
Az elbocsátások ellen tünte-
tettek tegnap a rendõrök Bu-

karestben. A tiltakozók legazem-
berezték Traian Bãsescu állam-

elnököt, Traian Igaº belügymi-
nisztert pedig a rendõri állo-
mányt kiszolgáltató tárcaveze-
tõnek nevezték. 7. oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1051 ▼
1 amerikai dollár 2,8905 ▼
100 magyar forint 1,5340 ▲

Velencei vizsgán 
az új magyar alaptörvény

Az új magyar alaptörvény körüli helyzet
még „nem nagyon világos”, a szöveget ér-
telmezni kell, fontos, hogy a sarkalatos tör-
vények elfogadása helyes irányban történjen
– mondta a Velencei Bizottság titkárságá-
nak igazgatója tegnap Budapesten.

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Másodrangú erdélyi sztráda

Az észak-erdélyi autópálya többé nem
élvez prioritást – jelentette ki Radu Ber-
ceanu volt közlekedési és szállításügyi min-
iszter az Országos Fejlesztési Bizottság
Craiován rendezett tegnapi megbeszélésén.

Kultúra 8
„Figurás” Bozsik Yvette 

Második alkalommal rendez Bozsik Yvette,
a magyarországi táncszínház egyik vezér-
alakja a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió
Színházban. Ezúttal Peter Handke kortárs
osztrák szerzõ darabját állítja színpadra.

Aktuális 2

Élesedõ küzdelem
Bizonyos romániai politikai körök már
most kezdik kihasználni, hogy a hazai
magyarság amúgy is laza egységét mind
a határon innen, mind a határon túlról

újabb megosztási kísérle-
tekkel szeretnék szétap-
rózni. Ez a folyamat  egy-
re erõteljesebb lesz, hi-
szen nem feledhetjük a
nemzeti liberálisok és a
szociáldemokraták egyre
durvább politikai zsarolá-

si kísérleteit sem.Székedi Ferenc

ÚMSZ

Okafogyottá vált tegnap
Emil Boc miniszterelnök he-

tek óta várt lemondása, ugyanis
a Demokrata Liberális Párt múlt
hét végén újraválasztott elnökét
elõbb alakulata elnöksége majd
Traian Bãsescu államfõ is „meg-
erõsítette” tisztségében. A kor-
mányfõcserétõl az RMDSZ is
ódzkodott, a szövetség vezetõi
attól tartottak, hogy a koalíciós
honatyák széthúzása miatt nehe-
zen lehetett volna megszavaztat-
ni a parlamentben egy új felállá-
sú kabinetet. 3. oldal

Kötélhúzás 

az RMDSZ-ért
ÚMSZ

Levegõbe röpítheti a kormány-
koalíciót, ha a szenátus is elfo-

gadja azt a törvénytervezetet,
amely szerint Románia földrajzát
és történelmét románul kell oktatni
– nyilatkozta a Mediafax hírügy-
nökségnek Markó Béla miniszter-
elnök-helyettes. Az RMDSZ volt
elnöke arra reagált, hogy a képvise-
lõház hallgatólagosan elfogadta
Mircia Giurgiu független képviselõ
módosító javaslatát, melynek értel-
mében a tavaly elfogadott törvény-
bõl kiiktatnák a kisebbségbarát
részeket. Folytatása a 3. oldalon 

Újabb próba

elõtt a koalíció

A tiltakozó rendõrök legazemberezték Traian Bãsescu államelnököt

Tavaly is csak a felvételi vizsga elõtt öt héttel derült ki, hogy vannak magyarok és romák számára fenntartott helyek is az akadémián

Magyar rendõr-déja vu
Nem hirdettek kisebbségieknek fenntartott helyeket a bukaresti rendõrakadémián

Fotó: Mediafax

Fotó: Tofán Levente

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.  Posta-
címünk:  Editura  Scripta,  OP  33,  CP  17,  sector  1,  Bucuresti.  A  szelvény  a  9.  oldalon  található!

Indul az Új Magyar Szó Erdélyi konzultációja!
HIRDETÉS

Pandúrtempó a parlamentnél

Nem hirdette meg a kisebbségiek számára fenntartott helyeket az idei felvételi vizsgára a bu-
karesti rendõrakadémia: a tanintézmény honlapján nem tüntették fel a kisebbségiek számára
fenntartott keretet. Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára egy héttel ezelõtt jelentette be: a na-
pokban elkezdõdik a felvételi beiratkozás, és a rendõrakadémia várja a magyar és a roma
nemzetiségû jelentkezõket. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az ÚMSZ-nek kifejtette, nem
lepi meg a tanintézmény közönye, de a koalícióban majd helyre teszik a dolgokat. 7. oldal 
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Röviden

Líbia: NATO-csapás a felkelõi kérésre

Két kormányzati épületet ért találat a líbiai
fõvárosban egy tegnap hajnali NATO-légi-
csapásban – jelentették külföldi tudósítók a
helyszínrõl. Egy miniszter közölte, hogy
több tisztviselõ megsebesült, a kormány-
szóvivõ pedig kijelentette, hogy a NATO a
felkelõk kérésére támadta az épületeket. Az
egyik épület a belbiztonsági szolgálaté, a
másik a korrupció elleni küzdelmet irányí-
tó minisztériumé. Egymással szemben áll-
nak az al-Dzsumhúríja sugárúton, egy la-
kó- és kormányzati negyedben, Moammer
Kadhafi líbiai vezetõ rezidenciája és fõha-
diszállása közelében. Az épületek reggel
még lángokban álltak.

