alapvetõen sérti az emberi jogo-
kat és hátrányosan befolyásolja a
jószomszédi kapcsolatokat az EU

más tagállamaival”. Reményének
adott hangot, hogy az Európai
Parlament a Fidesz-kormányt el-
marasztaló állásfoglalást fogad
majd el.

A néppárti Winkler Gyula a ro-
makérdésrõl szólva aggodalmát
fejezte ki az Erdélyben kirobbant
ellentétek miatt. Megfogalmazá-
sa szerint a helyi kisközösségek
„a feszültség, a zaklatás vagy ép-
pen a félelem hatására befelé for-
dulnak, kirekesztve a velük együtt
élõ közösségeket”. Hangsúlyozta,
hogy a régiók és a közösségek Eu-
rópájában otthonra kell lelniük a
roma közösségeknek is.

A magyar szocialista Göncz
Kinga szóvá tette, hogy az uniós
végrehajtó testület nem szólalt
meg akkor, „amikor Magyaror-
szágon heteken keresztül parami-
litáris csoportok tartották félelem-
ben a roma lakosokat Gyöngyös-
patán és a magyar kormány csak
akkor lépett, amikor a feszültség
és a provokáció erõszakba torkol-
lott”. Göncz szerint „most még
nem késõ változtatni” és kérte
Viviane Reding igazságügyi EU-
biztos megszólalását ezekben az
ügyekben. 

Magyar–szlovák EP-s össztûz 

Egyre több menekült fullad a tengerbe

Már több száz Líbiát elhagyó menekült fulladt a tengerbe útköz-
ben – közölték bevándorlással foglalkozó segélyszervezetek teg-
nap, arra szólítva fel a NATO-t és az Európai Uniót, hogy lépjen
közbe a menekültek érdekében. Melissa Fleming, az ENSZ Me-
nekültügyi Fõbiztosságának (UNHCR) szóvivõje szerint már a
múlt hét végi baleset elõtt is legalább nyolcszáz, Líbiában hajóra
szállt, fõként fekete-afrikai országokból származó bevándorlónak
nem sikerült elérnie úti célját. Az olasz és a máltai parti õrség nem
képes egyedül ellátni ezt a feladatot – hangsúlyozta.

Hírösszefoglaló

Egy iszlamista honlapon az
al-Kaida nevében feltett video

azzal vádolja az Egyesült Álla-
mokat, hogy hamisított az az
amerikai hatóságok által közzé-
tett felvétel, amelyen a megöre-
gedett Oszama bin Laden televí-
ziót néz. „Ébernek kell lennünk,
Amerika hazudik” – állítja a Su-
muk al-Iszlám nevû honlap, ame-
lyen rendszeresen láthatók az al-
Kaida terrorhálózat üzenetei. A
video szerint világosan kivehetõ-
ek a különbségek a fül és a szem
tájékán bin Laden és a felvételen
látható õszszakállas férfi között.
Az Egyesült Államok korábban
azt közölte, hogy az amerikai kü-
lönleges erõk elkoboztak a május
2-i támadás során öt videofelvé-
telt és több dokumentumot
Oszama bin Laden abbotábádi
házából, ahol megölték a terro-
rista vezért. Közben Hejdar
Moszlehi, a hírszerzési és bizton-
sági ügyek iráni minisztere azt
jelentette be: Teheránnak bizo-
nyítékai vannak arra, hogy
Oszama bin Laden betegségben
halt meg, jóval azelõtt, az hogy
amerikai kommandósok meg-
ostromolták volna pakisztáni
házát és Washington hírt adott a
terroristavezér haláláról. Mosz-
lehi azt firtatta, hogy amennyi-
ben az amerikai hadsereg és a
hírszerzés valóban „letartóztatta
vagy megölte” bin Ladent, ak-
kor miért nem mutatták meg a
tetemét és miért dobták a tenger-
be? Az iráni miniszter sze-
rint bin Laden állítólagos meg-
ölése csupán „színjáték” volt,
amelyet a közelgõ amerikai el-
nökválasztás miatt rendeztek
meg, hogy eltereljék a közvéle-
mény figyelmét az Egyesült Ál-
lamok rossz gazdasági helyzeté-
rõl. Bin Laden fiai megalázónak
tartják apjuk tengeri temetését,
és perrel fenyegették meg Barack
Obama amerikai elnököt. 

Teherán szerint

bin Laden már

régen halott
Kadhafi a céltábla?
A NATO a líbiai elnök tripoli fõhadiszállását bombázta

Felkelõk ünnepelnek Adzsábijában. Sokat jelent Moammer el-Kadhafi ellenzékének a NATO légi támogatása

Az Európai Parlament Strasbourgban. Állandó napirenden van Magyarország
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Fontos az erdélyi magyarok
véleménye! Ezzel a gondolat-
tal indított az RMDSZ veze-

tõsége széleskörû konzultá-
ciót, és alighanem rögtön át
is lehetne fogalmazni: a leg-
fontosabb az erdélyi magya-

rok véleménye! 
Csakhogy nem mind-

egy, ezt a véleményt a hazai magyar politi-
kusok miként érzékelik. Ha csupán közhely-
szerûen és szólampufogtatásként hivatkoznak
rá, akkor nyilvánvalóan nem több olcsó ha-
tásvadászatnál, ha viszont figyelembe veszik,
hogy az erdélyi magyarság sok-sok szempont
alapján rétegzõdött, és voltaképpen a vélemé-
nyeknek, nézeteknek ebbõl az alapszintû ka-
vargásából lehet összerakni az érdekképviselet
különbözõ szintjei számára a legfontosabb
cselekvési irányvonalakat, akkor már köze-
lebb járnak az igazsághoz. 
Akit legalább megérintett a társadalomkuta-
tás szele, a kérdõív átszaladása nyomán rög-
tön rájön arra, hogy a célszámként negyed-
millió magyart megérintõ erdélyi konzultá-
ció voltaképpen egy jóval kisebb mintán is el-
végezhetõ szociológiai vizsgálat felnagyított
modellje. Hiszen a kérdések úgy vannak
megfogalmazva, hogy a válaszokat különbö-
zõ skálákon jól lehessen mérni. De hogy mi-
ért döntöttek mégis az RMDSZ vezetõi a
nagy szám mellett, arra legalább három ma-
gyarázat van. 
Az egyik: a nagyváradi kongresszuson a
szervezet újjáépítésérõl és az erdélyi magya-
rokhoz vezetõ kommunikációs megújulásról
beszéltek. A második: egy ilyen nagyarányú
vizsgálat, amelyet csak helyi szervezetek se-
gítségével lehet véghezvinni, újra mozgásba
hozza azokat a különbözõ szintû tisztségvise-
lõket is, akik hajlamosak elfeledni, hogy vá-
lasztási küzdelemben, egy szervezet jelképé-
vel nyertek mandátumot. Harmadszor: kö-
zelednek az új választások, és aki a megvál-
tozott romániai magyar politikai mezõny-
ben folytatni akarja közéleti pályafutását,
annak ugyancsak jól fog, ha erõsíti kapcso-
latait a lakossággal. 
Egyébként nem ez az egyetlen módja a helyi
szervezetek aktivizálásának. Az új, regionális
önkormányzati modell az elméleti megalapo-
záson túl abba a szakaszba jutott, amikor a
demokrácia játékszabályainak betartásával,
nem beintésre és felsõ sugallatra, hanem alul-
ról építkezve kell megalkotni, és mindenek-
elõtt olyan szerepkörökkel, olyan programok-
kal felruházni, amelyek úgyszintén a székely-
földi, a partiumi, a közép-erdélyi magyarság
mindennapi gondjainak a rövidebb-hosszabb
távú megoldásából indulnak ki. 
Az RMDSZ két jelenlegi törekvése tehát
összecseng: a szervezetet egyrészt vissza kell
fordítani azokhoz az alapokhoz, amelyektõl –
amint bírálói nem egy esetben joggal hangoz-
tatták – az elõtérbe helyezett központi politi-
kai küzdelem miatt olykor elszakadt. Más-
részt pedig a helyhatósági választások elõtt ki
lehet próbálni az RMDSZ politikai vetélytár-
sakkal szembeni nagy elõnyét: a területi in-
tézményrendszerek mûködõképességét. 

A mûködõképesség
próbája

Székedi Ferenc

ÚMSZ

„Nem vagyok az osztályfõnö-
kötök, csak a barátotok” – fo-

galmazott a Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) zárt ajtók mögött
zajlott hétfõ esti megbeszélésén
Traian Bãsescu. Az államfõ hoz-
zátette: a következõ idõszak
kulcskérdése, hogy a kormány és
a nagyobbik koalíciós alakulat
miként tudja visszaszerezni a la-
kosság bizalmát. „Attól tartok,
hogy a két problémát együtt kell
kezelni, a PD-L sorsa szervesen
összefügg a kormány sorsával” –
próbált nagyobb szolidaritást éb-
reszteni az alakulat tagjaiban a
kormány iránt az államfõ. Hoz-
zátette: a hétvégén sorra kerülõ
tisztújításban érdekelteknek
olyan üzeneteket kellene megfo-
galmazniuk a belsõ kampányban,
hogy azzal a PD-L-n kívül is hí-

veket szerezzenek. „Nem szabad
úgy kormányozni, hogy csak sa-
játjaid élvezzék annak a gyümöl-
cseit. Ha nem tudják javítani a
kormány lakossági megítélését,
akkor semminek nincs semmi ér-
telme” – figyelmeztette a PD-L
vezetõit Traian Bãsescu. 

Az államfõ hétfõ este a köztévé-
nek adott interjújában a PD-L be-
látására bízta, hogy a hétvégi
tisztújítás után Emil Boc továbbra
is megtartja-e miniszterelnöki
tisztségét. Bãsescu nem kívánt vá-
laszolni arra a kérdésre, hogy kit
támogat az elnöki tisztséget meg-
pályázó három jelölt közül, csu-
pán azzal utalt szimpátiájára,
hogy megjegyezte, Emil Boc lojá-
lis partnere volt az idõk folyamán. 

Mint ismeretes, a PD-L tisztújí-
tó kongresszusát szervezõ bizott-
ság a hét elején arra az elhatáro-
zásra jutott, hogy az 1400 küldött

megyénként szavaz majd. Elem-
zõk szerint ez a döntés Emil
Bocnak kedvez, ugyanis a megyei
szervezetek többsége õt támogatja
és a csoportosítással a területi el-
nökök „szemmel tudják tartani” a
szavazni vonulókat. A jelenlegi
pártelnök legesélyesebb kihívója,
Vasile Blaga ezzel szemben azt
szerette volna, hogy a kongresszu-
si delegátusok ábécésorrendben
voksoljanak. A szavazási rend az
utolsó pillanatig módosulhat, kü-
lönösképpen azután, hogy tegnap
Emil Boc is az ábécésorrend sze-
rinti voksolás mellett foglalt állást.
„Túl fontos pillanat ez a párt éle-
tében ahhoz, hogy az elnökvá-
lasztás tisztaságával kapcsolatban
bármiféle kételyt engedélyez-
zünk” – fogalmazott a PD-L elnö-
ke, elõrebocsátva, hogy személye-
sen is kérni fogja a választási rend
módosítását. 

Román lapszemle

Az utóbbi idõben Romániában megnõtt a
magánklinikán szülõ nõk száma. Míg ki-
sebb városokban 1000 euró alatt megúsz-
szák a páciensek, egyes, többnyire Buka-
restben mûködõ praxisok különbözõ lu-
xusszolgáltatásokkal együtt akár 2500
eurót is elkérhetnek. (Evenimentul Zilei) 
A megállíthatatlanul emelkedõ élelmi-
szerárakkal dacolva sok fogyasztó azokat
a termékeket „vadássza”, amelyeket sza-
vatossági határidejük lejárása miatt jelen-
tõsen leáraztak. (România liberã) A kör-
nyezetvédelmi felügyelõség számításai
szerint 7,2 milliárd euróba kerülne a ro-
mániai tömbházak elõtt található, fertõzé-
si gócpontot jelentõ szemétlerakó helyek
eltávolítása, illetve környékük „fertõtlení-
tése”. (Puterea)

Emil Boc kormányfõ (középen) Buzãuban örült a kormánypártiaknak egyre ritkábban kijáró „népfürdõnek” 

Bizalmi tõkevesztés

Fotó: Mediafax

Hírösszefoglaló

A Nemzetközi Valutaalap-
nak (IMF) küldött szándék-

levelében a kormány vállalta,
hogy az év végéig megszünteti a
távhõ esetében nyújtott állami
lakossági támogatást, szubvenci-
ót jövõre csak a helyi önkor-
mányzatok adhatnak. Az intéz-
kedés révén a fûtésszámlák akár
60 százalékkal is drágulhatnak
azokon a településeken, ahol a
helyhatóságok nem tudják pótol-
ni a kiesõ állami támogatást. A
kormány jelenleg legtöbb 45 szá-
zalékos ártámogatást nyújt az
energiatermelõ vállalatoknak.

A Mediafax hírügynökség érte-
sülését tegnap a valutaalap ro-
mániai küldöttségének vezetõje,
Jeffrey Franks is megerõsítette.
Tájékoztatása szerint a kormány
olyan differenciált támogatási
rendszert vezet be, amelynek
központi elve az lesz, hogy a sze-
gények több támogatást, míg a
magasabb jövedelmûek kevesebb
állami hozzájárulást kapnak. „A
helyi önkormányzatok által
nyújtott támogatásokhoz nem
nyúlunk hozzá, de a központi
szubvencióknak meg kell szûn-
nie” – mondta Franks. A valuta-
lap szakembere elismerte, az in-
tézkedés az infláció növekedésé-
hez vezethet. 

Franks ugyanakkor „piszko-
zatnak” nevezte azt a dokumen-
tumot, amelyet Adrian Nãstase
volt miniszterelnök mutatott be
a sajtónak. Ez a romániai ener-
getikai szektor privatizálásával
kapcsolatos kormányelképzelé-
seket tartalmazza. A politikus
szerint a kormány tudatosan ti-
tokban tartotta, hogy a hazai bá-
nyavállalatok és áramtermelõ,
illetve -forgalmazó állami cégek
közül melyeket és milyen arány-
ban adna magánkézbe. A doku-
mentum szerint a kormány az
IMF-el szemben vállalta, hogy
teljes egészében privatizálja a
Transilvania Nord,  a Transilva-
nia Sud és a Muntenia Nord
áramforgalmazó vállalatokat. A
Hidroelectrica és a Nuclearelec-
trica tíz százaléka kerülne tõzs-
dére. Emellett a kormány „dur-
va reformokokat” tervez jövõre
az egészségügyben is. Ezek az
adatok az IMF-nek küldött
szándéklevél eddig nyilvános-
ságra hozott verziójában nem
szerepeltek – hangoztatta tegnap
Nãstase.

Jeffrey Franks szerint szó sincs
adatok eltitkolásáról. A Mediafax
kérdésére elmondta, a szándék-
levél tartalmát még nem véglege-
sítették, tehát ami eddig kiszivár-
gott, nem tekinthetõ végleges
változatnak. 

Elszabadulhat a távhõ ára

Kovács Zsolt

A jövõ évi önkormányzati vá-
lasztásokon húsz év után újra

lehetõség adódik az erdélyi ma-
gyar rendszerváltásra – jelentette
ki tegnapi sepsiszentgyörgyi saj-
tótájékoztatóján Szász Jenõ. A
Magyar Polgári Párt (MPP) elnö-
ke szerint 1990-ben hibát követ-
tek el, amikor elhitték az
RMDSZ-nek, hogy az összma-
gyarság javát szolgálja, és jobb jö-
võt hoz, miközben az egység er-
nyõje alatt a posztkommunisták
átmentették hatalmukat. 