Dánia követeli az Északi-sarkot

Hivatalosan is bejelenti igényét az Északi-
sarkra Dánia – derült ki egy kormányjelen-
tésbõl, amely idõ elõtt kiszivárgott a sajtó-
ba. Eddig is majdhogynem biztos volt,
hogy a nyugat-európai ország magáénak
akarja majd tudni a globális klímaváltozás-
nak köszönhetõ olvadás miatt egyre értéke-
sebb sarkköri területeket, ám ez az elsõ hi-
vatalos dokumentum, amely említést tesz
róla – jelentette a The Copenhagen Post. Dá-
niának és az Északi-sark körüli, feltételezé-
sek szerint olajban és gázban gazdag terüle-
tekre pályázó többi országnak (Kanada,
USA, Oroszország és Norvégia) 2014-ig
kell bejelenteniük követeléseiket az erre ille-
tékes ENSZ-bizottságnál, amely majd kije-
löli a határokat.

Bomba várta 
a brit királynõt Írországban

Bombafenyegetések árnyékolják be a brit
uralkodó elsõ hivatalos útját az Ír Köztár-
saságba. A 85 éves Erzsébet és közel 90
éves férje, Fülöp edinburgh-i herceg még
nem is lépett ír földre, amikorra a Gardai
(az ír rendõrség) két gyanús csomagot is
talált. Az elsõre, egy „házilag barkácsolt”
bombaszerkezetre Dublin közelében, egy
autóbusz csomagtartójában bukkantak rá:
ezt az ír hadsereg tûzszerészei ellenõrzött
körülmények között felrobbantották. A
másodikat ugyancsak katonák hatástalaní-
tották, de ez szerencsére ízetlen tréfának
bizonyult.

Harminc év börtönre ítélték 
a volt ruandai vezérkari fõnököt 

Az 1994-es ruandai népirtásban játszott
szerepéért harminc év börtönre ítélte a ru-
andai hadsereg vezérkarának egykori fõ-
nökét kedden az ENSZ által Tanzániában
felállított Nemzetközi Törvényszék.
Augustin Bizimungut „népirtás, emberies-
ség elleni bûncselekmény és háborús bûn”
vádjával állították az arushai bíróság elé.
Az 59 éves, volt vezérkari fõnök 1994 áp-
rilisa és júniusa között arra buzdította har-
cosait, hogy öljenek meg mindenkit, aki a
tuszi etnikumból való. 

Mubarak felesége 
lemondott vagyonáról

Az egyiptomi állam javára lemondott va-
gyonáról Suzanne Mubarak, a korábbi
egyiptomi államfõ felesége, hogy véget ér-
jen a korrupciós vádak miatt ellene indí-
tott vizsgálat. Hoszni Mubarak feleségét
pénteken õrizetbe vették, mert azzal gya-
núsítják, hogy törvénytelen eszközökkel
szerezte vagyonát. A hetvenéves nõ rosz-
szul lett, amikor ismertették vele a dön-
tést, és szívroham gyanújával a sarm-es-
sejki kórházba szállították, ahol 83 éves
férjét már hosszabb ideje kezelik. Tegnap
Suzanne Mubarak ügyvédje három meg-
hatalmazást nyújtott be a hatóságoknak,
amelyekben megbízója lemond Kairóban
lévõ, 730 ezer amerikai dollárnak megfele-
lõ összegért vásárolt villájáról, és jóté-
konysági célra ajánlja fel két bankszámlá-
ján lévõ, összesen 20 millió egyiptomi
font (3,4 millió dollár) pénzét.

MTI

Az új magyar alaptörvény kö-
rüli helyzet még „nem nagyon

világos”, a szöveget értelmezni
kell, fontos, hogy a sarkalatos tör-
vények elfogadása és egyéb fon-
tos döntések meghozatala helyes
irányban történjen – mondta a
Velencei Bizottság titkárságának
igazgatója tegnap Budapesten az
MTI-nek. „Nagyon fontos annak
tisztázása, hogy mi történik most,
az alaptörvény elfogadása után,
(...) a sarkalatos törvényekben
még sok mindenrõl kell rendel-
kezni” – fogalmazott Thomas
Markert, miután Navracsics Ti-
bor miniszterelnök-helyettessel
tárgyalt a parlamentben.

A Velencei Bizottság delegáci-
ója több kérdést is meg kíván vi-
tatni másfél napos budapesti
egyeztetései során, „a külügy-
miniszternek például természe-
tesen fel fogjuk vetni a határon
túl élõ magyarok kérdését” –
mondta az Európa Tanács al-
kotmányozási kérdésekben ille-
tékes tanácsadó szervezetének
titkárságvezetõje. Thomas Mar-
kert elmondta: Navracsics Ti-
borral egyebek között olyan fon-
tos kérdésekrõl egyeztettek,
hogy a tervek szerint mikor fo-
gadja el a parlament a sarkala-
tos törvényeket, és mikor szület-
nek döntések azokról a szemé-
lyekrõl, akiket a régi alkotmány
alapján neveztek ki.

Ugyancsak tárgyaltak a költ-
ségvetésre vonatkozó új szabá-
lyozásról, valamint az új alaptör-
vény preambulumának azon ki-
tételérõl, hogy a régi alkotmány
érvénytelennek tekintendõ –
mondta. Arra a kérdésre, felvetet-
tek-e bármilyen aggályt, úgy fe-
lelt: „megvitattunk bizonyos kér-
déseket, ezeket nem igazán ne-
vezném aggályoknak, de fonto-
sak számunkra, hogy értelmez-
zük az új alaptörvényt.”

Azt mondta, a tegnap reggeli
egyeztetéseken nem tértek vissza
az alkotmány elfogadásának „fe-
szes menetrendjéhez”, amelynek
kapcsán a Velencei Bizottság ko-

rábban aggodalmát fejezte ki.
„Ez a múlt kérdése, minket most
jobban érdekel az új szöveg
értelmezése”– tette hozzá a né-
met jogász doktor, és megjegyez-
te, tárgyalásaik elsõdleges célja
az információgyûjtés.