Szász Jenõ szerint a jövõ évi vá-
lasztásokon létre kell jöjjön a
nemzeti alternatíva az RMDSZ
baloldali politikájával szemben.
„Az MPP-n és a Székely Nemzeti
Tanácson nem múlik, még csak
egy szereplõ kell ehhez, a Tõkés
László által kezdeményezett párt,
vagy az általa vezetett mozga-
lom” – mondta a polgári párt el-
nöke. Szász Jenõ ugyanakkor ki-
fejtette: az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) bejegyzése másod-
lagos jelentõségû, hiszen valójá-
ban Tõkés László a politikai ér-
ték, attól függetlenül, hogy az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács el-
nökeként, az Erdélyi Magyar

Nemzeti Mozgalom vezetõjeként,
vagy az új párt kezdeményezõje-
ként jelenik meg. „Az a fontos,
hogy Tõkés László a nemzeti al-
ternatíva mellé álljon” – hangsú-
lyozta Szász Jenõ, aki szerint, ha
nem sikerül beíratni az új pártot,
akkor az MPP-nek megvan a jogi
kerete ahhoz, hogy közösen ve-
gyenek részt a választásokon. 

A polgári párt elnöke ugyanak-
kor kitartást kívánt az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt bejegyzéséhez, ame-
lyet meglátása szerint az RMDSZ
megpróbál elgáncsolni. Erre utal
Szász Jenõ szerint az is, hogy
ezekben a napokban a pénzügyõr-
ség öt megyében ellenõrzi a de-
mokrácia-központokat. Hozzátet-
te: a Tõkés László által szorgalma-
zott elõválasztás ötletét csak rész-
ben támogatják, vagyis a polgári
párt vezetõségének meglátása sze-
rint Székelyföldön, ahol a magyar-
ság számaránya megengedi, éles-
ben kell szervezni az önkormány-
zati választásokat, hogy minden
politikai szervezet valós képet kap-
hasson a támogatottságáról. A
szórványvidékeken viszont az
MPP is jónak tartja a közös elõvá-
lasztások megszervezésének ötle-
tét, és bízik abban, hogy ennek az
RMDSZ is részese kíván lenni. 

Szász: Székelyföldön külön,

szórványban közös listán

M. Á. Zs.

Házilag gyártott pokolgép
robbanása ölte meg tegnap

hajnalban, az afganisztáni Zabul
tartományban, a 28 éves Cãtãlin-
Ionel Marinescu. A ‘Neagoe Ba-
sarab’ gyalogoszászlóalj kereté-
ben szolgáló román katona járõr-
ségben volt, amikor a halálos sé-
rülést elszenvedte. A szövetséges
erõk MEDEVAC szolgálatához
tartozó helikopterrel a Lagman
bázison található a katonai kór-
házba szállították, de az orvosok
már nem tudták megmenteni éle-
tét. Gabriel Oprea védelmi mi-
niszter még tegnap délelõtt aláír-
ta azt a rendeletet, amellyel a hõ-
si halottat post mortem alhad-
nagygyá léptette elõ és felterjesz-
tette Traian Bãsescu államfõnek
a ’Románia Csillaga’ kitûntetés-
re. Ma reggel nyolc órakor a had-
sereg összes, országhatárokon
belüli és kívüli alakulatánál kato-
nai és egyházi megemlékezést
tartanak Marinescu tiszteletére.
Románia, amely 2003 óta vesz
részt az afganisztáni katonai mû-
veletekben, 1770 katonát állomá-
soztat a közép-ázsiai országban,
többségük a NATO vezetése alatt
álló nemzetközi biztonsági erõ
(ISAF) kötelékében. Eddig ös-
szesen 19 román katona vesztette
életét az afganisztáni misszióban
vállalt feladatok teljesítése köz-
ben, 2011-ben Marinescu a har-
madik, Afganisztánban elhunyt
román katona. A hõsi halottról
megemlékezett tegnap Traian
Bãsescu államfõ, Emil Boc kor-
mányfõ és Mark Gitenstein ame-
rikai nagykövet is. A Bukarest-
ben állomásozó diplomata mél-
tatta az amerikai katonákkal váll-
vetve harcoló román katonák hõ-
siességét, hangsúlyozva, hogy
„az Egyesült Államok büszke ar-
ra, hogy Romániát maga mellett
tudhatja az afganisztáni harcme-
zõkön”. 

Újabb román 

katona halt meg 



Bogdán Tibor 

A rendszerváltás óta
megjelent számos pilóta-

játék, elkövetett pénzügyi
csalás sorában a Caritas
után a második legnagyobb
szélhámosság az Országos
Beruházási Alap (FNI) volt,
amely úgyszintén hiszékeny
befektetõk százezreit fosz-
totta meg összekuporgatott
pénzétõl.

A csalás alapja

A FNI-t 1995. október 19-
én hozták létre. Az alap bu-
sás hasznot ígért a befekte-
tõknek, az agresszív reklám
pedig hatásosnak bizonyult:
a hiszékenyek hosszú sorok-
ban tolongtak pénzüket befi-
zetni – akárcsak nem sokkal
azelõtt a Caritas kolozsvári
pénztárai elõtt – a két-három
éven belül ígért nagy nyere-
ség reményében, sokan min-
den megtakarításukért FNI-
részvényeket vásároltak. A
vérmes elvárások kezdetben
beigazolódtak. Induláskor
egy FNI-pont értéke 10 ezer
régi lej volt, 2001 elején vi-
szont már 100 ezer lejre ug-
rott. Az egyszerû kisember
mindezért természetesen va-
lóságos Eldorádót látott a
FNI-ben. Bizalmát nem kis
mértékben növelte az a kö-

rülmény, hogy a CEC is ga-
ranciát vállalt az alapért,
amellyel közös reklámkam-
pányban is részt vett. 

A százezres tömegek be-
csapásában némiképpen lu-
das az Értékpapírokat Fel-
ügyelõ Ügynökség is. A tes-
tület ugyanis már a FNI nép-
szerûségének csúcsán megál-
lapította, hogy mesterségesen
felduzzasztott értékekrõl van
szó, a mesés nyereségek vol-
taképpen csak elméletileg,
papíron léteznek. A FNI –
saját kimutatása szerint –
tudniillik az idõtájt 107 milli-
árd lejes aktívummal rendel-
kezett, a pénzpiacon pedig
79 millió FNI-egység léte-
zett, vagyis egyszerû mate-
matikai alapmûvelettel meg-
állapítható volt, hogy ilyen
körülmények között egy pont
alig valamivel több, mint
1350 lejt ért, vagyis jóval a 10
ezer lejes induló árfolyam alá
esett vissza. 

Mûködése öt esztendeje
alatt a FNI számos gazda-
sági társaságot vásárolt
meg, magasan valóságos ér-
tékük fölött. Az alapnak
egyre több pénzre volt szük-
sége, ezt pedig mind maga-
sabb kamatokkal kecsegtet-
ve szerezte meg a lakosság-
tól. Közvetlenül a bukása
elõtt a FNI pénzének 90
százalékát börzén nem lis-

tázott, jelentéktelen vállala-
tokba ruházták be, a FNI
pénzalapja a lakosság által
éppen befizetett összegekre
zsugorodott. A küszöbön
álló csõdnek híre ment a be-
fektetõk körében is, akik
egyre nagyobb tömegben
követelték vissza pénzüket,
amit a FNI egy idõ után
már nem tudott kiadni. 

A bukást egyéb pénzügyi
visszaélések is siettették:
Nicolae Popa például 1998-
ban az egyik felvásárolt gaz-
dasági társaság vezérigazga-
tójaként darabonként 25 ezer
lejért megvásárolt több mint
65 ezer FNI-részvényét, köz-
vetítõ útján hamarosan 765
ezer lejért adta el – részvé-
nyenként. 

Szomszéddá lett 
szélhámosok

Popának azonban sikerült
még idejében kereket oldania
az országból, így 2006-ban a
bukaresti bíróság csupán tá-
vollétében ítélhette el, Ioana
Maria Vlasszal együtt 15 év
szabadságvesztésre. Mivel a
FNI minden tranzakcióját
Vlas és Popa látta el kézje-
gyével, Vântu szabadlábon
megúszhatta a botrányt, jól-
lehet igen sokan õt tartják a
legfõbb bûnösnek.

Popa ellen az Interpol
2002-ben adott ki általános
körözést, ám a szélhámost
csak hét esztendõ elteltével,
2009-ben sikerült fülön csíp-
nie a dzsakartai rendõrség-

nek. Indonéziai rejtõzködé-
sének anyagi feltételeit Vântu
biztosította, aki rendszeresen
juttatott számára pénzt, hírek
szerint évente mintegy 200
ezer eurót. Vântu esetében
létfontosságú volt az, hogy
Popa ne kerüljön rendõrkéz-
re, és így ne tehessen tanúval-
lomást ellene. Ezért az indo-
néz fõvárosban egy Vântu ál-
tal megbízott „biztonsági
tiszt” vigyázott Popára, ne-
hogy önként feladja magát. 

Sorsát azonban így sem ke-
rülhette el, az indonéz ható-
ságok nemrégiben kiadták
Romániának, ahonnan ro-
mán õrizet alatt Bukarestbe
szállították, így jelenleg a tel-
jesen más ügyben, zsarolás
miatt letartóztatott Vântuval

azonos épületben, a fõvárosi
rendõrség bûnügyi kivizsgá-
lási igazgatóságának börtö-
nében õrzik.

Az szinte biztosra vehetõ,
hogy elõbb-utóbb sor kerül a
két „szomszéd” szembesíté-
sére, amitõl egyébként Vântu
mindvégig rettegett.

Az állam is (rá)fizet

A román titkosszolgálat-
oknak egyébként az utóbbi
idõben sikerült lehallgatniuk
Vântu és Popa több telefon-
beszélgetését, amelyek most
terhelõ bizonyítékként szere-
pelhetnek a várhatóan rövi-
desen beinduló perben. Ro-
mánia fõügyésze, Laura
Codruþa Kövesi úgy véli
Popa letartóztatása nyomán
akár újra is indíthatják a
FNI-pert. Ügyvédek szerint a
fõkolomposok közé tartozó
Popát 10 és 20 év közötti bör-
tönre ítélhetik, amit nehezen
úszhat meg, hiszen a FNI
2000-ben omlott össze, a csa-
lás pedig a román törvények
szerint tizenöt év múlva, az-
az 2015-ben évül el.

A botrány nemcsak 300
ezer hiszékeny kisbefektetõt
rövidített meg, de a román ál-
lamnak is sok pénzébe ke-
rült. Emil Boc miniszterel-
nök szerint az Állami Érték-
papírokat Értékesítõ Ható-
ságnak mintegy 100 millió
eurót kell kifizetnie költség-
vetési alapokból az eddigi
pernyertes károsultaknak, és
minden valószínûség szerint
további százmilliókkal terhe-
lik meg a még folyamatban
lévõ perek nyomán. 
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FNI: újraindulhat a per?
A létrehozása és látványos bukása
után eltelt mintegy másfél évtized
után rövidesen ismét a közvélemény
figyelmébe kerül az Országos 
Beruházási Alap (FNI).

Gy. Z.

A bíróság tegnap elna-
polta a háborús bûntett

elkövetésével vádolt Képíró
Sándor volt csendõr száza-
dos büntetõperét, mivel a
vádlott úgy nyilatkozott,
hogy „az agya nem érti, mik
hangzanak el”, a bíróság az
igazságügyi elmeorvosok
szakvéleménye után dönti
el, folytatódhat-e a tárgya-
lás. Képíró Sándort azzal
vádolják, hogy 1942 január-
jában egy újvidéki razzia so-
rán járõrparancsnokaként
közremûködött ártatlan civi-
lek kivégezésében.

Hideg napok

Magyarországhoz 1941 ta-
vaszán csatolták vissza Dél-
vidéket. Egy évre rá Bácská-
ban felerõsödött a jugoszláv,
pontosabban a szerb partizá-
nok tevékenysége. A magyar
csendõrség katonai alakula-
tokkal együttmûködve fel-

számolt egy partizáncso-
portot. Az elszenvedett né-
hány fõs veszteség megtor-
lásaként 1942. január 12-e
és 15-e között a Fekete-
halmy-Czeydner Ferenc al-
tábornagy, Grassy József
vezérkari ezredes, Deák
László ezredes és Zöldy
Márton csendõrszázados
vezette katonai és csendõri
alakulatok razziát tartottak
a rejtõzködõ partizánok fel-
kutatására. A razziát ez-
után az altábornagy és tár-
sai önhatalmú akciójaként
kiterjesztették a környezõ
községek szerb és zsidó la-
kosságára, majd Újvi-
dék városára is. 

A vérengzés során több
ezer bûnözõt, partizánt és
fõként ártatlan polgárt,
többségükben szerb és zsidó
személyt lõttek agyon a
nyílt utcán vagy géppuskáz-
tak a jeges Dunába Újvidé-
ken, Zsablyán, Csurogon,
Mozsoron és Óbecsén.
Emellett megtorolták a ma-

gyar kommunisták szervez-
kedéseit is.

Az újvidéki razzia során a
késõbbi hivatalos magyar
adatok szerint a honvédek és
csendõrök 3309, zömében
szerb polgári lakost gyilkol-
tak le, köztük 792 nõt, 299
idõs embert és 147 gyerme-
ket. Az újvidéki események
már a második világhábo-
rú idején botrányt kavartak.
A tetteseket 1943-ban a Hor-
thy-rendszer Magyarorszá-
gán felelõsségre vonták, és
15 felelõsnek tartott honvéd-
és csendõrtiszt ellen bírósági
eljárás indult. Az összes
hadviselõ fél közül egyedül
Magyarország, személy sze-
rint Szombathelyi Fe-
renc vezérezredes, a Hon-
véd Vezérkar fõnöke rendelt
el saját hadseregének egysé-
gei ellen lakossággal szem-
ben elkövetett atrocitások
miatt vizsgálatot.

Hallgatás a válasz

A fõ felelõsöket a tárgya-
lás során halálra ítélték, de
az ítéletet nem tudták végre-
hajtani, mivel az elítéltek
egy része Németországba
menekült. Mások – mint a
hûtlenségért elítélt Képíró
Sándor – rövid börtönbünte-

tés után újra szolgálati állo-
mányba kerültek. A fõ fele-
lõsöket a háború után kiad-
ták a Tito-féle Jugoszláviá-
nak, ahol népbírósági ítélet-
tel, egyes tudósítások szerint
igen kegyetlen módon hábo-
rús bûnösként kivégezték
õket. Fõként Szombathelyi
Ferenc honvéd vezérkari fõ-
nök kivégzését ma már egy-
re többen vitatják.

Amikor Tito partizánegy-
ségei visszafoglalták Délvi-
déket, és Vajdaságot ismét
az azóta atomjaira hullott
Jugoszlávia részévé tették,
megkezdõdött a megtorlás,
amelyrõl azonban a mai na-
pig semmilyen hivatalos ál-
lásfoglalás nem született
még. Amíg ugyanis az újvi-
déki magyar vérengzéseket
a magyar irodalomban is
már sokan és sokszor földol-
gozták (a legmûvészibb al-
kotás Cseres Tibor Hideg
napokja, amelybõl 1966-ban
film is készült), és bár Ma-
gyarországon mind gyak-
rabban esik szó a magyarok
ellen elkövetett népirtásról –
különösképp a temerini szü-
letésû Illés Sándor író-újság-
író jóvoltából –, Szerbia és
más jugoszláv utódállamok
részérõl még mindig hallga-
tás a válasz.

Véres megtorlás

A bevonuló jugoszláv par-
tizánalakulatokból létesült új
katonai hatóság katonai köz-
igazgatást vezetett be Vajda-
ságban. Ezt követõen a kom-
munista pártvezetés (a Jugo-
szláv Népfelszabadító Anti-
fasiszta Tanács) utasítására
etnikai alapú, per nélküli kol-
lektív büntetõ eljárásokat
kezdtek. Lakóhelyükön vagy
gyûjtõtáborokban – korra és
nemre való tekintet nélkül –
1944-45 telén tömegesen kí-
nozták meg és végezték ki a
magyar és a német nemzeti-
ségû polgári lakosságot, a
második világháborúban va-
ló kollektív bûnösséggel vá-
dolva õket. A gyilkosságokat
számos esetben szadista ke-
gyetlenséggel követték el. A
kivégzések több helységben
tömeges lincseléssé fajultak,
a helyi szerb lakosság egy ré-
szének aktív részvételével.
Óbecsén az egész magyar la-
kosságot megkülönböztetõ
jelzés – fehér karszalag – vi-
selésére kötelezték (mint ko-
rábban a zsidókat a sárga
csillagra), és kényszermun-
kára el lehetett hajtani.

Az áldozatok számát még
mindig csak találgatni lehet.
Újvidéken az akkori lóver-

senypályánál mintegy két-
ezer magyart végeztek ki.
Szinte minden magyarlakta
településen voltak hasonló
pogromok. A vérengzések
során harmincöt katolikus
papot, majdnem minden
helyben maradt plébánost is
megkínoztak és megöltek. A
polgári lakosságon kívül tö-
megesen végeztek ki hadifo-
goly magyar honvédeket is.
Becslések szerint az 1944-
1945 telén meggyilkolt ma-
gyarok száma húszezer és
negyvenötezer között van,
ám ez a szám akár az ötve-
nezret is eléri – a megtorlás
tehát (amennyiben lehet
ilyesmirõl beszélni) még csak
arányban sem állt az újvidéki
vérengzés méreteivel.

Az áldozatoknak még hol-
tukban sem adták meg a vég-
tisztességet: a holttesteket tö-
megsírokba dobálták. Nem
egy esetben el sem temették a
holttesteket: csak csatornák-
ba, dögkútba dobálták, sin-
tértelepen gyûjtötték õket.
Elõfordult, hogy egy tömeg-
sírt exhumáltak, és a holttes-
teket enyvgyárban iparilag
feldolgozták. A megmaradt
sírokat – kevés kivételtõl elte-
kintve – nyomtalanul beépí-
tették: tetejükre épületeket,
sportpályákat emeltek. 

Feldolgozásra várnak a vajdasági népirtások

Nicolae Popa, a FNI egyik „fõbûnöse” kilenc évig rejtõzködött Indonéziában

Az „utolsó magyar háborús bûnös”,

Képíró Sándor pere ismételten rá-

irányította a figyelmet a második 

világháború során bekövetkezett 

újvidéki eseményekre. 



A Romániába telepítendõ NATO rakétavé-
delmi pajzsról már a Tãriceanu kormány
idején megindultak a tárgyalások. Bãsescu
államfõ néhány napja bejelentette, hogy rö-
videsen a telepítésre vonatkozó konkrét
megbeszélések is elkezdõdnek. Húsz úgy-
nevezett elfogórakéta telepítésérõl van szó,
amelyekhez radarrendszer is kapcsolódik.
A rakétavédelmi pajzsnak a dél-kelet euró-
pai NATO-tagok, Románia és Bulgária biz-
tonságát kell szavatolnia, fõként a közel-ke-
leti országokból indított rakétatámadások,
illetve terrorcselekmények ellen. A rend-
szer, amint azt Bãsescu elnök külön is ki-
emelte, kizárólag védelmi célokat szolgál,
nem alakítható át támadó jellegûvé.
Mindazon által számos kérdés továbbra is

megválaszolatlan. Mely közel-kele-
ti országok indíthatnának ra-

kétatámadást Románia és
Bulgária ellen? Ezt miért
tennék? Ha a nemzetközi
terrorizmus egy-két megfe-

lelõ hatósugarú rakétára
szert is tehetne, azokat
miért éppen Románia
vagy Bulgária ellen irá-

nyítaná?

Korántsem véletlen tehát, hogy az intézke-
dés ellen nem a közel-keleti arab államok
vagy éppenséggel Izrael tiltakozik, hanem
Oroszország, amely közvetlen közelünkben
található, s melynek Romániával
Transznisztria kapcsán érdekellentétei, sõt
katonai jellegû konfliktusokkal is fenyegetõ
vitái vannak. Az orosz fé-
lelmeket a román politiku-
sok és katonai szakértõk
megnyugtatónak szánt
nyilatkozatai sem igazán
képesek elosztani. Orosz-
ország a hírek szerint vá-
laszintézkedéseket is tervez,
Transznisztriába telepítene rakétabázist... 
A tervvel kapcsolatban egyetlen román po-
litikus, Ion Iliescu, a Szociáldemokrata
Párt tiszteletbeli elnöke emelt szót. Szerin-
te a tervet a román parlamentnek meg kell
vitatnia, sõt logikus lenne azt népszavazás-
ra is bocsátani. 
Annál is inkább, tehetjük hozzá, mert ko-
rábban a nálunk jóval tájékozottabb csehek
70 százaléka utasította el kormánya hason-
ló szándékait. 
Minálunk a lakosság 50 százaléka eleddig
nem is halott a tervezetrõl, s bár a többség

helyesli a kormányzati intézkedést, a tájé-
kozottabbak 42 százaléka minálunk is fe-
nyegetettnek érzi magát. 
Azt persze nem nehéz kitalálni, hogy mi
áll az elfogadás mögött. A kormányzat a
román külpolitika haladó hagyományaihoz
híven ismét az erõsebbhez való dörgö-

lõdzés politikáját választja.
Saját bel- és külpolitikai
érdekeinek védelmében
igyekszik a világpolitika
hatalmasságait maga mellé
állítani. Ami önmagában
rendben is lenne. Az or-

szág az elmúlt száz esztendõ – nem is
akármilyen – sikereit az effajta politikai
manõverezéseknek köszönheti. A kérdés
csak, hogy, ami rövid távon hatékony stra-
tégiának ígérkezik, vajon hosszú távon
nem járhat-e az országra nézve kellemetlen
következményekkel?
Közismert, hogy az USA-nak a Szovjet-
unió szétesését követõ tündöklése (az úgy-
nevezett egypólusú világ kialakulása) min-
den jel szerint átmenetinek fog bizonyulni.
A kialakulóban lévõ többpólusú világban,
amelyben Kína, India, Brazília Európa, Ja-
pán és Oroszország gazdasági szempontból

a világpolitika meghatározó tényezõivé vál-
nak, Amerika bizonyosan elveszíti azt a ki-
zárólagos szerepét, amelyre korábban vi-
lágpolitikai akcióját alapozhatta. A már
most érzékelhetõ gazdasági hanyatlás a ka-
tonai potenciál fenntartását is megnehezíti,
s ha gazdasági érdekeit továbbra is katonai
eszközökkel próbálja garantálni, elkerülhe-
tetlen, hogy a világgazdaság mûszakilag is
megerõsödõ államai maguk is növeljék ka-
tonai potenciáljukat. Ez esetben könnyen
megeshet, hogy a nemzetközi jognak gyak-
ran fittyet hányó USA olyan vállalkozások-
ba rángasson bele bennünket, amelyekbõl
csak veszíthetünk. Gondoljunk az Osztrák-
Magyar Monarchia német nyomásra vállalt
elsõ világháborús kalandjára, amely Ma-
gyarország tragédiájához vezetett. Hogy a
hazai román és magyar sajtóra milyen mér-
tékben jellemzõ az amerikaiak iránti szerfe-
lett kockázatos szolgalelkûség, azt bárki
felmérheti, ha belehallgat a német tévé-
adók Oszama bin Laden meggyilkolásával
kapcsolatos vitamûsoraiba. Az akciót és
Angela Merkel simulékony nyilatkozatait a
német sajtó és szakmai közvélemény bi-
zony kemény és átgondoltan demokratikus
érvekkel utasítja el. 

Telma Titusz egyik fontos tétele azt állítja, hogy az emberi ítéle-
tek, az ítéletekbõl alakult vélemények, a véleményekbõl alakult
igazságok s az igazságból alakult törvények igazság- és érvé-
nyességértéke fordított arányban áll azok számával, akik hoz-
zák. 
A leglazább, legrövidebb életû törvényeket tömegek alkotják, for-
radalmak idején. Tanácskozások, parlamentek se alkotnak iga-
zán maradandót – minden törvényükben benne van a kompro-
misszum, amit a tiszta megismerés tett százféle érdek felé – való-
ban érvényes, jól használható igazságoknak azok bizonyultak,
amiket egy-egy kiválasztott Lélek termelt ki: zavartalanul, kérlel-
hetetlen, meg nem vesztegethetõ magányában az értelem és aka-
rat csontfalú mûhelyének, miután meghányta-vetette a dolgot, s
összemérte, nem más véleményekkel, hanem a minden véle-
ménytõl független Valósággal.
Légy tehát szerény, de csak önmagadra – a véleményedre ne
légy szerény! A véleményed nem te vagy – elméd és lelked al-
kotta meg a Valóság megismerése után, más nem változtathatja
meg, csak a Valóság.
Szokj hozzá, hogy az Elsõ Személy nem sorrendi véletlene a
grammatikának – több, mint magad vagy: a különben udvarias
angol nyelv, mely még az Isten nevét is kisbetûvel írja, egy lán-
goló, ágaskodó, nagy I-vel jelzi metafizikai jelentõségét. 
Mert arról, ama jogról és kötelességrõl, hogy amirõl szó van,
úgy gondolkodjam az egész világ nevében, mintha én volnék az
egyetlen ember a világon, alaposan leszokott a szellem elzüllött
arisztokratája. 

Karinthy Frigyes: U. S. E. Szerénytelen magánvélemény, 
Pesti Napló, 1929. szeptember 8.

A biztonság kockázatai
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Magyarország politika-földrajzi térképe újabb telepü-
léssel gyarapodott. Még nem éppen a Muhi – Moh-
ács – Világos – Trianon sorozat végére illeszkedik,
bár jó esélyekkel kövezik útját a körülötte tüsténke-
dõk. De vannak más településnév-láncaink is, ame-
lyek most vetélkedhetnek Gyöngyöspatáért.
Az egyiket így sorolnám: Ugocsa, Mucsa, Nagyida.
Többsége irodalmi elmék alkotása, s a magyar vidék
elmaradottsága, honi viszonyaink kicsinyessége,
nagyszerûségünk alpári üvöltése visszhangzik, ha ki-
mondjuk. A másik sorolás: Mádéfalva, Tiszaeszlár,
Abda… Remélem, ehhez nem kell magyarázat. De
fel lehetne sorolni ízlésvilág szerint az utóbbi évek
romagyilkosságait, meg azokat a településeket, ahol
cigányok gyilkoltak, sõt még azokat is, ahol ilyen-
olyan önkéntes gárdák masíroznak az utcákon meg-
félemlítés céljából. 
A navajo indián példája lebeg elõttem, amikor hoz-
zászólok a kérdéshez. A „vadember”, amikor esküt
kellett tennie, hogy csakis az igazat vallja, akkor két-
ségbeesett, hogy õ azt nem tudhatja, õ csak azokról
a dolgokról, eseményekrõl beszélhet, amiket maga
látott, hallott, az igazságot nem tudhatja. 
Gyöngyöspata nem önmagában álló település,
amelynek lakói között támadt, vagy régebben is
megvolt a nézeteltérés. Lassan szimbólummá válik,
ahol minden párt bemutathatja hozzáállását a kér-
déshez. A kormány rendet tesz, a jobboldali ellenzék
erõt demonstrál, a baloldali cigányokat ment, az
LMP bizonyítja, hogy mégsem lehet más a politika,
amikor haszonszerzésrõl van szó. Még több száz
olyan válságtelepülés és térség van (nem csak Ma-
gyarországon), ahol cigányok és magyarok élnek
együtt, munka és megélhetés sehol a közelben, a két-
féle szocializáció egymás ellenségeivé teszi a helyie-
ket, a rend megbomlik, és mindenkinek igaza van a
maga módján, s nincs annyi rendõr, amennyi megfé-
kezhetné az indulatokat, ha Gyöngyöspatát kezdet-
nek tekintjük.
Most múlik hirtelen… Most múlik el, szívódik föl az
utolsó alkalom, amelyben a politikai elit a cigánykér-
dés felelõs megoldásában az összefogás szándékát be-
mutathatná. Hogy valamiféle felelõsség megjelenhet-
ne a helyzet kezelésében. De nem. Média- és nyilat-
kozatháború zajlik, a közvélemény dezinformálása, a
politikai ellenfelek hátsó szándékainak leleplezése.
Állóháború beásott, mozdulatlan frontvonalakkal.

Túlzó fantáziaképek nélkül is látható
a jövõ: a cigányság meg fogja szer-
vezni településenként a maga önvé-
delmét, a mindenféle gárdák az el-

lenállás nyomán létszámban és fel-
szerelésben erõsödni fognak, s
mindkét félnek lesz törlesztenivaló-
ja azokban a helyzetekben, ami-
kor tízszeres túlerõvel szállhat

harcba. 
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A kormányzat ismét 
az erõsebbhez való 
dörgölõdzés politikáját
választja.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ez az ország az én országom.
Ha akarja, ha nem!” Galgóczi Erzsébet

Zsemlegombóc vadasan

Az Elsõ Személy

GyöngyöspataA nap címe. Boc, az ellenzék jelöltje, Rodica
Ciobanu, Gândul.

Magyarázat. A kiváló publicista és kommen-
tátor ismét fején találja a szö(ve)get: „Ha va-
lakinek szorítania kellene Emil Bocnak a 
PD-L tisztújító gyûlésen, akkor ez az ellen-
zék. A kormányfõ eszményi jelölt számára a
kormánypárt elnöki tisztségére. Semmi sem
hozna több elektorális elõnyt, mint Boc újra-
választása és ugyanakkor megtartása a kabi-
net élén.” És Rodica éppen ezt jósolja, miu-
tán az államelnök is egyértelmûen kifejezte
óhaját. Tehát minden megy tovább, a diadal-
mas öszszeomlásig. 

Igen vagy nem. Az ellenzék köti az ebet a
karóhoz: a fõváros „körzettelenítése” ügyé-
ben (vagyis abban a kérdésben, hogy számol-
ják fel a szektorok polgármesteri hivatalait és
legyen egyetlen „nagy” polgármesteri hivata-
la Bukarestnek, vagy maradjon minden a ré-
giben) a népszavazásra egyetlen, félreérthetet-
lenül megfogalmazott kérdést tegyenek fel.
(Írja a Cronica Românã.) Lehet, hogy Udrea
asszonyék mellékesen még kérdezni szeretné-
nek valamiket.

Jó éjt, Esti Igazság! Nem volt valami nagy
vaziszdász az Adevãrul esti melléklete, de
mindenki nagyon szerette, mert ingyenes
volt. Most Dinu Patriciuék megszüntetik,
pontosabban az Adevãrul de searã bekerül az
anyalapba, annak mellékleteként, régiós mu-
tánsok (változatok) formájában. Az ok: a lap
példányszáma az utóbbi idõben drámai mó-
don lecsökkent, és a remittenda mégis nõtt.
(Írja az Evenimentul zilei.)

Nem akarnak analízisbe menni. Ugyancsak
az Evenimentul zileibõl tudjuk meg, hogy a
szenátusban hallgatólagosan elfogadták azt a
rendelkezést, miszerint a választások elõtt a
jelölteket alá kell vetni pszichiátriai vizsgá-
latnak (is). Sajnos a döntést az alsóház fogja
kimondani; a kezdeményezésnek kevés esé-
lye van, minthogy a kormány legtöbb tagja
ellenzi. 

A nap álhíre. Megbízható értesülések szerint
a fõvárosi népszavazáson, amely a kerületi
önkormányzatokról fog dönteni, arról is
megkérdezik Bukarest lakosságát, hogy tá-
mogatja-e az Új Magyar Szó kiköltözését a
volt Scînteia-házból. 