A Joggal a Demokráciáért Eu-
rópai Bizottság – megalakulásá-
nak helyszíne nyomán röviden
Velencei Bizottságként emlege-
tett testület – 1990-ben alakult
független szakértõkbõl; a nem-
zetközi tekintélyû bizottság fel-
adata annak ellenõrzése, hogy az
új európai alkotmányok össz-
hangban vannak-e Európa alkot-
mányozási hagyományaival. 

Hírösszefoglaló

Elutasította a saría, vagyis az
iszlám törvénykezés mérsé-

kelt formájának gyakorlására vo-
natkozó törvényjavaslatot kedden
az ausztrál kormány. A muzul-
mán tanácsok ausztráliai szövet-
sége kérvényezte: a canberrai kor-
mány vegye fontolóra, hogy a
multikulturális politika megvaló-
sításával foglalkozó parlamenti
bizottság teremtsen a muzulmá-
nok számára külön jogszabályt.
Robert McClelland igazságügy-
miniszter azonban kizárta, hogy
bármilyen módosítást hajtsanak
végre a törvényen. A miniszter az
AAP hírügynökségnek nyilatkoz-
va azzal érvelt, hogy az állampol-
gársági törvény alapján annak,
aki Ausztráliát választja hazájául,
engedelmeskednie kell az ország
törvényeinek, és támogatnia kell
értékeit. Ausztráliában a multi-
kulturalizmus védjegye a beillesz-
kedés. Ha csak kis mértékben is
ütköznek kulturális értékek az
ausztrál törvényhozási gyakorlat-
tal, mindig a jog kerekedik felül -
fûzte hozzá a miniszter. A muzul-
mán szövetség vezetõje, Ikebal
Adam Patel szerint míg a muzul-
mánok egy része úgy tartja, hogy
a saría megváltoztathatatlan do-
log, mások azon az állásponton
vannak, hogy lehetséges a muzul-
mán törvénykezés módosítása a
társadalmi fejlõdés függvényé-
ben, s ezért Ausztráliában is le-
hetne alkalmazni. 

Ausztrália:

„nem” a saríára
ÚMSZ

Az egyik legnagyobb ameri-
kai büntetõintézet magáncel-

lájában töltötte a hétfõ éjjelt Do-
minique Strauss-Kahn (DSK), a
Nemzetközi Valutaalap (IMF)
vezérigazgatója, miután megvá-
dolták, hogy egy szállodai szo-
balányt megkísérelt megerõsza-
kolni. A 160 hektáron elterülõ
Rikers Island-i börtönben
Strauss-Kahnnak egy 3,5 méter-
szer 4 méteres zárka jutott. A
vádlott a pénteken tartandó kö-
vetkezõ bírósági meghallgatásig
várhatóan a Rikers Island lakója
marad.

A New York Post címû bulvárlap
tegnap arról írt, hogy Strauss-
Kahn valóban rávetette magát a
manhattani szálloda szobalányá-
ra, és szexuális kapcsolatot létesí-
tett vele, de az védõügyvédje sze-
rint a nõ akarta ezt. „Úgy véljük,
hogy a bizonyítékok nem lesznek
összhangban az erõszakos együtt-
léttel” – jelentette ki Benjamin
Brafman ügyvéd a bírósági tár-
gyaláson. Ezzel a lap szerint arra
utalt, hogy a szobalány szabad
akaratából adta oda magát. 

Közben a The New York Times
arról számolt be, hogy a magyar
közgazdásznõ, aki 2008-as davosi
világgazdasági csúcson engedett

Dominique Strauss-Kahn közele-
désének, úgy érezte, hogy a felet-
tese rákényszerítette õt a viszony-
ra, amelyre nehéz lett volna ne-
met mondania. „Így is, úgy is én
húztam volna a rövidebbet” – írta
az ügyében vizsgálódó nyomo-
zóknak a férjezett Nagy Piroska. 

Az IMF vezérét szombaton
egy Párizsba induló járaton vet-
ték õrizetbe, miután a Times
Square-i Hotel Sofitelben a gya-
nú szerint erõszakkal próbált
szexre kényszeríteni egy szoba-
lányt. Strauss-Kahnt a New
York-i Rikers Island börtönben
õrzik, pénteki meghallgatásáig
biztosan ott marad. 

Strauss-Kahn gengszterek között

Velencei vizsgán 
az új alaptörvény

Hírösszefoglaló

Életét vesztette tegnap két ma-
gyar katona Afganisztánban,

amikor gépjármûvük felborult,
közölte honlapján a Honvédelmi
Minisztérium. A balesetben négy
másik társuk megsérült. A tárca
tájékoztatása szerint a katonák
logisztikai szállítást végeztek,
amikor Baglán tartományban
Mazar-i-Sariftól körülbelül 15 ki-
lométerre baleset történt. A Ma-
gyar Honvédség Tartományi Új-
jáépítési Csoport (MH PRT) kon-
vojának gépjármûve magyar idõ
szerint délelõtt tíz óra után borult
fel elõzés közben. Az M-RAP
Maxx- Pro típusú, speciális, ak-
nák elleni védelemmel ellátott,
páncélozott személyszállító gép-
jármûben összesen hatan utaz-
tak, egy katona a helyszínen, a
másik kórházba szállítás után
halt bele sérüléseibe. További egy
fõ súlyos-életveszélyes, egy fõ sú-
lyos, de nem életveszélyes, kettõ
könnyebb sérüléseket szenvedett.
Az M-RAP-eknél amúgy hát-
rányként szokták említeni, hogy
borulékonyak, mivel a szélessé-
gükhöz lépest nagyon magasak.
Azért ilyen keskenyek, hogy mi-
nél védettebbek legyenek az ak-
nák ellen. Az Afganisztánban el-
hunyt magyar katonák száma
hatra emelkedett. 2008-ban
Baglan térségben egy házi készí-
tésû robbanószerkezet hatástala-
nítása közben vesztette életét a
magyar újjáépítési csoport egyik
katonája, Kovács Gyula tûzsze-
rész fõtörzsõrmester. Egy másik
tûzszerész, Nemes Krisztián szá-
zados robbanás következtében
vesztette életét a Kunduz városba
vezetõ úton szintén 2008-ban. 