Krebsz János
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Baloga-Tamás Erika, 
Sipos M. Zoltán, Totka László

„Csupán az árak lassú
csökkenésének sikerült a

hazai ingatlanpiacot kimoz-
dítania a holtpontról, ami-
nek köszönhetõen nagyon
minimálisan megindulha-
tott a lakásvásárlás” – ma-
gyarázta az ÚMSZ-nek Kan-
dó Svábi Norbert. Az A1
Immobili Real Estate ingat-
lanközvetítõ nagyváradi ve-
zetõje hangsúlyozta, az in-
gatlanpiacra kedvezõtlenül
hat, hogy a hitelezés tovább-
ra is teljes bénultságban van
és a jelek szerint ez idén
nem is fog változni. 

Bár szerinte a határmenti
városban mindaddig nem
várható komolyabb áttörés,
amíg a román gazdaság
nem indul növekedésnek, ez
nem jellemzõ az egész or-
szágra. Kandó Kolozsvár
példáját hozta fel, kiemelve,
hogy ott összehasonlíthatat-
lanul nagyobb a mozgás. A
kincses város Bukarest után
valóban az ingatlanárak
„bajnokának” számít – míg
a fõvárosban jóval 80 ezer
euró fölött van egy három-
szobás panellakás értéke és
egy kétszobásért átlag 58 ez-
ret kérnek el, ugyanezt a
Szamos-parti megyeszékhe-
lyen már 70 ezer euróért, il-
letve 55 ezerért lehet meg-
kapni. 

Bérbeadni sem vonzó

Mindennek ellenére –
mint kiderült – a kolozsvári
lakásügynökségek sincsenek
jelenleg irigylésre méltó
helyzetben. „Az utóbbi idõ-
ben nagyon kevés lakást si-
került eladni, ennek köszön-
hetõen enyhe árcsökkenés
érezhetõ: az idei év elsõ há-
rom hónapjában az ingatla-
nokat általában 4,7 száza-
lékkal olcsóbban lehetett
megvásárolni tavalyhoz ké-
pest” – tudtuk meg a kolozs-
vári Maxintermedia egyik
munkatársától. Az árzuha-
nás lakónegyedtõl, az ingat-
lan típusától, illetve építési
évétõl függetlenül minden
lakásra érvényes. Az ingat-
lanpiacot az elmúlt években

az sem fûtötte az egyetemi
városban, hogy hosszú idõn
keresztül sokan fektettek la-
kásvásárlásba bérbeadási
céllal, mivel ez kifizetõdõ-
nek tûnt. A befektetési célú
ingatlanvásárlás ideje azon-
ban, úgy tûnik, újra felfutó-
ban van – legalábbis a Be
Igloo piackutató felmérése
szerint, amelybõl kiderül,
hogy Romániában jelenleg
kétszer annyian fontolgatják
beruházási céllal a lakásvé-
telt, mint egy évvel koráb-
ban, igaz, ezek aránya még
mindig csupán 17 százalék. 

Csak áron alul

Az egész országra jellem-
zõ, hogy a vásárlók a tömb-
házlakásokat részesítik
elõnyben. „A mostani hely-
zetre röviden az jellemzõ,
hogy az az ingatlan kelen-
dõ, amely áron alul van, va-
gyis amelyet valamilyen ok-
nál fogva a piaci árhoz ké-
pest jóval olcsóbban kínál-
nak megvételre. Ebbõl adó-
dik az is, hogy a tömbházak
a legkelendõbbek” – magya-
rázta lapunknak Márton
Zoltán, a székelyudvarhelyi
Kovács Tours Kft. Ingatlan-
közvetítõ adminisztrátora.
Meglátása szerint a székely-
földi kisvárosban és környé-
kén átlagosan 30 százalékot

estek a lakásárak 2008-hoz
viszonyítva. Itt ugyanakkor
megfigyelhetõ a vásárlók vi-
dékre húzódása is, mivel a
városhoz közeli településen
lévõ ingatlanok olcsóbbak.  

Az alacsony árfekvés a
nyaralók esetében is von-
zóbb, sõt mostanában szin-
te kivétel nélkül csak olyan
házakat lehet eladni, ame-
lyek nem kerülnek többe
15–20 ezer eurónál. „Aki-
nek ennél több pénze van,
az már építtet” – mondta
Márton Zoltán. Köztudott,
hogy Székelyföldön elõsze-
retettel vásároltak – általá-
ban eldugott falvakban, idil-
li környezetben – régi pa-
rasztházakat a külföldiek,
zömmel magyarországiak.
Márton Zoltán érdeklõdé-
sünkre elmondta, hogy az
elmúlt években a külföldi
vásárlók aránya is jelentõ-
sen megcsappant.

Piaci sárdobálás?

A lakáspiacon uralkodó
áldatlan helyzet oda veze-
tett, hogy néhány ingatlan-
ügynökség és -tanácsadócég
összefogott és kampányt in-
dított a szektor szereplõinek
megrostálására. Az érdek-
csoportosulásban résztve-
võk úgy vélik, a „kóklerek”
elszaporodása állítja rossz

fénybe a teljes hazai ingat-
lanpiacot. „Míg számos
szakértõ kényszerül passzi-
vitásra, egy sor hangosabb,
ám hozzá nem értõ sze-
mélynek sikerül magára irá-
nyítania az ügyfelek figyel-
mét” – fogalmaznak a kam-
pány kezdeményezõi, akik a
közös ellenséget elsõsorban
a városi fõépítészek és urba-
nisztikai tervezõk között
vélték felfedezni, akik sze-
rintük számolatlanul és kri-
tikátlanul hagyták jóvá az
építési engedélyeket. 

Az építõipari képviseletek
például leginkább azt kifo-
gásolják, hogy a „lakó-
parképítési boom” idején
úgy valósulhattak meg költ-
séges beruházások, hogy az
illetõ, beépítendõ telkek
környéke még a szükséges
infrastrukturális adottsá-
gokkal sem rendelkezett –
egyben figyelmeztetnek,
hogy a hazai építõipari
szektor is pangásra van ítél-
ve, amíg az új lakóparkok
környékén foghíjas a csator-
názás vagy az úthálózat.
Tekintettel arra, hogy az in-
gatlanszektor tekintélyes
összegeket mozgat meg,
egyes elemzõk a lakásügy-
nökségek erõsebb felügye-
letét és ellenõrzését is sürge-
tik – akárcsak a banki vagy
biztosítási ágazatban. 

Röviden

Inflációs rekord

Áprilisban 8,34 százalékra
emelkedett az éves infláció
mértéke Romániában, ezzel
elérve a 2008 júliusa óta
nem látott rekordot – derült
ki az Országos Statisztikai
Intézet adataiból. A pénzhí-
gulást elsõsorban az elektro-
mos energia, a krumpli, friss
gyümölcs, cukor és dohány-
áru drágulása okozta. Az
inflációs mutató alakulása
immár egymás utáni harma-
dik alkalommal múlja felül
az elemzõk várakozásait.

Fenntartható növekedést

Románia háromszázalékos
gazdasági növekedési poten-
ciállal rendelkezik középtá-
von az elkövetkezõ évekre,
ám hogy ezt fenntarthassa,
az országnak növelnie kell a
gyártást, amit elsõsorban a
külföldön élõ román állam-
polgároknak a hazai mun-
kaerõpiacon való újbóli el-
helyezésével érhet el – jelen-
tette ki Jeffrey Franks, a
Nemzetközi Valutaalap ro-
mániai küldöttségvezetõje.

Görög bankvész?

Négy görög tõkével mûkö-
dõ romániai bankot érinthet
negatívan Görögország hi-
telminõsítõi besorolásának
romlása – írta a Gândul a
Standard&Poor’s házak
elemzésére hivatkozva. A
minõsítõ most vizsgálja
felül a Romániában saját
név alatt jelenlevõ Emporiki
és Piraeus Bankokat, továb-
bá a Román Bank hellén
anyacégét, a Görög Nemze-
ti Bankot, illetve a Bancpost
által képviselt EFG
Eurobankot.

5,5 millió szuvenírre

Mintegy 5,5 millió lejes
közbeszerzési eljárást hirde-
tett meg a Régiófejlesztési
és Turisztikai Minisztérium
Románia turisztikai brand-
jét népszerûsítõ reklámtár-
gyak és ismertetõk készíté-
sére. Az európai uniós ala-
pokból finanszírozott állami
megbízást a legolcsóbb
ajánlatot tevõnek ítélik
majd oda – adta hírül a
NewsIn. 

HIRDETÉS
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Nem kevesebb, mint 8,5
milliárd dollárért vásá-

rolja meg a Microsoft a nép-
szerû Skype VOIP internet-
telefon szolgáltatását – tudta
meg piaci információkra hi-
vatkozva a Wall Street Jour-
nal. A lap értesülései szerint
a két cég tulajdonosai az üz-
let megkötéséhez közeli stá-
diumban vannak, a pletykák
szerint már az aláírásra is
sor kerülhetett a keddi nap
folyamán. Az elmúlt napok-
ban a Skype-ot már „hírbe
hozták” a Facebookkal, a
Google-al is, amelyeket a je-
lek szerint az igen magas ár
tartotta vissza. Ha a tárgya-

lások sikerrel zárulnak, a je-
lenlegi üzlet a Microsoft 36
éves történelmének legna-
gyobb felvásárlása lesz. A
Skype hozzásegíthetné a
szoftveróriást ahhoz, hogy
az internetes kommunikáció
jelentõs szereplõjévé váljon
és további versenyelõnyt je-
lenthet a mobiltelefonok pia-
cán, ahol a Google és az
Apple mögött jelentõs lema-
radást szenvedett el. A 2003-
ban Niklas Zennstorm és
Janus Friis fejlesztõk által
alapított Skype-nak mára 663
millió regisztrált felhaszná-
lója van, ingyenes számító-
gépek közti hang- és video-
konferencia szolgáltatással,
valamint alacsony tarifájú,

klasszikus telefon-kommu-
nikációs opcióval. 

Mintegy 2,6 milliárd dol-
lárért 2005-ben az eBay vásá-
rolt részesedést a Skype-ban,
amitõl végül négy év múlva
részben megvált, 70 százalé-
kát magánbefektetõknek ad-
va el. Miután a Skype tavaly
mintegy hétmillió dolláros
veszteséggel és további 686
millió dolláros adósággal
igen rossz évet zárt, egyes
elemzõk nem zárják ki an-
nak lehetõségét, hogy az
internettelefon-szolgáltató
kénytelen lesz megválni régi
filozófiájától – és egyben si-
kerreceptjétõl – és fizetõssé
tenni a számítógépek közötti
ingyenes kommunikációt. 

A foghíjas infrastruktúra nemcsak az ingatlanpiacot, de az építõipart is pangásra ítéli 
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Kormányzati

„füstbomba”?
ÚMSZ

Az állami nagyvállatok
menedzsmentjének a

privatizálását is tartalmazza
a román kormány Nemzet-
közi Valutaalaphoz (IMF)
címzett szándéklevele, errõl
az államfõ beszélt hétfõ este
a közszolgálati televízióban.
Traian Bãsescu nem fejtette
ki konkrétan, mit ért a cég-
vezetések magánkézbe adá-
sán, ám hangsúlyozta: véget
kell vetni annak a gyakorlat-
nak, hogy az állami cégek
menedzsereit politikai ala-
pon nevezzék ki. Az államfõ
azt állítja: maga kérte, hogy
ez az intézkedés kerüljön be
a szándéklevélbe. Az IMF
korábban azt kérte a kor-
mánytól, hogy a legfonto-
sabb 30–40 állami kézben
levõ vállalat vezetõségébe
független szakértõket nevez-
zenek ki. Jeffrey Franks, a
valutalap romániai küldött-
ségének vezetõje a Media-
faxnak adott interjúban el-
mondta, a Boc-kabinet a le-
endõ vállalatvezetõk kivá-
lasztásával egy független
humánerõforrás céget bíz
meg, amely majd belföldön
és külföldön egyaránt tobo-
rozhat. Kérdésünkre Laka-
tos Péter RMDSZ-es képvi-
selõ, a költségvetési szakbi-
zottság tagja „füstbombá-
nak” nevezte az államfõ be-
jelentését a vállalatok me-
nedzsmentjének privatizáci-
ójáról. „Nem világos, hogy
milyen kritériumok szerint
kötne szerzõdést az állam
például a CFR-hez hasonló
veszteséges nagyvállalat
menedzsmentjével. Szerin-
tem Traian Bãsescu ismét
kitalált valamit, aminek az-
tán az egész ország issza a
levét” – magyarázta. A kép-
viselõ elhárította azt a felve-
tésünket, miszerint az
RMDSZ azért nem örülne
az intézkedésnek, mert ha-
talmon lévõ pártként saját
embereit ültethette különbö-
zõ állami vállalatok élére.
„A menedzsment privatizá-
lása szempontjából kívána-
tos az állami tulajdonban le-
võ vállalatok megreformálá-
sa, ezeket ugyanakkor stra-
tégiai területekként meg kell
õrizni” – fejtette ki Emil
Boc kormányfõ. 

A lakáspiac alkonya

Skype-on beszél a Microsoft 



Amerikából jöttek

Kéthetes tanulmányútra ér-
kezett Kolozsvárra 16 orvos-
tanhallgató. A South Caro-
lina-i egyetem diákjai az On-
kológiai Intézetben gyakor-
latoznak, és azt vizsgálják,
hogyan mûködik Romániá-
ban a daganatos betegségek
megelõzése és kezelése. A
rendkívüli gyakorlatot egy
Kolozsvárról elszármazott
diák kezdeményezte, de
partnerként támogatta a he-
lyi önkormányzat is. Az ille-
tékesek abban bíznak, hogy
a hasonló kezdeményezések
révén gazdagodnak a szak-
mai kapcsolatok és több le-
hetõség nyílik az onkológiai
ellátásban is.

Buzdítás népszavazásra 

Helyi népszavazás megszer-
vezését kezdeményezte
Mihai Mereº, Balánbánya
polgármestere, aki plakáto-
kon keres önkénteseket a
szavazóbizottságokban való
részvételre. Az ügydöntõ
népszavazás révén szeretné
meneszteni a kezdeményezõ
a helyi tanácsot, és így sze-
retné elérni azt is, hogy
Balánbánya vegyen részt a
vízhálózat fejlesztését célzó
projektben. Ebbõl a regioná-
lis kezdeményezésbõl azért
zárták ki áprilisban a kisvá-
rost, mert eddig az illetékes
önkormányzat nem tudta
elõteremteni a kilenc millió
eurós önrészt.
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Folytatás az 1. oldalról

Országszerte a legkülönbö-
zõbb kezdeményezésekkel
emlékeznek meg az önkén-
tesség hetérõl, amint a civil
szervezetek hangsúlyozzák:
még mindig nem eléggé elter-
jedt ez a fajta segítség és kö-
zösségi felelõsségvállalás.  

Székelyudvarhelyen hol-
nap civil napot tartanak, az
ötletgazda a Dr. Verestóy At-
tila Alapítvány. A kezdemé-
nyezéshez, amelynek mottó-
ja „Segíts, hogy változzon!
Légy önkéntes!” több civil-
szervezet is csatlakozott.
„2011 az önkéntesség éve,
ezért is gondoltuk azt, hogy
most fokozottabban oda kell
figyelnünk azokra, akik ké-
szek segíteni embertársai-
kon” – nyilatkozta az ese-
mény kapcsán Nemes Melin-
da, a kezdeményezõ Dr.
Verestóy Attila Alapítvány
ügyvezetõje. Az alapítvány
névadója, Verestóy Attila
úgy véli: Romániában nincs
hagyománya az önkéntes
munkának, a közösségi fele-
lõsségvállalásnak. „Az én el-
vem az, hogy azoknak adjak
esélyt, azokon segítsek, akik
magukon is tudnak segíteni,
akik többre hivatottak, mint
amennyit a sors megadott ne-
kik” – nyilatkozta az Új Ma-
gyar Szónak a tehetséges fiata-
loknak tanulmányi ösztöndí-
jakat, rászorulóknak egész-

ségügyi és szociális támoga-
tásokat folyósító alapítvány
létrehozója és fenntartója.
Verestóy Attila nagy bánata,
hogy igen kevesen vannak
azok, akik hozzá hasonlóan
segíteni próbálják azt a kö-
zösséget, amelyhez tartoz-
nak. „Szeretném megosztani
másokkal is azt az örömet,
amelyet a segítõ érez, és
amely a legnagyobb öröm a
világon” – tette hozzá a Dr.
Verestóy Attila Alapítvány
névadója.

Várják a 2%-ot 

Jakab Attila, az Udvarhe-
lyi Fiatal Fórum vezetõje azt

hangsúlyozza: számukra a
szakmai önkéntesség népsze-
rûsítése a fontos, ezért is csat-
lakoztak az eseményhez. A
Gyulafehérvári Caritas ud-
varhelyi képviselõje, Sinka
Arnold azt reméli, hogy a
nyílt nap révén az emberek
az eddiginél alaposabb bete-
kintést nyerhetnek minden-
napi munkájukba. A széke-
lyudvarhelyi akció társult
tagja a Szent György Egy-
házközösség, a Civitas Ala-
pítvány, az Székelyudvar-
helyért Közösségi Alapít-
vány, a Vulticulus Földrajzi
Társaság, valamint az Agora
Munkacsoport is. A Civil
nap helyszínén, a Márton

Áron téren lehetõség nyílik a
személyi jövedelemadó 2
százalékának felajánlására is,
az ehhez szükséges ûrlapot
az egyesületek bocsátják az
érdeklõdõk rendelkezésére. 

Városcsinosítók

Háromszék 19 szervezet
részvételével, több mint 30
akcióval csatlakozott az Or-
szágos Önkéntesek Hetéhez,
tájékoztatta lapunkat Kele-
men Éva, a sepsiszentgyörgyi
Lábasházban mûködõ HITI
Önkéntes Központ vezetõje.
A helyi mottó így szól  „Az
idén az önkéntesség a divat.
Légy divatban, az önkéntes-

ség jól áll”. Ennek a gondo-
latnak a jegyében egész héten
csatlakozhatnak a sepsiszent-
györgyiek a városszépítõ ak-
ciókhoz: az önkéntesek a
Kórház utca környékén par-
kosítanak. Az egészséges
életmód híveit sportprogra-
mok várják, de a következõ
napokban filmmaraton, vil-
lámcsõdület, vitafórum is fi-
gyelmeztet az önkéntesség
hasznára. A „segítõ-piac” tel-
jes kínálata az Önkéntes Ex-
pón tekinthetõ meg.

Csapatjáték

Maros megyében a „segí-
tõ-játék” jegyében ünneplik
az önkéntesség hetét. Tegnap
délután a marosvásárhelyi
18-as számú általános iskola
sportpályáján szerveztek kö-
zös sportprogramot a roma
gyerekek számára, ma este
hat órától pedig a Deus Pro-
videbit Házba várják az ér-
deklõdõket az Önkéntes
Klub Társasjáték estjére. Hol-
nap a búzabesenyõi gyere-
kek számára szerveznek kö-
zösségépítõ és fejlesztõ játé-
kokat. Az önkéntes hét eb-
ben a térségben nem egy, ha-
nem két hét: jövõ héten tart-
ják a civil vásárt. A sereg-
szemlét kísérõ kerekasztal-
beszélgetés résztvevõi megte-
kinthetik a civil kezdemé-
nyezéseket összesítõ adatbá-
zist és térképet is. 

Önkéntesség mint jó példa

A Dr. Verestóy Attila Alapítvány kezdeményezésének mottója: „Segíts, hogy változzon! Légy önkéntes!”

Hírösszefoglaló

Tegnap szembesítették a
tanúkkal azt a román há-

zaspárt, akik a vád szerint öt-
hónapos kislányukat akarták
ötezer euróért eladni Spa-
nyolországba. A vádlottak ál-
lítják: nincs szó emberkeres-
kedelemrõl, csak véletlenül
kerültek kapcsolatba olya-
nokkal, akik gyereket akartak
vásárolni és csak viccbõl áll-
tak rá az alkura. Az „üzletkö-
tésre” az utcán került sor még
a múlt héten: a vád szerint a
házaspár gyereksétáltatás
közben egyezkedett a kislány

áráról. Az érintettek most azt
állítják, nem vették komolyan
a hirtelen jött ajánlatot, ezért
tettek úgy, mintha belemen-
tek volna a vásárba. Az apa
épp babakocsival sétáltatta a
kislányt, amikor egy ismeret-
len nõ odalépett hozzá és
megjegyezte: nagyon szép
gyereke van, szívesen magá-
val vinné. A vádlott tegnapi
vallomásában ragaszkodott
ahhoz, hogy az elsõ beszélge-
tés során föl sem merült,
hogy el kívánná adni a gyere-
ket. A rövid párbeszéd után–
a vallomás szerint – a román
állampolgárságú férfi folytat-

ta útját, amikor egy újabb nõ
állította meg, és ugyanúgy di-
csérte a kislányt, mint a társa.
A második „vásárló” már
konkrét ajánlatot is tett, öt-
ezer eurót kínált. Erre az ösz-
szegre mondta azt a vádlott,
hogy megfontolandó, és alku-
dozni kezdett. Ennek a be-
szélgetésnek – derült ki a teg-
napi meghallgatáson – már
tanúja volt a felesége is, aki
nem avatkozott közben, mert
– állítja – nem tud spanyolul.
A nõ a per elsõ tárgyalásán
azt állította, fogalma sem
volt, mirõl beszélget a férje a
számára ismeretlen nõkkel. 

Perben a gyermekkereskedõk 

ÚMSZ

A megyei közegészség-
ügyi igazgatóságok több

mint 70 százaléka továbbítot-
ta már az Egészségügyi Mi-
nisztériumhoz a hatáskörük-
be tartozó egészségügyi in-
tézményekre vonatkozó be-
sorolási javaslatokat. A kór-
házak minõsítésérõl döntöt-
tek többek között Arad,
Bákó, Bihar, Beszterce-Na-
szód, Brassó, Krassó-Szö-
rény, Kovászna, Kolozs, Har-
gita, Hunyad, Maros, Szat-
már, Szilágy és Temes me-
gyékben is. Cseke Attila
egészségügyi miniszter fel-

hívta a megyei igazgatóságok
illetékeseinek a figyelmét:
személyesen, a helyszínen el-
lenõrizzék, hogy a besorolási
kérelemben foglaltak megfe-
lelnek-e a valóságnak. Az ér-
vényben levõ jogszabály ér-
telmében az új keretszerzõ-
dés életbe lépéséig, azaz
2011. június 1-ig, minden
egészségügyi intézményt öt
kategória szerint kell minõsí-
teni. Az illetékesség vonat-
kozhat a krónikus betegek, a
lakhely szerinti páciensek,
vagy akár egy egész régió la-
kosainak az ellátására is. Az
intézkedés határozott elõnye
– állítják az Egészségügyi

Minisztérium illetékesei –
hogy az új rendszer kiküsz-
öböli a különbözõ intézmé-
nyek szolgáltatásai közötti
átfedéseket, így csökkennek a
kezelési költségek is. A to-
vábbiakban a betegség termé-
szetétõl és a páciens állapotá-
tól függ, milyen intézmény-
ben folyik a kezelése, mivel a
meghatározott kompetenci-
ák és a páciens állapota alap-
ján azonosítható az a kórház,
amely az illetõ beteget szak-
szerûen elláthatja. A további-
akban a fejlesztés is attól
függ, hogy most milyen kate-
góriába sorolják be a kórhá-
zakat. 

Kiállította a szaktárca
a kórházak bizonyítványát



Baloga-Tamás Erika

Milyen aktualitásait lát-
ja a Woyzeck-nek, miért
választotta ezt a darabot?
– Mert ez a darab nagyon bo-
nyolult emberi viszonyokat,
élethelyzeteket tud megmu-
tatni. Woyzeck beleszületett
ebbe a helyzetbe, eleve a hie-
rarchia legalján van és neki
ezt kell valahogyan túlélnie.
Ez az ember ugyanakkor
nem kifele, hanem befele me-
nekül, egyszóval a hibát nem
maga körül, hanem önmagá-
ban keresi, holott valószínû,
hogy a hiba körülötte, a vi-
lágban van. Egyébként ezek
a problémák akár a párkap-
csolatokban is fellelhetõk,
ahol szintén jellemzõ lehet a
kiszolgáltatottság, de ugyan-
akkor a hétköznapjainkban is
megtalálhatók a különbözõ
kiszolgáltatott helyzetek.
Úgy gondolom, nagyon fon-
tos, hogy ezekkel a problé-
mákkal szembesüljünk. 

Hogyan fogadta a kö-
zönség a darabot, például a
szokatlan térberendezést?
– A közönség nagyon sze-
rette, telt ház elõtt játszot-
tunk eddig, bár igaz, hogy
stúdióelõadásról beszélünk.
Az a furcsa, hogy ez egy
klasszikus színdarab, min-
den színházban játsszák, de
Gyergyószentmiklóson, mi-

vel ez egy kis város, nem
volt ismerõs, bár a Figura
Színház társulata korábban
már játszott egy másik dara-
bot Woyzeck szerzõjétõl.

Miért három színészre
osztotta ki az összes szere-
pet? Hogyan sikerült ezt
megvalósítani?
– A kis társulatunkban egy-
szerre két stúdióelõadás ké-
szült, így én arra gondol-
tam, hogy mindössze há-
rom színészt kérek és rájuk
keresek darabot. Hogy a
Woyzeckre esett a választás,
az fõként Szabó Eduárdnak
köszönhetõ, ugyanis belõle
indultam ki, úgy láttam, õ
megfelelõ erre a címszerep-
re. Egyébként a karakterek-

ben nagyon sok a közös vo-
nás, ugyanúgy a hiúság, ki-
csinyesség jellemzik, így egy
szereplõre több szerepet is
rá lehetett osztani.

Fogják-e játszani vala-
hol még Gyergyószentmik-
lóson kívül?
– Ezt a darabot olyan szín-
házakba tudjuk elvinni,
ahol rendes nagyszínpad
van, mert szükségeltetik a
nézõtér is. Reményeink sze-
rint elvisszük Székelyud-
varhelyre, Csíkszeredába,
tehát a környékre, de beje-
lentkeztünk egy fesztiválra
is és valószínû, hogy a to-
vábbiakban is játszani fog-
juk, átvisszük majd a követ-
kezõ évadba is. 

A kiszolgáltatottság drámája
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Sipos M. Zoltán

Hat olyan fontos és igen
értékes dokumentum ér-

kezett vissza a kolozsvári Er-
délyi Református Egyházke-
rület levéltárába, amelyeket a
romániai kommunista dikta-
túra idején, 1971-ben szállí-
tottak a bukaresti Román
Nemzeti Múzeumba – tájé-
koztatott tegnap az Erdélyi
Református Püspökség.. 

Az iratok visszaszolgálta-
tását 1978 óta folyamatosan
kéri az egyházkerület. Mint
sajtótájékoztatün elhang-
zott, a múlt rendszerben vá-

laszra sem méltatták a kéré-
seiket, és az 1990-es években
is elutasították ezt az igényt.
A kérdésben a 2000-ben ho-
zott 182-es számú törvény
hozott áttörést:, a jogszabá-
lynak azonban mindeddig
nem tudott érvényt szerezni
az egyházkerület. 2011. má-
jus 6-án a következõ iratok
kerültek vissza a levéltárba:
Apáczai Csere János II. Rá-
kóczi György fejedelemhez
írott levele, Báthory Zsig-

mond adományozó okleve-
le, Halicsi Mihály,
karánsebesi származású ro-
mán református értelmiségi
könyveinek és egyéb javai-
nak jegyzéke, I. Apafi Mi-
hály erdélyi fejedelem által
megerõsített adásvételi szer-
zõdés, Bethlen Gábor erdé-
lyi fejedelem 1615. október
31-én kiállított oklevele, va-
lamint X. Leó pápa,
Hieronymus de Ghinuctys
kardinális által átírt brévéje. 

„Az 1971-ben létesített bu-
karesti Román Nemzeti Mú-
zeum anyaga nemcsak a vi-
déki városok és megyei mú-
zeumok értékesebb anyagai-
ból állt össze, hanem az ak-
kori vezetõség az egyházakat
is arra kényszerítette, hogy
értékesebb, kulturális örök-
ségnek számító dokumentu-
mait és kegytárgyait itt he-
lyezzék letétbe. Ezek a ko-
lozsvári levéltárból származó
dokumentumok soha nem

kerültek kiállításra, a totalitá-
rius rendszer puszta erõfitog-
tatásból tulajdonította el
õket” – mondta el dr. Sipos
Gábor egyetemi docens.

A levéltár vezetõjétõl azt is
megtudtuk, hogy a vissza-
igényléskor Kelemen Hunor
kulturális miniszter és Hege-
dûs Csilla miniszteri taná-
csos mellett Ernest Ober-
länder-Târnoveanu, a Ro-
mán Nemzeti Történeti Mú-
zeum fõigazgatója is partner-
ként viszonyult az ügyhöz. 

A levéltár vezetõje kifejtet-
te, a református egyház part-
nerként fordul minden kultu-
rális értéket õrzõ intézmény-
hez, amennyiben az együtt-
mûködés szakmai alapokon
nyugszik és mindkét fél érde-
keit szolgálja. Megtudtuk,
hogy a kolozsvári levéltár
képviselõi május 6-án több
mint egy órás megbeszélést
tartottak a Román Nemzeti
Múzeum igazgatójával ahol
több, a jövõben megvalósítás-
ra kerülõ közös projekt ötlete
is megszületett. A most visz-
szaszolgáltatott dokumentu-
mok egyik legértékesebb da-
rabjának, Halicsi Mihály
könyveinek és egyéb javainak
jegyzéke számít, amelyeket
1674-ben végrendeletileg a
Szászvárosi Református Kol-
légiumra hagyott. 
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Röviden

Kiállítás a fürdõépítõ
kalákamozgalomról

Csíkszeredába érkezett a 10
éves a Székelyföldi Fürdõ- és
Közösségépítõ Kaláka Mozga-
lom címû vándorkiállítás,
amit ma nyitnak meg a Csí-
ki Székely Múzeumban. A
mozgalom kapcsán több
gyógyhatású Székelyföldi
fürdõt is újraépítettek önkén-
tesek segítségével.  

Átadják a 2011. évi 
alkotói ösztöndíjakat

A Communitas Alapítvány
2011. évi Alkotói Ösztöndíj
Gálájára kerül sor május 14-
én a marosvásárhelyi Mûvé-
szeti Egyetem Stúdió Szín-
házában. Köszöntõ beszédet
mond Markó Béla, az Ösz-
töndíjbizottság elnöke,
ugyanitt ünnepi mûsor kere-
tében lépnek fel a 2010. évi
ösztöndíjasok. Mint ismere-
tes, a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség negyven-
egy, egy évre szóló ösztöndí-
jat hirdetett meg havi 700 lej
értékben, harmincöt év alat-
ti alkotóknak az irodalom, a
képzõmûvészet és fotográ-
fia, a zenemûvészet, a szín-
házmûvészet, valamint a
film és a televíziózás terüle-
tén. Az RMDSZ a pályázat
lebonyolításával a
Communitas Alapítványt
bízta meg.