Meghalt két

magyar katona

Dominique Strauss-Kahnt az egyik legnagyobb amerikai büntetõintézetben, a Rikers Island-i börtönben tartják fogva

Thomas Markert, a Velencei Bizottság titkárságának igazgatója
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Hogy milyen a hallgatólagos
elfogadás, arról sokat lehetne
elmélkedni. De tény és való,

hogy addig húzták-halasz-
tották egy román parlamenti
képviselõ tanügyi törvénnyel
kapcsolatos módosító indít-

ványának a vitáját, il-
letve a vele kapcsolatos

szavazást, hogy a képviselõházban elfoga-
dottnak tûnik: Románia történelmét és föld-
rajzát ezután sem lehet magyarul tanulni a
romániai magyar iskolahálózat különbözõ
szintjein. Persze, a tanügyi törvénnyel kap-
csolatos módosítások tekintetében a szenátus
a döntéshozó testület, és a kormánykoalíciót
támogató honatyák még be tudnak avatkoz-
ni, de ez a módosító indítvány jelzés. Akár-
csak az a tény, hogy a rendõrakadémia az ál-
tala jelzett és az RMDSZ által meghirdetett
szándéka ellenére nem biztosít fenntartott he-
lyeket a magyar fiataloknak, mint ahogyan
az sem titok, hogy a kormánykoalíció mai
egyeztetésén az RMDSZ-nek ugyancsak a
sarkára kell állnia, hogy az eddigi ígéretek
szerint a jelenlegi parlamenti ülésszak végéig
elfogadják a kisebbségi törvényt. 
A fenti három történésbõl is jól látszik: bizo-
nyos romániai politikai körök már most
kezdik kihasználni, hogy a hazai magyar-
ság amúgy is laza egységét mind a határon
innen, mind a határon túlról újabb megosz-
tási kísérletekkel szeretnék szétaprózni, és ez
a folyamat  egyre erõteljesebb lesz, hiszen
nem feledhetjük a nemzeti liberálisok és a
szociáldemokraták egyre durvább politikai
zsarolási kísérleteit sem: az RMDSZ vagy
most szakít a Boc-kormánnyal és a demok-
rata liberálisokkal, vagy egy jövõ esztendei
ellenzéki gyõzelem esetén már kormánypart-
nerként egyáltalán nem jöhet szóba. Mind-
ezek a jelek arra utalnak: a romániai politi-
kai porondon most egyre élesebb küzdelem
bontakozik ki, és az RMDSZ-nek minden
erejét latba kell vetnie azért, hogy a mosta-
nig kiküzdött nemzetiségi jogok ne csorbulja-
nak, még apró részleteikben se legyenek visz-
szafordíthatók. Ez tehát az idõszak legfonto-
sabb kérdése, és nem az, amelyre a most ala-
kuló EMNP vagy az MPP a romániai ma-
gyarság figyelmét következetesen terelni
óhajtja: hogyan alakul ki a romániai ma-
gyar politikai pluralizmus, azaz nyersen és
bárdolatlanul fogalmazva: miként lehet szét-
verni az egységet úgy, hogy annak romjain
majd számukra is teremjen babér. 
Magyar nemzeti ügyekben indokoltan vagy
indokolatlanul, de gyakran elhangzik ma-
napság a történelmi jelzõ. Nos, alighanem
használatának most megint itt van az ideje:
azt az érdekvédelmi erõt hátba támadni,
méghozzá budapesti segédlettel, aki a romá-
niai magyarság oly nehezen megszerzett jo-
gainak a megtartásáért küzd, valóban törté-
nelmi tévedés. Hogy más megnevezését ne
használjuk annak az elõre kitervelt stratégiá-
nak, amely a „csoportérdekeinkért semmi
sem drága” jelszóval bármiféle nemzetiségi
jogrombolást az RMDSZ kudarcának és
egyben saját önigazolásának tekint. Ideje
lenne feleszmélni és rájönni arra, hogy Buka-
restben most nem babra megy a játék.

Élesedõ küzdelem

Székedi Ferenc

Folytatás az 1. oldalról

Az alsóház oktatási szakbizottsá-
ga korábban a javaslat elvetését in-
dítványozta, ám mivel arról a má-
jus elsejei határidõig nem szava-
zott a ház, hallgatólagosan elfoga-
dottnak tekintendõ. Az ügydöntõ
ház ebben az esetben a szenátus.

Markó Béla szerint a módosítás
elfogadása bizonyítéka annak,
hogy a koalíció nem mûködik hi-
bátlanul. „Nem tudjuk biztosítani
a parlamenti többséget a kor-
mányprogramba foglalt jogsza-
bályok megszavazására, és nem
tudjuk megakadályozni az ilyen
kezdeményezéseket” – fogalma-
zott Markó. Az RMDSZ-es politi-
kus hozzátette, személyesen
egyeztetett a kérdésrõl Emil Boc
kormányfõvel, aki elhatárolódott
Mircia Giurgiu javaslatától. Arra
az újságírói kérdésre, hogy az
RMDSZ felveti-e a problémát a
koalíciós pártok mai tanácskozá-
sán is, Markó ismételten hangsú-
lyozta, reméli, hogy a koalíció a
kormány által elõterjesztett válto-
zatot támogatja, ezért a kabinet
jövõjére nézve rendkívül veszé-
lyesnek tartaná Giurgiu módosí-
tójának felsõházi elfogadását. 