A negyven év után hazatért iratokat mutatja be Sipos Gábor levéltáros

Kovács Zsolt

Erdély legnagyobb város-
ünnepeként ismert Szent

György Napok szervezõi
már elkezdték a jövõ évi vá-
rosnapok szervezését, jelen-
tette be Dancs Zsolt. A prog-
ramigazgató szerint a Szent
György Napok Facebook-ol-
dalán közönségszavazást in-
dítanak a következõ eszten-
dei fellépõkrõl, hogy azokat
idõben le tudják majd szer-
zõdni. Az idei városnapok
kiértékelõ sajtótájékoztató-
ján a szervezõk elmondták:
nullszaldós volt a fesztivál,
amely idén pénzbeli és szol-
gáltatásbeli támogatásokat
összevetve 1,3 millió lejbe
került, amibõl 350 ezer lej
volt a sepsiszentgyörgyi ön-
kormányzat hozzájárulása, a
többit kitermelte a rendez-

vény. Az összköltségvetés a
tavalyihoz képest duplájára
növekedett, de a gazdasági
válság ellenére rendkívül se-
gítõkészek voltak a helybeli
vállalkozók. 

Grubisics Levente feszti-
váligazgató szerint az idei
városnapokon a hideg, esõs
idõ miatt tavalyhoz képest
csökkent a söreladás. A laci-
konyhák összesen 60.378
poharas és dobozos sört áru-
sítottak, ami tízezerrel keve-
sebb mint tavaly. Emellett el-
adtak 12.864 üdítõitalt, 100
ezer darab miccset, ami 5000
kilogramm húst jelent, illet-
ve még 1500 kilogrammnyi
húskészítményt és 25 ezer
zsemlét értékesítettek. A
köztisztasági vállalat 120
köbméter szemetet gyûjtött
össze és minden reggelre hi-
bátlanul kitakarították a vá-

rost. A Szent György Napok
alatt 150 kézmûves kínálta a
portékáját, a rendezvény saj-
tóirodája pedig 130 cikket
írt, 150 eseményt örökített
meg fényképen és 85 kisfilm
készült. 

A www.sepsi.ro magyar és
román nyelvû honlapoknak
63 ezer látogatója volt és
összesen 258 ezer kattintást
regisztráltak, ami 20 ezerrel
több mint tavaly. Grubisics
Levente szerint az elmúlt 20
évben fellépõ együttesek kö-
zül az idei sztárvendég,
Smokie volt a legdrágább,
bár a pontos összeget nem
mondták el, mivel a szerzõ-
désben titoktartást vállaltak.
Emellett idén a C.C. Catch, a
TNT, Beatrice, Hobo, a Pan-
non Várszínház Égi vándor
címû darabja, Fábry Sándor
és Miklósa Erika voltak a leg-
költségesebb fellépõk. Az egy
hét alatt a szervezõk mintegy
4000 meghívottat kellett el-
szállásoljanak. A városnapok
kulturális hetének leglátoga-
tottabb elõadásai pedig
Fábry Sándor humorestje és
Miklósa Erika koncertje volt. 

Amúgy a kulturális hétre
4300 jegyet adtak el 84 ezer
lej értékben, de számítások
szerint sajtóval és meghívot-
takkal együtt mintegy 5000-
en voltak kíváncsiak a kultu-
rális elõadásokra. Grubisics
Levente hozzátette: jó dön-
tésnek bizonyult, hogy meg-
nyitották a Székely Nemzeti
Múzeum kertjét és oda ren-
dezték be a kultúrkertet,
amely népszerû volt és ennek
a programnak év közben is
lesz folytatása. 

Szent György-napi számok

Fejedelmi iratok tértek haza
Értékes iratok
érkeztek haza
az Erdélyi Re-
formátus Egy-
házkerület levél-
tárába. A 2000-
ben megszüle-
tett törvénynek,
hosszadalmas
kérvényezések
és tárgyalások
után, most 
sikerült érvényt
szerezni.

Georg Büchner Woyzeck címû drámáját mutatták be a

gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban. A színhá-

zak által gyakran játszott darab aktualitásairól, az elõadás

megvalósításáról beszélgettünk Dézsi Szilárd rendezõvel.

Az esõs idõ miatt kevesebbet árultak a lacikonyhák Fotó: Vargyasi Levente
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Postafiók

Antal Erika

A romániai és bulgáriai sajtó
volt a célpontja a Holokauszt

oktatása az iskolában címû kétna-
pos mûhelybeszélgetés tegnapi
rendezvényének. A marosvásár-
helyi Bernády Házban a Divers
Egyesület a január 15-e és április
15-e közötti periódusban megje-
lent román és magyar nyelvû
sajtótermékek nyelvezetét vizs-
gáló tanulmányát ismertették. 

Jól beszél a hazai sajtó

Az országos megjelenésû la-
pok közül az Új Magyar Szó, az
Adevãrul és a Jurnalul naþional
cikkeit vizsgálták, emellett hat
helyi, on-line is olvasható újsá-
got, valamint 12 blogot figyel-
tek meg, és tanulmányozták a
Krónika, a Nyugati Jelen és a Sza-
badság címû regionális lapok
cikkeinek a nyelvezetét is.

Koreck Mária az eredményeket
ismertetve elmondta 77 olyan
román nyelvû cikket találtak,
amelyekben a romákról, vagy a
zsidókról írtak. A magyar sajtó-
ban mindössze 16 volt ezeknek
a száma. A lapok internetes vál-
tozata mellett azokat a bejegy-
zéseket is összesítették a megfi-
gyelõk, amelyeket egy-egy cikk
kapcsán tettek publikussá az ol-
vasók. „A hazai újságcikkek két
tudósítást leszámítva zömében
objektívek, a rasszista, antisze-
mita nyelvezet a kommenteket
jellemzi, amirõl az újságíró
nem tehet, viszont az oldalt mû-
ködtetõ média felelõs, a mode-
rátornak jobban kellene figyel-
nie az ilyen hangvételû vélemé-
nyekre” – fogalmazott a Divers
Egyesület elnöke. Romániában
az utóbbi két évben sokat válto-
zott a sajtó viszonyulása ezek-
hez a kérdésekhez, a nyelvezet-
re, a különbözõ megnevezések-

re, a kifejezések használatára is
sokkal jobban figyelnek – fog-
lalta össze Koreck. Azt is kifej-
tette, hogy a tárgyilagos tudósí-
tások, riportokkal elégedett, vi-
szont hiányolja a sajtóból az
elemzéseket, a vitát. „Például a
roma versus cigány témában
számítottam egy egészséges vi-
tára, ahol valamennyi fél hallat-
hatta volna a hangját. Ez nem
történt meg” – mondta.

Gyûlölködõ bolgár média

„A romániai sajtóval szemben
a bolgár médiára kevésbé jel-
lemzõ az objektivitás” – ismer-
tette országa sajtóját Doseva
Evelina. Elmondása szerint a
bolgár sajtóban szinte naponta
lehet találkozni a gyûlöletbe-
széddel, még azokban az újsá-
gokban is, amelyek aláírták a
sajtóetikára vonatkozó egyez-
ményt. „A média nem mutat
nagy érdeklõdést a múlt esemé-
nyei iránt, nem kapcsolja össze
például a holokausztot azokkal
a megnyilvánulásokkal, ame-
lyeknek egy-egy szélsõséges
szervezet az elkövetõje. Bár né-
mi változás tapasztalható a civil
társadalomban, hiszen amikor
egy olyan újságírót tüntettek ki,
aki köztudottan xenofób, rasz-
szista, antiszemita nyelvezetet
használ, arra kérték a díjkiosztó
szervezetet, hogy vonja vissza a
kitüntetést” – sorolta a változá-
sok jeleit a bolgár Reason
Institute munkatársa. 

Eladó közmûvesített telek Székelyudvarhelyen, 

a Csereháton. Telefon: 0742-090 808.

Apróhirdetés

A Fast and Furious (Halálos iramban) film-
franchise elért az ötödik felvonásáig, és a dö-
gös autókat meg agyonplasztikázott nõket
felvonultató, gagyi-bugyuta egysíkú törté-
netvezetésû filmtákolmány újra a kasszabe-
vételek csúcsaira tör. A stílusosan Fifth Gear
(„Ötödik sebesség”)-nek titulált epizód azzal
emelkedik ki a többiek közül, hogy immár
van benne egy „qui pro quo”-jelenet is, és
még több autót zúznak össze, még rövidebb
idõ alatt. Errõl a filmrõl is úgy kell távoz-
nunk, hogy néhány új autómodellen kívül
nem láttunk semmit. Borzalmas ötlethiány
lenne az Óperencián túl, vagy újabban egy-
szerûen nem illik drámai erejû kreációkat
létrehozni? Néhányszor, vigasztalásból újra
lehet nézni a múlt nagy mozgóképes alkotá-
sait, de, mint minden jóval, ezzel is telítõd-
het az ember. És akkor majd el fogjuk árasz-
tani Hollywoodot kreatív forgatókönyvekkel.
Javaslom külön hajójárat indítását.

(prier)

Kettõs tükör 

Mit jelent a „prier” szó?

Tisztelt szerkesztõség! Már egy pár hónap-
ja megjelent az ÚMSZ-ben egy új rovat,
melyet „Prier” néven jegyeznek. Engem
nagyon zavar, hogy egy magyar lapban
olyan szavak vannak, melyeket nem értek.
A kérdésem az, ha nem államtitok, írják
meg ennek a szónak a jelentését, vagy ha
ez egy Önök által kitalált szó, akkor hon-
nan ered, mi a lényege? Az 1979-ben ki-
adott Idegen szavak szótárában nem szerepel,
a számítógép fordító szolgálata sem ismeri.
Tisztelettel, 

Ambrus László, Csíkszereda

Tisztelt Ambrus László úr! A Kettõs tükör
rovat (prier) aláírása egyértelmûen egy „írói
álnév”, éspedig az én álnevem. Nem szóal-
kotás eredménye, hanem egy létezõ lexé-
ma, a francia „prier” szó (jelentése: április)
hangulati tartalmának kiforgatása során
született. A „prier” népies-régies, ma már
ritkán használt szó, épp ezért gondoltuk,
hogy jól fogja tudni reprezentálni az újság-
rovat alapelvét, éspedig azt, hogy bolondo-
san-viccesen, de mégis komolyan felhívja a
figyelmet bizonyos visszásságokra, amelyek
bele-beleborzolhatnak világunk derûjébe.
Áprilisi hangulatúak révén, a cikkecskéktõl
nem szabad elvárni azt, hogy mindig
„magvasak” legyenek, hanem inkább játé-
kosak. Üdvözlettel,

Péter Árpád

ÚMSZ

Ma kezdõdik a 64. Cannes-i
Nemzetközi Filmfesztivál,

amelynek nyitófilmje Woody
Allen legújabb alkotása: a Mid-
night in Paris (Éjfél Párizsban) cí-
mû romantikus komédia lesz,
Owen Wilson, Rachel Mc-
Adams, Marion Cotillard, Kthy
Bates és Adrien Brody fõszerep-
lésével. A május 22-ig zajló fesz-
tiválon Romániát Radu Mihãi-
leanu La source des femmes címû
filmje, valamint Cãtãlin Mitu-
lescu legújabb, Loverboy címû al-
kotása képviseli (utóbbi az Un
Certain Regard szekcióban ver-
senyez). Az egyetlen magyar
film a fesztiválon Till Attila
Csicska címû rövidfilmje, a Ren-
dezõk Kéthete nevû, verseny és
díjak nélküli párhuzamos prog-
ramban. A rövidfilmes és a
Cinefondation szekció zsûrijé-
ben Corneliu Porumboiu rende-
zõ is részt vesz, az elsõfilmesek
munkáit elbíráló zsûrinek pedig
Vezér Éva, a Magyar Filmunió
ügyvezetõ igazgatója is tagja. A
fõdíjat odaítélõ játékfilmes zsûri
elnöke Robert de Niro, rajta kí-
vül többek között Jude Law és
Uma Thurman is a tagok között
van. A nagyjátékfilmek verse-
nyében húsz film, köztük a hat
év börtönre ítélt iráni rendezõ,
Dzsafar Panahi és Modzstaba
Mirtahszmab közös alkotása, az
In Film Ninst (Ez nem film) vesz
részt. Panahit tavaly a sereg-
szemle zsûritagjául kérték fel,
ám õ nem tudott megjelenni,
mivel nem sokkal korábban le-
tartóztatták. Jelenleg házi õri-
zetben tartják, ügyének tárgya-
lásáig. A fesztiválon négy fran-
cia alkotás indul az Arany Pál-
ma-díjért, de versenyben lesz-
nek Pedro Almodóvar, Aki
Kaurismäki, Nanni Moretti és
Lars von Trier filmjei is. A szer-
vezõk dolgát a fesztiválra érkezõ
több tucatnyi sztár (Angelina
Jolie, Brad Pitt, Johnny Depp,
Sean Penn, Penélope Cruz) kü-
lönleges igényeinek a kielégítése
mellett különösen megnehezíti
a terrorveszély, ami Oszama bin
Laden meggyilkolása után lesel-
kedik az országra. A város la-
kossága a fesztivál idején meg-
háromszorozódik – állítják a
szervezõk, akik szerint ez meg-
növeli egy esetleges al-Kaida-
merénylet lehetõségét. 

Filmrajt

Cannes-ban

A romániai újságcikkek zömében objektí-
vek, ha cigányokról vagy zsidókról van
szó, az utóbbi két évben sokat változott a
sajtó viszonyulása ezekhez a kérdésekhez.
Figyelnek a nyelvezetre, a különbözõ meg-
nevezésekre, a kifejezések használatára. A
kommenteket viszont rasszista, antiszemi-
ta nyelvezet jellemzi – derült ki a Holo-
kauszt oktatása az iskolában címû maros-
vásárhelyi mûhelybeszélgetésen.

A. 1. Neve: 
A. 2. Lakhelye (csak településnév és megye):

A. 3. Életkora: 
A. 4. Utolsó iskolai végzettsége (pl. középiskola):

A. 5. Havi jövedelme (jelölje X-szel): 500 lej alatt     500-1000     
1000-1500     1500-2000     2000-2500     2500 fölött
A. 6. Neme: Férfi      Nő     (jelölje X-szel)
B. 1. Általában honnan vásárol? 
B. 2. Van autója? 
B. 3. Van mobiltelefonja? 
B. 4. Előfizetése van, vagy feltöltőkártyája? 
B. 5. Melyik szolgáltatónál van? 
B. 6. Jelölje az 1-es, 2-es és 3-as számokkal (1-gyel azt, amire a legtöb-
bet költ, 3-mal azt, amire a legkevesebbet) azt a három dolgot az alábbi-
ak közül, amelyekre a legtöbbet költ:
Élelmiszer    ruházat    ital    cigaretta    közköltség     hiteltörlesz-
tés    telefon    építkezés    édesség    szórakozás (pl. étterem)    ki-
rándulás    autófenntartás    egyéb (írja be, mi az)

B. 7. Vett fel banki kölcsönt? 
B. 8. Milyen célból vett fel kölcsönt? (jelölje X-szel)
lakásvásárlás lakásfelújítás    telekvásárlás    építkezés    üzleti
beruházás    autó    egyéb (írja be, mi az)
9. Van lakásbiztosítása? 
10. Van gépjármű casco biztosítása? 
11. Milyen területen dolgozik? (jelölje X-szel)
Mezőgazdaság    ipar    építkezés    kereskedelem    szálloda/étte-
rem    szállítás és telekommunikáció    pénzügyi közvetítés    ingat-
lankereskedés    tanügy    egészségügy    munkanélküli    egyéb (írja
be, mi az)
C. 1. Vásárol helyi újságot? 
C. 2. Milyen gyakorisággal vásárol helyi újságot? (jelölje X-szel)
naponta     néha     hetente
C. 3. Mit olvas ebben leginkább? (jelölje X-szel)
híreket     különböző információkat     szórakoztató cikkeket     
apróhirdetést     riportokat, ankétokat
C. 4. Melyik helyi újságot olvassa? 
C. 5. Melyik az Ön legfontosabb információforrása? (jelölje X-szel)
országos televízió    helyi televízió    országos rádió    helyi rádió

országos sajtó    helyi sajtó
D. 1. Amikor az Ön településére/megyéjére gondol, melyik cég, vállalat
jut először az eszébe? 
D. 2. Melyik rádióadó? 
D. 3. Melyik televíziós csatorna? 
D. 4. Melyik újság? 
D. 5. Melyik cukrászda? 
D. 6. Melyik gépkocsiszerviz? 
D. 7. Melyik autóalkatrész-üzlet? 
D. 8. Melyik étterem? 
D. 9. Melyik vulkanizálóműhely? 
D. 10. Melyik szupermarket? 
D. 11. Melyik elektronikai és háztartási cikkeket forgalmazó üzlet? 