Máté: én szóltam

Az RMDSZ képviselõházi frak-
cióvezetõje még május elseje elõtt
parlamenti felszólalásban kérte,
hogy a plénum szavazzon a
Giurgiu-féle tervezetrõl. „Tudtuk,
hogy ha nem tûzzük napirendre, a
törvénymódosítást hallgatólago-
san elfogadottnak nyilvánítják.
Ám azon a hétfõi napon, amikor
a tervezet napirendre tûzését kér-
tem, a frakciónk szinte teljes lét-
számban jelen volt, ám a koalíciós
partnerek képviselõi alig lézeng-

tek a teremben. Még a kvórumot
biztosító 167-es jelenlét sem volt
biztosítva” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek a politikus. Máté sze-
rint a szenátusban fog eldõlni,
van-e értelme a jelenlegi koalíció-
nak. „Ha a felsõház elfogadja
Giurgiu javaslatát, akkor azt je-
lenti, hogy ez a koalíció csak papí-
ron mûködik, semmi értelme nin-
csen” – magyarázta.

Bokor: fiókba kerülhet

Bokor Tibor, a szenátus oktatá-
si szakbizottságának tagja szerint
Mircia Giurgiu tervezete még
nem érkezett el a testülethez. A
politikus azonban nem hinné,
hogy a szenátus rábólint majd a
kisebbségi jogokat csorbító javas-
latra. „Az ellenzéknek 69 szava-
zatot kell összeszednie ahhoz,
hogy a módosítást elfogadja a sze-
nátus” – emlékeztetett Bokor. Tá-

jékoztatása szerint a kormánypár-
ti szenátorok többségben vannak
a szakbizottságban, így akár azt is
megtehetik, hogy „fiókba teszik”
Giurgiu tervezetét. „A másik
megoldás az lenne, hogy a javas-
lat a plénum elé kerüljön, s akkor
kiderül, mûködik-e még egyálta-
lán ez a koalíció” – mondta az
RMDSZ-es szenátor.

Bokor Tibor szerint egyébként
Mircia Giurgiu javaslata „jogi

nonszensz”. A képviselõ ugyanis
a tanügyi törvénynek csak azt a
cikkelyét módosítaná, amely sze-
rint a történelem és a földrajz ok-
tatása anyanyelven történik. Nem
változtat azonban az azt megelõ-
zõ paragrafuson, amely kimond-
ja: a román nyelv oktatásán kívül
a diákok valamennyi tantárgyat
anyanyelvükön tanulhatják. „A
két cikkely így ellentmond egy-
másnak” – magyarázta. 

Román lapszemle

Minden kategóriában jeleskedtek a román
résztvevõk a Yahoo! által rendezett Euró-
pai Hacker Versenyen, amelyen 19 ország
350 internetes kalóza vett részt. (Gândul)

Annak érdekében, hogy Mamaiából a
21. századi standardoknak megfelelõ üdü-
lõt varázsoljon, Konstanca polgármestere
18 millió eurós európai uniós támogatá-
sért folyamodott. (Adevãrul) A románia-
iak 82 százaléka elégedett családi életével,
ezen belül a 45 és 54 év közötti korosztály
látja legoptimistábban az életet. (Adevãrul)

Az egész ország számára szimbolikus
jelentõséggel bírhat a jövõ évi Kolozs me-
gyei helyhatósági választások kimenetele,
ha a PD-L soraiból éppen kizárásra kerü-
lõ Mircia Giurgiu meglepetésszerûen in-
dulna a megmérettetésen. (România liberã)

Új próba elõtt a koalíció

ÚMSZ

„Sok probléma lesz még ab-
ból, hogy valakik bele akar-

nak nyúlni az erdélyi magyar po-
litikai életbe, és nevetséges, rossz,
veszedelmes megfontolásból át
akarnak rendezni, el akarnak
rontani valamit” – fogalmazott
Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes, az RMDSZ volt szövetsé-
gi elnöke hétfõ este az Erdélyi Ma-
gyar Televízió (ETV) Többszemközt
címû mûsorában. A politikus úgy
látja: az RMDSZ-nek az elmúlt
idõszakban szembe kellett néznie
azzal, hogy Magyarország és a
magyar kormány részérõl barát-
ságtalan üzenetek, „rossz, szub-
jektív szimpátiák, valamint ellen-
szenvek alapján” meghozott dön-
tések születnek.

Markó elmondta: a Magyaror-
szágról származó megosztási tö-
rekvések dacára a szövetség a feb-
ruári kongresszus után is jóhisze-
mûen viszonyult a Fideszhez és a
magyar kormányhoz. Kelemen
Hunor új szövetségi elnöknek és
általában az RMDSZ-nek a kong-
resszus után az volt a kötelessége,
hogy jóhiszemû legyen – tette
hozzá Markó. „Most viszont már
tényleg azt kell mondanom: itt az
idõ, hogy egy-két dologról na-
gyon nyersen és keményen el-

mondjuk a véleményünket” –
utalt az Iskola Alapítvány körül
kialakult helyzetre Markó Béla.
Mint mondta, rossz és szubjektív
döntésnek tartja azt, hogy az ösz-
töndíjak odaítélésének rendszerét
próbálják megváltoztatni, mások
kezébe adni. Annak idején az
RMDSZ rendkívül sokat dolgo-
zott azért, hogy Romániában is
lehetõvé váljon az oktatási-nevelé-
si támogatások folyósítása, hiszen
az akkori Nãstase-kormány meg
akarta akadályozni, hogy a szülõk
maguk kapják meg a pénzt –
mondta. „Itt mi ezt elértük, politi-
kailag kiküzdöttük, és elértük azt
is, hogy elfogadták: Romániában
lesz egy szervezet, amely az ösz-
töndíjakat osztja, és ez az
RMDSZ által létrehozott Iskola
Alapítvány” – hangsúlyozta az
RMDSZ volt elnöke.

A szövetség nem hagyhatja szó
nélkül ezeket a kiszorítási kísérle-
teket – szögezte le a politikus.
„Lassan oda jutunk, hogy most
már mindenki igazgatni, rángatni
akar minket. Azt, hogy a romá-
nok a történelem folyamán és az
elmúlt húsz évben ezt sokszor
megpróbálták, ez rendben van, de
oda ne jussunk, hogy most már
Magyarország irányából is ilyen
szándékok érjenek” – fogalmazott
rendkívül élesen Markó Béla. 

Markó: ne próbáljanak

igazgatni, rángatni minket
M. Á. Zs.

„Rendkívül intelligens” hú-
zás a Szociál-Liberális Szö-

vetség (USL) részérõl, hogy ulti-
mátummal próbálja a maga ol-
dalára állítani az RMDSZ-t –
ironizált tegnap Sever Voinescu,
a Demokrata Liberális Párt
(PDL) szóvivõje annak kapcsán,
hogy Crin Antonescu liberális el-
nök egy nappal korábban „most
vagy soha” jellegû nyilatkozattal
szólította fel átállásra az
RMDSZ-t. Voinescu megjegyez-
te, meglátása szerint ezek az
„udvarlási technikák” ahelyett,
hogy érdeklõdõvé tennék, in-
kább irritálják a szövetséget. 

A szóban forgó nyilatkozatban
Crin Antonescu PNL-elnök le-
szögezte: ha az RMDSZ Emil
Boc miniszterelnök esetleges le-
váltását követõen is kormányon
marad a Traian Bãsescu államfõ-
höz közeli kabinet részeként, ak-
kor végképp elveszíti az esélyt ar-
ra, hogy az USL választási gyõ-
zelme alkalmával a jelenlegi el-
lenzék oldalán kormányszerepet
kaphasson. Hozzátette: az USL
hivatalosan felkérte az RMDSZ-t
az esetleges közös kormányzásról
folytatandó tárgyalásokra, a szö-
vetség azonban még nem reagált
hivatalosan. „Még mindig várjuk
a választ, rendkívül komoly poli-
tikai tárgyalásokat szeretnénk
folytatni az RMDSZ-szel” – han-

goztatta Antonescu. Megismétel-
te: ha Boc feltételezett távozása
esetén az RMDSZ nem pártol át
az ellenzékhez, az USL nem vár
tovább a szövetségre.

Ha „hivatalos” reakció még
nem is érkezett, az ellenzékkel va-
ló szövetkezést korábban több al-
kalommal is nyilvánosan támoga-
tó Frunda György RMDSZ-es
szenátor tegnap az RFI-nek adott
nyilatkozatában ismételten a koa-
lícióból való kilépés és az USL-
hez való közeledés mellett foglalt
állást. Hozzátette: szerinte erre
még mindig van esély. Emlékezte-
tett, hogy a szövetség jelenlegi
csúcsvezetõsége a kisebbségi tör-
vény nyárig való elfogadásától tet-
te függõvé a koalícióban mara-
dást, de véleménye szerint nyo-
mósabb érv a kilépés mellett,
hogy a kabinet nem képes gazda-
ságélénkítõ intézkedéseket hozni.
A napok óta tematizált miniszter-
elnök-cserével Frunda György
nem ért egyet, szerinte nem lenne
szabad a koalíció jövõjét kockára
tenni, hiszen nincs garancia arra,
hogy az új kabinet elnyerné a par-
lament bizalmát.

Amúgy tegnapra okafogyottá
vált a PNL-elnök ultimátuma
abból a szempontból, hogy –
sajtóértesülések szerint – Traian
Bãsescu államfõvel való konzul-
táció után Emil Boc bejelentette,
nem áll szándékában lemondani
a kormányfõi tisztségrõl. 

Kötélhúzás az RMDSZ-ért

CSAT-tag lesz Cseke Attila?

Ugyancsak hallgatólagosan fogadta el a képviselõház azt a törvény-
tervezetet is, amelynek értelmében a mindenkori egészségügyi mi-
niszter a Legfelsõbb Védelmi Tanács (CSAT) tagjává válna. Ügy-
döntõ ebben az esetben is a szenátus lesz. A törvénytervezet kezde-
ményezõje, Dan Zãtreanu demokrata-liberális képviselõ szerint az
egészségügyi miniszter jelenléte a CSAT-ben azért szükséges, mert
a lakosságot érintõ járványok, természeti csapások esetében neki
kell koordinálnia a mentõmûveleteket. Mint ismeretes, jelenleg
Cseke Attila tölti be az egészségügyi miniszteri tisztséget, a jogsza-
bály elfogadása esetében õ lehetne a CSAT elsõ RMDSZ-es tagja. 

Mircia Giurgiu volt demokrata-liberális, jelenleg független képviselõ a magyarországi tankönyvek behozatalát is tiltaná



Bogdán Tibor 

Az utóbbi években ro-
mán politikusok több „pi-

káns kalandja” is bejárta a
hazai sajtót. A legutóbbi ro-
mán szexgate a tavaly rob-
bant ki, amikor is kiderült,
hogy a fotómodellnek álcá-
zott prostituáltakat futtató
hálózatnak nemcsak az ügy-
felek, hanem a „lányok” so-
raiban is akadt politikus tag-
ja: a 22 esztendõs Ioana Si-
mona Dãncuº a Szociálde-
mokrata Párt tagja volt. 