D. 12. Melyik készruha-üzlet? 
D. 13. Melyik gyógyszertár? 
D. 14. Melyik a kedvenc bankja? 
D. 15. Melyik a kedvenc biztosítója? 
Megjegyzés: az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük!
Köszönjük figyelmét! És ne feledje: a kitöltőnek és beküldőnek jutalom jár! 

ÚMSZ–Erdélyi konzultáció. Töltse ki a szelvényt, küldje el szerkesztõségünk címére és nyerjen értékes könyvcsomagot! 

✁

Nem gyûlöl a sajtó

Médiamûhely Marosvásárhelyen. A Divers Egyesület szerint a hazai sajtó nyelvezete nem gyûlölködõ A szerzõ felvétele



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Homo faber 
- A kézműves: 
Kaskötők és kosárfonók
11.30 Anya, az állatorvos
(sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.50 Dunáról fúj a szél
(ism.)
15.55 Isten kezében (ism.)
16.25 Teleki Sámuel útján
17.00 A közlekedés új út-
jai (ism. sor.)
17.30 Győztesek Világa
18.05 Doc Martin (angol
sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
20.40 Kikötő Friss
21.00 Híradó
21.05 Sport - Esti
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Ha én gazdag len-
nék! (francia vígj., 2002)
23.45 Dunasport
23.50 Woodstocki napló
(dok. sor.)
0.50 Álomból valóság
(dok. f.)
1.00 Akartam volna 
mutatni (dok. f.)
2.05 Kikötő - Friss (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Féktelen száguldás
(am. film) 12.50 A Mid-
somer gyilkosságok (soro-
zat) 14.45 Minden vilán-
gol (am. film) 16.45 Ördö-
gi út a boldogsághoz (am.
vígjáték) 18.40 A pokoli
torony balekjai (fr. vígjá-
ték) 20.25 Robotzsaru 6. -
Feltámadás (kanadai film)
22.10 A Loch Ness-i
szörny visszatér (kan.
thriller) 23.50 Kickboxer
2.: Visszatérés (amerikai
film)

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 A sors kezében
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek, időjárásje-
lentés 20.00 Célpontban
20.30 A szakács mentet-
te meg 21.30 Renegátok
(amerikai akciófilm,
1989) 23.30 D-Paparazzi
(ismétlés) 0.30 Forró éj-
szakák (erot. f.)

9.00 Hitélet 16.00 Híradó
16.15 Hitélet ismétlés
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 19.00 Több-
szemközt 19.30 Híradó
20.00 Lakatos Iván: Kék
mezőben fehér rózsa, dokf.
21.00 Többszemközt
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró (ismétlés)

8.30 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 10.00 A li-
bák nem szállnak a menny-
be (sorozat) 12.45 Szere-
lem és tisztesség (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 Esmeralda (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
21.30 Eliza nyomában (so-
rozat) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek

FILM+ACASÃ
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TV2, 13.20
Szent György és a sárkány

Sárkányölő Szent György történetét dolgozza fel ez a roman-
tikus kalandfilm. A Szentföldért folytatott első hoszszú hadjá-
rat véget ért és György, az angol lovag szeretne végre letele-
pedni. Félretenni a fegyvert, elfeledni a harcokat és egy kis
föld mellett élni nyugalomban. Visszatérvén Angliába, György
észak felé veszi az útját, ahol állítólag jó termőföldek eladók.

TV2, 22.25
D.E.B.S. – Kémcsajok

A D.E.B.S. mozaikszó egy kémkommandót takar. A megszokot-
tól eltérően azonban nem jó képű, férfias fickókból, hanem dö-
gös csajokból áll a csapat. Az ügynöklányok szigorúan szuper-
miniben teljesítenek szolgálatot: miközben kopog a tűsarkú, ro-
pognak a fegyverek. A szupermodelleknek álcázott alakulat ép-
pen az alvilág királynője, Lucy Diamond után szaglászik.

TVR1, 0.10
Az igazság fogságában

Hőskorát éli a televíziózás az ötvenes évek Amerikájában.
Az amerikai lazaságot megjelenítő Lanny Morris és az angol
eleganciát képviselő Vince Collins sikeres komikusduót al-
kot. A korszak népszerű sztárjaként Lanny és Vince mindent
és mindenkit megkap, amit és akit csak akar. Az arany élet-
nek akkor alkonyul be, amikor a páros hotelszobájában fia-
tal nő holttestére bukkannak.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Srpski Ekran
11.00 Unser Bildschirm
11.30 Körzeti magazin
12.20 Magyarországi 
néptáncok
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Az irodalom nyelve
- Eötvös József
14.55 Sírjaik 
hol domborulnak...
15.20 Az Örök Szövetség
15.50 Négyszázezer nap
16.15 Afrika 
gyöngyszeme 
(sor.)
17.05 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.55 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.20 Magyar retro
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Robbie, a fóka 
(német sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.15 A Silla királyság 
ékköve (sor.)
23.20 Záróra (ism.)
0.10 India 
- Álmok útján (sor.)

7.00 Törzsutas (ism.)
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.20 Julie De Marco
(am. vígj., 1996)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sor.)
18.20 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Alekosz - Szerelem
a legfölsőbb szinteken
(2011)
Alekosz menyasszonyt 
keres
21.15 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Gálvölgyi-show -
Május
23.10 Házon kívül
Utána: RTL-hírek
23.50 Sátánka 
(am. vígj., 2000)
1.35 Odaát 
(amerikai sor.)
2.25 Reflektor 
- Sztármagazin
2.40 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
11.05 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Seherezádé (török
drámasorozat) (ism.)
13.20 Szent György és a
sárkány (német-angol
kalandf.)
15.00 EZO.TV
16.05 Edina és Joshi
16.10 Update Konyha
16.15 Marina 
(mex. sor.)
17.20 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 D.E.B.S. 
- Kémcsajok 
(am. akcióf., 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
0.20 Tények Este
0.55 Divatkreátor
Tehetségkutató divatter-
vezőknek
1.25 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
2.25 EZO.TV 
- Jósok, látók, médiumok!
3.25 Pillangó-hatás 2
(am. sci-fi, 2006)
4.45 Segíts magadon! 

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

10.05 A narancsvidék (so-
rozat) 11.00 A salemi bo-
szorkányper (sorozat)
13.00 Amerika csillagai
14.55 Dawson és a have-
rok (sorozat) 15.55 A mé-
dium (sorozat) 16.50 Gyil-
kos számok (sorozat)
17.45 CSI: New York-i hely-
színelők (sorozat) 18.40 A
dadus (sorozat) 19.10
Amerikai mesterszakács
20.05 Christine kalandjai
(sorozat) 20.30 Két pasi
(sorozat) 21.25 CSI (soro-
zat) 22.25 Éden Hotel 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Labdarúgás:
Román Kupa 14.10 Pon-
tos sportidő 15.10 Külön
kiadás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Örüljünk a foci-
nak! 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.30 Labdarú-
gás: Román Kupa (live)
0.00 European Poker
Tour (live) 2.00 Külön ki-
adás 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Üdítő
Szilágyi Tibor műsora
10.55 Nappali
12.45 Útravaló
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Slovenski Utrinki
15.00 Rondó
15.30 Összhang
A Kárpát-medence zenéje
16.25 Időutazás
16.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India - Álmok útján
((braz.-ind. sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
Közéleti-politikai magazin
22.00 Eurovíziós Dalfesz-
tivál – Második elődöntő
0.05 A rejtélyes XX. szá-
zad
0.30 Hírek
0.35 Sporthírek
0.45 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
2.30 Kalandozó

6.15 Teleshopping
6.55 Románi hímnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 100%-ban 
garantált 
(ism.)
11.00 A papír utja
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
22.00 Eurovíziós 
Dalfesztivál 
– Második elődöntő
0.10 Az igazság 
fogságában 
(kanadai-angol filmdráma,
2005)
2.05 A papír utja (ism.)
3.00 A világ csodái
3.10 Sport (ism.)
3.25 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Várj, 
míg világos lesz! 
(amerikai-kanadai krimi,
2004) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport
14.00 Az igazság ideje
(kanadai-amerikai krimi,
2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.45 Román Kupa:
Dinamo-Bistriţa labdarúgó
mérkőzés (live)
22.45 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.15 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
0.15 Románia szeretlek
(ism.)
1.15 Pro Motor (ism.)
2.15 ProTv hírek 
(ism.)
3.30 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.10 Air America 
(am. -német sor.)
12.10 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Lidércnyomás
(amerikai akcióf., 2001)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Az agglegény 2 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Lidércnyomás 
(amerikai akcióf., 2001)
(ism.)
2.45 Knight Rider 
(am. akció sor.)
3.30 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
(ism.)

7.00 A boldogság szigete
(német romant. f.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Kvíz Show 
(amerikai filmdráma,
1994)
11.15 Egy másik élet
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Flash Gordon 
(amerikai akció sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A skorpió
megszelidítése
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Idősek és nyugha-
tatlanok (ism.)
23.30 Ősrobbanás 
(am. katasztrófa f., 2004)
1.30 Hírek, 
időjárásjelentés
(ism.)
2.30 A boldogság szigete
(német romant. f.) (ism.)

6.30 Szétépítők 
- Fa
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Vízvezeték
12.00 Amcsi motorok 
- Lance Armstrong motor-
ja 1.
13.00 Autókereskedők 
- Porsche 928
14.00 Állítólag... 
-  Bogaras mítoszok
15.00 Piszkos munkák 
- Kígyótenyésztő
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
18.00 Autókereskedők 
- Volvo P1800S
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Zöld darázs
21.00 Szétépítők 
- Munkavédelmi 
felszerelések
21.30 Hogyan készült? 
- Melegített korcsolya
22.30 Aranyláz 
Alaszkában
23.30 A tenger 
gladiátorai
0.30 EVO 
- Egy toronyház születése 
- Ácsok
1.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
2.30 Szétépítők

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sor.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Bűvület 
(olasz sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Paula nyara 
(német sorozat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sorozat)
20.50 Adio
21.00 Oroszlánok arénája
(reality show)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.10 Asztali tenisz 
világbajnokság,
Rotterdam
0.40 Qian király 
(kínai sorozat) (ism.)
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 AG Weinberger 
zenei műsora 
(ism.)
3.25 Késhegyen (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2011. május 12.
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Ma Ferenc és Fülöp napja
van.
A Ferenc az olasz Fran-
cesco név latinosított Fran-
ciscus formájából szárma-
zik, jelentése: francia. Ere-
detileg Assisi Szent Ferenc
gyerekkori beceneve, me-
lyet azért kapott, mert any-
ja francia származású volt. 
A Fülöp férfinév a görög
Philippos név rövidülésé-
nek a magyar alakváltoza-
ta. Jelentése: lókedvelõ.

Évforduló
• 330-ban I. (Nagy) Kons-
tantin megalapítja Kons-
tantinápoly városát.
• 1763-ban született Batsá-
nyi János magyar költõ.
• 1857-ben hat évnyi vár-
fogság után amnesztiát kap
Teleki Blanka grófnõ, re-
formpedagógus, a magyar
nemzeti szellemû nõneve-
lés úttörõje, a nõi egyenjo-
gúság harcosa. 
• 1860-ban Giuseppe Gari-
baldi 1064 vörösingesével
partra száll Marsalanál. 
• 1904-ben született Salva-
dor Dalí katalán-spanyol
szürrealista festõmûvész.
• 1931-ben a bécsi Credit-
anstalt bejelenti a csõdöt és
elkezdõdik az európai
pénzügyi válság kezdete. 
• 1945-ben a magyar
Aranyvonatot Salzburgban
lefoglalja az amerikai had-
sereg. 
• 1949-ben ismét Thaiföld
lesz Sziám hivatalos neve.

Vicc
Az állattan professzora rá-
mutat a félig letakart kalitká-
ra, amelyben csak a madár
lábát lehet látni.
– Felismeri a madarat?
A vizsgázó hallgat, a pro-
fesszor pedig elégedetten csó-
válja a fejét.
– Hát ez elégtelen. Mi a neve,
kolléga úr?
A vizsgázó a térdéig felhúzza
az egyik nadrágszárát.
– Tessék kitalálni!

Recept
Húsgombócok 
kapros-tejfölös karalábéval
Hozzávalók: 50 dkg darált
hús, 1 bögre rizs, 4 db nagy
karalábé, 2 babérlevél, 1
nagy pohár tejföl, liszt, 3 ek.
zsír, kapor, 2 gerezd fokhagy-
ma, só, bors, pirospaprika, 1
tojás.
Elkészítés: A darált húst
összekeverjük a rizzsel, a to-
jással és sóval, borssal, piros-
paprikával fûszerezzük. A
karalábékat hámozzuk, majd
lereszeljük. Zsírt teszünk rá,
és 10 percig lefedve dinsztel-
jük. Felengedjük 1 liter víz-
zel, majd gombócokat for-
málunk a húsból, és a fazék-
ba tesszük. Belereszeljük a
fokhagymát, babérlevelet te-
szünk bele. Fõzés közben az
elfõtt vizet pótoljuk. Ha a
gombócok megfõttek, és a
rizs puha, akkor összekever-
jük a tejfölt a liszttel és beha-
barjuk, majd beleszórjuk a
kaprot.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Társaságban vitába keveredhet
bizonyos elvi kérdésekrõl. Legyen
toleráns és tisztelje a másik fél ál-
láspontját is, hogy továbbra is
bölcs maradjon.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy kulturális rendezvényre hi-
vatalos, ahol kellemesen szóra-
kozhat. Ne hagyja felhalmozód-
ni magában a feszültséget, lazít-
son!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kedvesével romantikus estét ter-
veznek, amire szükségük is van.
Egy gyertyafényes vacsora, meg-
hitt együttlét jót tesz kapcsola-
tuknak. Közelebb kerülnek egy-
máshoz.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy kicsit izgatott. A növekvõ
hold biztató energiát sugároz,
hogy kedvezõen alakítsa párkap-
csolatát. Egy pillantás talán
meghozza azt is, akit nagyon
vár.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Az otthonteremtési szándék foly-
ton teret nyer a gondolataiban.
Elérkezettnek látja az idõt, hogy
jövõjének irányítását a saját ke-
zébe vegye. Alaposan gondolja
át, mire fordítja a pénzt.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A tavaszi munkák kitartó erõfe-
szítést, egész embert kívánnak.
Lehet, hogy csak tavaszi fáradt-

ság, de vegye komolyan a néha
elõforduló kisebb szédüléseket.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Emberi kapcsolataiban kissé el-
veszettnek, elhanyagoltnak érzi
magát. Egy õszinte társ utáni
vágy, vagy az igazi keresése tölti
ki idejének jelentõs részét.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Májusban élvezi az életet. Szen-
vedélyes szerelmi kalandba bo-
nyolódik. Ha „bukta” lesz, ala-
csonyan repülhetnek a tányérok
az otthonában.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szerelmi élete nem a vágyai sze-
rint alakul. Ha arra készül, hogy
kitörjön a szûknek érzett korlá-
tok közül, akkor érdemes lenne
támogatót keresnie.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A jelenlegi bolygóközi tranzit
kedvez a korábban kitûzött céljai
megvalósításában. Ne kapkod-
jon, gondoljon meg mindent hig-
gadtan, mielõtt véglegesen dönt.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Sokan bíznak önben és segítõ ta-
nácsát kérik. Fontos kérdéseket
beszél meg egyik bizalmasával.
Önnek is jólesik néha feltárni lel-
ke mélyét.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nagylelkûen viselkedik olyan
barátokkal, akik nem minden
esetben érdemlik meg azt. Vi-
gyázzon, nehogy kihasználják
jószívûségét! Ma különösen csi-
nosan öltözzön fel.