Põre diplomácia

Tavalyelõtt Románia chi-
ºinãui konzulja, Ion Nuicã
szolgált szexbotránnyal. A
román diplomata a konzulá-
tus egyik moldovai hölgyal-
kalmazottjával folytatott in-
tim kapcsolatot. Az „ágyje-
lenetet” ismeretlen jóakarói

filmezték le rejtett kamerá-
val. A két szereplõt anya-
szült meztelenül és félreért-
hetetlen pozícióban kapták
lencsevégre, a filmecskét pe-
dig az egyik központi román
napilap hozta nyilvánosság-
ra. A kaján „filmeseknek”
gondjuk volt arra, hogy az
enyhén szólva is malac kép-
sorozat a román nemzeti
himnusszal és zászlóval in-
duljon; utóbbin feliratként
ilyen szövegek díszelegtek:
„Így szeretnének »megkap-
ni« minket a románok”,
„Nézzétek, és egyesüljetek,
ha akartok.” Ezután követ-
keztek a pucér testrészek.

Bukarest számára külö-
nösképpen kényelmetlen
volt a botrány, mivel az a
Románia és a Moldovai
Köztársaság közötti kapcso-
latok „jégkorszakában” pat-
tant ki. A konzul lemondása
már csak azért sem enyhített

a kétoldalú feszültségeken,
mivel a román külügymi-
nisztérium a nyilvánvaló té-
nyek ellenére megpróbálta
mentegetni emberét. A tárca
akkori szóvivõje, Alin
ªerbãnescu ugyanis arról be-
szélt, hogy a diplomatát már
egy héttel korábban haza-
rendelték, távozása tehát
nincs összefüggésben a
szexüggyel. 

Bukarest azt a véleményét
sem titkolta, hogy a film a
moldovai titkosszolgálatok
megrendelésére készült, és
került nyilvánosságra. Maga
Nuicã is ilyesmire célzott,
amikor egy interjújában azt
fejtegette, hogy bár Irántól
Izraelig sokfelé teljesített
diplomáciai szolgálatot,
Chiºinãuban volt a legnehe-
zebb dolga. A román fél
azonban odáig már nem
ment el forgatókönyv-máni-
ájában, hogy azt állította
volna, a konzul úr is „meg-
rendelésre” szexelt.

Önkezûleg

Ugyancsak 2009-ben ke-
vert botrányt az akkori mun-
kaügyi miniszterrõl, Paul

Pãcuraruról készült videofel-
vétel. Itt már szó sem lehet a
titkosszolgálatok kezérõl, hi-
szen a tárcavezetõ saját
webkamerája elõtt, önkezû-
leg készített felvételen, saját
kezûleg juttatta magát a
csúcsra, talán abból a meg-
fontolásból kiindulva, hogy
a legjobb az, amit az ember
saját kezével végez el.

Az már nagyobb rejtély,
hogy miként került fel a bi-
zalmas felvétel az internetre,
és ki hívta fel rá ismét csak
egy bukaresti napilap figyel-
mét. 

A hatvanéves politikus
szerint zsarolásra készült
trükkfelvételrõl van szó.
Változatának megfelelõen
két fiatal a tettes, akik ko-
rábban munkáért fordultak
hozzá, ám elutasította
õket. Mint kifejtette, a fel-
vétel részben akkor készül-
hetett, amikor egy forró
nyáreste bekapcsolva felej-
tett webkamerája elõtt le-
vetkõzött. A többi már
„hozzászerkesztés” – állí-
totta. A botrányt megelõ-
zõen néhány nappal a két
fiatal megpróbálta megzsa-
rolni a filmmel, ám a tárca-

vezetõ, ártatlanságának tu-
datában „természetesen
nem engedett”.

Könnyûvérû lányok 
politikusoknak (is)

A legvaskosabb szexbot-
rányra tavaly derült fény,
amikor is leleplezõdött egy
politikusok és egyéb híressé-
gek számára könnyûvérû
hölgyeket szállító hálózat.
Az „árut” tulajdonképpen
külföldre szánták, a hazai
„kliensek” útján csupán „ki-
próbálták” õket. 

A Terrorizmust és Szerve-
zett Bûnözést Kivizsgáló
Igazgatóság megállapította,
hogy kiskorú lányokat is fut-
tattak. A törzsvendégek kö-
zé elsõsorban szociálde-
mokrata politikusok tartoz-
tak, mindenekelõtt a
Negoiþã testvérpár, Robert –
mellesleg a szociáldemokra-
ták alelnöke – és Ionuþ, vala-
mint pártbeli kollégája,
Nicolae Bãnicioiu honatya.
Utóbbi – jellemzõ módon –
a parlament oktatási és ifjú-
sági szakbizottságának tag-
jaként is ismertté vált, 2004-
ben pedig megválasztották

pártja ifjúsági szervezetének
elnökévé. 

A hölgyeket rendszerint
telefonon rendelték meg, ám
Robert Negoiþã – román po-
litikushoz illõen – nemegy-
szer igencsak igényesnek bi-
zonyult, és elõzõleg amo-
lyan seregszemlén kívánta
megtekinteni a fürdõruhára
vetkõztetett – vagy fürdõru-
hába öltöztetett? – „lányo-
kat”. Feltehetõen nem min-
dig bánt kesztyûs kézzel ve-
lük, erre utal az is, hogy egy
alkalommal a szállító figyel-
meztette: mérsékelje magát,
mert újonnan beszervezett
lánynyal lesz dolga, akit
könnyen elriaszthat.