Horoszkóp
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Öngólok és hajrában
esett találatok tették em-

lékezetessé a labdarúgó Liga-
1 32. fordulóját, amelyben
két hazai és három vendégsi-
ker mellett négy döntetlen
született, házigazdák és láto-
gatók pedig testvériesen meg-
osztoztak a 22 gólon.

Hétfõn este a Dinamo 2-0-
ra nyert Craiován, és D. Koné
és Bakaj góljai a szakadék
szélére küldték az oltyán ala-
kulatot. Az Universitatea öt
pontra van az utolsó bent-
maradó helyen álló Gloriától,
amellyel a hét végén élet-ha-
lál meccset vív Besztercén.
Craiován már elkönyelték a
kedvencek kiesését, Adrian
Mititelu már megsiratta csa-
patát, míg Victor Piþurcã nyil-
vánosságra hozta egy új gár-
da, a ªtiinþa Craiova Univer-
sitatea létrehozásának tervét. 

A forduló zárómérkõzésén
a Vaslui a hajráig vezetett az
Astra otthonában, miután
Temwanjera már a 15. perc-
ben beköszönt. A házigazda
ploieºti-iek utolsó egyenlítési
lehetõségénél azonban Ku-
ciak kapus hibázott, és idény-
beli második öngóljával ne-
héz helybe hozta bajnoki ba-
bérokra pályázó csapatát. 

A címért tehát az Oþelul és
a Temesvár küzd a legna-
gyobb eséllyel, így hétvégi,
galaci rangadójuk eredménye
megelõlegezheti a Duna-par-
tiak sportágtörténeti premier-
jét vagy a Bega-mentiek elsõ-
ségét. A Vaslui sem mondott
le bajnoki álmairól, miután a
Sportult fogadja, majd Târgu
Jiu-ban zár. Hat pont és a ve-
télytársak botlásai révbe jut-
tathatják Adrian Porumboiu
csapatát. A végszó azonban a

nemzetközi sportbíróságé, a
TAS-é lehet, hiszen pár na-
pon belül két romániai ügy-
ben is döntenie kell. Könnyen
megeshet, hogy a TAS a zöld
asztalnál eldõlt Pandurii–
Oþelul mérkõzés lejátszására
utasít, a temesváriak pedig
azért reszkethetnek, hogy
licenszgondjaik miatt kizár-
ják õket a nemzetközi kupa-
küzdelmekbõl.   

A 32. forduló végén egyéb-
ként a gólok száma 702-re

nõtt, az újabb mérföldkõ a
dinamós Elias Bakaj nevéhez
fûzõdik. A 40 sárgalapból 25-
öt a vendégcsapatok játéko-
sai kaptak. A 17 találatos
Ianis Zicu közel áll a gólkirá-
lyi címhez, miután már csak
a medgyesi Eric (14 gól) tart-
ja vele a lépést. A Törökor-
szágba igazolt Bogdan
Stancu és a sérült kolozsvári
Claudiu Niculescu már nem
javíthat, a vaslui-i Wesley
pedig már öt hosszra van a

temesváriak gólzsákjától.  A
33. forduló mûsora: pénte-
ken: Urziceni–Astra (õsszel:
0-1) – 18 óra, GSP Tv, Gaz
Metan–CFR 1907 (1-1) -
20.30 óra, GSP Tv. szomba-
ton: Kv. U–Rapid (0-3) – 20
óra, Digi Sport; vasárnap:
Brassó–Pandurii (1-2) – 16
óra, GSP Tv, Vaslui– Sportul
(1-0) – 18 óra, GSP Tv, Oþe-
lul–Temesvár (0-2) –  20.30 ó-
ra, Digi Sport; hétfõn: Glo-
ria–Craiova (2-1) – 18 óra,
Digi Sport, Steaua– Marosvá-
sárhely (1-0) – 20 óra, Antena
1, Dinamo– Brãneºti (4-2) –
21.45 óra, Digi Sport. 
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Liga-1-bajnok, uTASításra?

Paraschiv, az éllovas Oþelul gólzsákja (kék mez). A galaciak a bajnoki cím fõ esélyesei

Megszûnt a Telesport

Kilencven napi ideiglenes
adásszünet után május 9-én
bezárt a Telesport adó: az au-
diovizuális tanács (CNA)
nem adta meg a licenszet. 
A Telesportot Horaþiu Ni-
colau alapította 2003-ban, s
miután versenytárgyalás
nélkül szerezte meg a labda-
rúgó Liga-1 mérkõzéseinek
közvetítési jogát, kézrõl kéz-
re vándorolt. Utoljára Sorin
Ovidiu Vântu, pontosabban
a Realitatea Tv birtokolta, de
mert nem volt nyereséges,
február elején ideiglenes be-
szüntették mûködését.

Neºu lebénult 

Súlyos sérülést szenvedett a
tegnap délelõtti edzésen
Mihãiþã Neºu, a FC Utrecht
román idegenlégiósa. A hát-
véd olyan szerencsétlenül üt-
között csapattársával, Alje
Schuttal, hogy azonnal kór-
házba kellett szállítani és
meg is kellett mûteni. A hát-
gerinc felsõ részének sérülé-
se miatt Neºu alsó végtagjai
lebénultak.    

Szávay súlyos 
gerincsérülése 

Szávay Ágnest komoly sérü-
léssel kezelik: a magyar te-
niszezõ gerincében fáradá-
sos törés keletkezett, ezért
szteroidinjekciókat kap. A
világranglistán 40. játékos
bízik abban, hogy indulhat
a jövõ vasárnap kezdõdõ
Roland Garroson, majd
Wimbledonban és a buda-
pesti tornán is.  

Weylandt 
megérezte a veszélyt 

Veszélyesnek tartotta a
Giro d’Italia útvonalát a
belga Wouter Weylandt, aki
hétfõn halálos balesetet
szenvedett az országúti ke-
rékpáros körverseny harma-
dik szakaszán. A Leopard-
Trek csapat 26 éves ver-
senyzõje 24 kilométerre a
céltól, a Passo del Boccóról
lefelé jövet elvesztette ural-
mát kerékpárja felett, és 70
km/órás sebességgel falnak
ütközött. A televíziós felvé-
teleken látható volt, hogy
Weylandt eszméletlenül fe-
küdt a földön, és erõsen
vérzett. Az orvosok azon-
nal a segítségére siettek, és
40 percen át próbálták újra-
éleszteni, de nem jártak si-
kerrel.

Kenterisz és Tanu 
büntetése 

Harmincegy hónapos fel-
függesztett börtönbüntetés-
re ítélte egy athéni bíróság
a doppingvétség miatt ko-
rábban két évre eltiltott két
görög atlétát, Kosztasz
Kenteriszt és Ekaterini
Tanut. Az eset kapcsán
edzõjüket, Krisztosz Ce-
koszt is elítélték, 33 hónap-
ra, szintén hamis tanúzás
miatt. Hat orvost és két
szemtanút, akik alátámasz-
tották Kenteriszék vallomá-
sát, hat és 15 hónap közötti
büntetésre ítéltek.

A táblázaton:  
1. Oţelul 32 19 7 6 43-24 64
2. Temesvár 32 16 15 1 58-35 63
3. Vaslui 32 16 11 5 46-26 59
4. Rapid 32 14 11 7 40-21 53
5. Dinamo 32 15 8 9 64-47 53
6. Steaua 32 14 9 9 40-26 51
7. Gaz Metan32 12 13 7 36-29 49
8. CFR 1907 32 11 12 9 47-39 45
9. Vásárhely 32 12 9 11 34-38 45
10. Kv. U 32 12 8 12 45-52 44
11. Astra 32 9 15 8 33-29 42
12. Brassó 32 9 13 10 31-37 40 
13. Pandurii 32 9 10 13 34-42 37
14. Gloria 32 8 10 14 33-46 34
15. Craiova 32 7 8 17 33-45 29
16. Urziceni 32 6 7 19 22-55 25
17. Brăneşti 32 4 10 18 31-58 22 
18. Sportul 32 6 2 24 31-53 20

Röviden

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az olasz labdarúgó Serie
A 36. fordulójának hétfõ

esti zárómérkõzésén a Juven-
tus remizett a Chievóval (2-
2). Az 57 pontos torinóiak
nem javítottak korábbi helye-
zésükön, továbbra is a hete-
dikek, a már bajnok AC
Milan (78 pont), az Interna-
zionale (72), az SSC Na-
poli (68), az Udinese (62), az
AS Róma (60) és a Lazio
(60) nyomában. 

Csizmaországi hír szerint
a nigériai Taye Taiwót, vala-
mint a francia Philippe
Mexést is leigazolja az AC
Milan, amely szombaton
megnyerte az olasz labdarú-
gó-bajnokságot. A 26 éves
Taiwo a francia bajnok
Olmypique Marseille együt-
tesétõl érkezik a lombardiai
fõvárosba, míg a 29 eszten-
dõs Mexés hét év után hagy-
ja el az AS Rómát. Spanyol
és olasz lapértesülések sze-
rint Adriano Galliani, az
AC Milan alelnöke mindent
elkövet majd, hogy vissza-
szerezze Kakát a Real Mad-
ridtól. A La Gazzetta dello
Sport és az AS úgy tudja,
hogy a brazil futballista
szombaton táviratban kö-
szöntötte a sportvezetõt ab-
ból az alkalomból, hogy a
piros-feketék megnyerték a
bajnokságot. Helyi lapérte-
sülések szerint a királyi klub
a nyáron eladná a játékost,
noha további négy idényre
szól jelenlegi szerzõdése. Az
AC Milan mellett állítólag

az Internazionale, továbbá a
londoni Chelsea is érdeklõ-
dik iránta. Az aranylabdás
brazil légiós 2003 és 2009
között szerepelt a milánói
alakulatban, ezen idõszak
alatt 193 mérkõzésen 70 gólt
szerzett.

Az angol Premier League
36. fordulójának hétfõ esti
mérkõzésén az FC Liver-
pool 5-2-re nyert a Fulham
otthonában és megelõzte a
Tottenham Hotspurt a táblá-
zaton. 

Utóbbi lapzárta után
Manchesterben csapott ösz-
sze a City-vel egy korábbról
elhalasztott mérkõzésen. A
londoniak nem számíthattak
walesi válogatott szélsõjük-
re, Gareth Bale-re, aki boka-
szalag-szakadása miatt so-
káig nem játszhat. Bale az
elsõ orvosi vizsgálatok sze-
rint várhatóan júliusban fut-
ballozhat ismét. A mostani
szezonban BL-negyeddön-
tõs Tottenham nagy ver-
senyben van a Bajnokok Li-
gája-szereplést jelentõ ne-
gyedik pozícióért. 

Augusztusban két barátsá-
gos mérkõzést játszik az
Egyesült Államokban a spa-
nyol bajnoki címvédõ FC
Barcelona. A katalán klub
bejelentése szerint mindkét
összecsapást mexikói együt-
tesekkel vívja a gárda, az
egyik ellenfél a Chivas, a má-
sik pedig a Club America
lesz. A Chivas elleni össze-
csapásra augusztus 3-án, Mi-
amiban kerül sor, a Club
Americával pedig augusztus
6-án, a texasi Arlingtonban
találkozik a Barcelona. 

Beerõsít az AC Milan 

Jégkorong

T. J. L. 

A hétfõ esti utolsó mér-
kõzések eredménye vég-

legesítette a középdöntõ to-
vábbjutóinak sorrendjét a
Szlovákiában zajló jégko-
rong-világbajnokságon. 

A pozsonyi E csoportban a
címvédõ csehek simán nyer-
tek a korábban vitézkedõ né-
metek ellen (5-2) és százszá-
zalékos teljesítménnyel, 15
ponttal végeztek a szextett
élén. Továbbjutottak még a
finnek (10 pont), a németek
(8) és az oroszok (7), míg a
szlovákok (3) és a dánok (2)
búcsúztak a további küzdel-
mektõl.  

Utóbbiak kétségkívül kel-
lemetlen élményekkel távoz-
nak Szlovákiából, miután
meg is lopták õket a pozso-

nyi Tatra szállodában. A tol-
vaj (tolvajok?) által okozott
kár értéke mintegy 35 ezer
euró, az egyelõre ismeretlen
tettes laptopokat, iPod-okat
és iPad-eket, parfümöket,
napszemüvegeket és kész-
pénzt vitt el. A 13 „megláto-
gatott” szobában dán jégko-
rongozók és VIP-vendégek,
illetve egy finn házaspár la-
kott, a lopást csak késõ este
vették észre, amikor a játéko-
sok visszatértek a stadionból
a szobáikba. A Tatra luxus-
szálló vezetése biztosította a
kárvallottakat, hogy veszte-
ségeiket maradéktalanul
megtéríti.

A kassai F csoport záró-
mérkõzésén a kanadaiak 3-2-
re verték a svédeket és 13
ponttal végeztek az élen. A
legjobb nyolc közé jutott
még Svédország (10), Nor-
végia (8) és az Egyesült Álla-

mok (7) válogatottja, míg
Svájc (6) és Franciaország
(1) búcsúzott. 

Tegnap pihentek a csapa-
tok. Ma Csehország–Egye-
sült Államok és Svédország–
Németország negyeddöntõ-
ket rendeznek, holnap pedig
Kanada Oroszországgal,
Finnország pedig Norvégiá-
val játszik a legjobb négy
kõzé jutásért. Az elõdöntõk-
re pénteken, szintén Po-
zsonyban kerül sor, és ugyan-
ott rendezik meg vasárnap a
bronzmeccset és a finálét.   

Az eredmenyességi listán a
kanadai John Tavares utolér-
te a 9 pontos Mathis Olimbot
és meg is elõzte, mert több
gólt ütött nála: ötöt a norvég
egyével szemben. Hat gólját
két gólpasszal toldotta meg a
szintén norvég Marius Hol-
tet, aki 8 ponttal a harmadik
a rangsorban. 

Hibátlan csehek Felvidéken

Kézilabda

ÚMSZ

Remekül szerepelt a
zetelaki Dr. Boros For-

tunát Elméleti Líceum V–
VIII. osztályos leány kézi-
labda-válogatottja a falusi
iskolák számára kiírt orszá-
gos bajnokságon. 

A május 6-8. között,
Székelyudvarhelyen meg-
rendezett döntõ tornán a
Hargita megyét képviselõ
zetelakiak mellett Temes,

Galac, Beszterce-Naszód,
Teleorman, Suceva és Dolj
megye legjobbjai vettek
részt. A Tamás Zoltán test-
nevelõ tanár által irányított
székely gárda simán nyerte
csoportját: 31-13 Temes, 39-
9 Beszterce-Naszód és 28-18
Dolj megye csapatával szem-
ben. A másik kvartett máso-
dik helyezettjével, a teleor-
mani csapattal vívott elõ-
döntõben 32-10-re gyõztek a
zetelakiak, akik fölényesen
nyerték a galaciak elleni fi-
nálét is, 28-10. A 158 dobott

és a mindõssze 60 kapott
gólt kiegyensúlyozott együt-
tesrõl árulkodik.  

Így nem csoda, hogy a
torna különdíjai is Zete-
lakára kerültek: Szabó Szil-
via lett a gólkirály, míg Ka-
lapács Kingát a torna leg-
jobb játékosának, Bíró Me-
lindát pedig legjobb háló-
õrének választották. 

2008 és 2010 után a zete-
laki csapat harmadszor bi-
zonyult az ország legjobbjá-
nak a középiskolás váloga-
tottak bajnokságán. 

Országos bajnok zetelakiak 

Fotó: Mediafax
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