A politikusok ismét a teljes
tagadást választották, párt-
beli kollégáik pedig nyom-
ban védelmükre siettek.
Victor Ponta pártelnök aljas
diverziónak minõsítette a
„megalapozatlan vádakat”,
a párt hangadó politikusa,
volt elnöke és egykori kor-
mányfõ, Adrian Nãstase pe-
dig megint csak a szellemes
politikus szerepében tetsze-
legve, arról beszélt, hogy
Negoiþã talán feleségül veszi
a hölgyek valamelyikét. 
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Szexgate – a Dâmboviþa partján
Szexbotrányok tekintetében a román
politikusnak sincs miért szégyenkez-
nie; ilyen vonatkozásban elmondhat-
juk, hogy teljes mértékben felzárkó-
zott a „mûvelt világhoz”.

MTI/ÚMSZ

A második világháború
befejezése óta nem volt

még példa arra, hogy egy bí-
róság börtönbüntetésre ítél-
jen egy háborús bûnöst, és
azután – elsõsorban az elítélt
idõs korára hivatkozva – rög-
tön a szabadon bocsátásáról
döntsön. 

Keserû elégtétel

Ez történt csütörtökön a
müncheni tartományi bíró-
ság által öt év börtönre ítélt
91 esztendõs John Demjan-
juk esetében, aki az ítéletet
követõen egy csapásra sza-
badlábra kerülhet.

Az ítélet és az azt követõ
döntés minden bizonnyal
hosszú ideig politikai és jogi
viták középpontjában áll
majd. De talán segít a történ-
tek megértésében mindaz,
amit sobibori áldozatok jelen
lévõ hozzátartozói és néhány
holokauszt-túlélõ München-
ben még az ítélethozatal elõtt
mondtak. Nevezetesen, hogy
számukra Demjanjuk bûnös-
ségének kimondása és elítélé-
se jelent némi – és keserû –
elégtételt, és ebbõl a szem-
pontból az ítélet maga, an-
nak mértéke, csak másodla-
gos. Még akkor is, ha az ál-
dozatok arcul csapásának
tartották, hogy az ukrán szár-
mazású férfi – aki a vád sze-
rint 1943 márciusa és szep-

tembere között a sobibori
(Lengyelország) náci haláltá-
bor õreként legkevesebb 27
900 zsidó fogoly megölésé-
ben segédkezett – a másfél
évig tartó per során egyetlen
alkalommal sem szólalt meg,
az õt terhelõ tanúvallomáso-
kat egy félig ággyá átalakított
kerekesszékben, sötét nap-
szemüvegben minden rezdü-
lés nélkül hallgatta végig.

A náci háborús bûncselek-
mények elkövetésével vádolt
John Demjanjuk müncheni
perét páratlan érdeklõdés kí-
sérte. De Németországban
páratlannak számított az is,
hogy egy háborús bûnös pere
kereken 18 hónapon keresz-
tül tartson, mint ahogy
mindeddig arra sem volt pél-
da, hogy ilyen jellegû bûncse-
lekményekért egy nem né-
met állampolgárt vonjanak
felelõsségre. Az ukrán szár-
mazású férfi elítélésével min-
den valószínûség szerint az
utolsó olyan nagyszabású per
zárult le Németországban,
amelynek vádlottja náci há-
borús bûnös volt. Bár elhang-
zottak olyan vélekedések is,
jobb vigyázni az ilyen kije-
lentésekkel, mert „még min-
dig elõkerülhet egy újabb há-
borús bûnös”.

Homályos pontok

A per során – csakúgy,
mint Demjanjuk múltjában –
sok volt a homályos pont. Az

Ivan néven született és a
John nevet már az Egyesült
Államokban felvett Demjan-
juk hadifogoly szovjet kato-
nából lett az SS-nek aláren-
delt egyik ukrán egység tagja,
ellene nem voltak közvetlen,
élõ tanúk.

Az ügyészség fõ bizonyíté-
ka a perben az 1393. sorszá-
mot viselõ SS-szolgálati iga-
zolvány volt, valamint egy
hivatalos feljegyzés arról,
hogy 1943 márciusában So-
biborba helyezték át. A vád
képviselõi mindezt meggyõ-
zõnek tartották, a védelem
viszont mindvégig Demjan-
juk felmentését sürgette. A
vádlott elsõ számú ügyvédje,
Ulrich Bush – akinek felesé-
ge Demjanjukhoz hasonlóan
ukrán származású – végig
azt hangoztatta, hogy véden-
ce ártatlan és az ellene foly-

tatott per jogszerûtlen volt.
Demjanjukot bûnbakként ál-
lította be, akinek a németek
által elkövetett bûnökért kell
vezekelnie. Azzal érvelt,
hogy Demjanjuk sobibori je-
lenléte nem bizonyított, a bi-
zonyítékként felhozott iga-
zolvány az egykori szovjet
KGB hamisítványa volt. És
hivatkozott arra is, hogy a
náci haláltáborok õrei – akik
közé a vád szerint Dem-
janjuk is tartozott – parancs-
ra cselekedtek. Az ügyész
szerint viszont Demjanjuk
ellenkezés nélkül, önként
vett részt a zsidók elgázosítá-
sában.

Az Ukrajnában született
Ivan Demjanjuk 1942-ben a
szovjet hadsereg katonája-
ként esett német fogságba,
ahol a vádirat szerint a nácik-
kal való együttmûködés mel-

lett döntött. A háború után,
1951-ben az Egyesült Álla-
mokban telepedett le, múltja
miatt azonban Washington
számára is egyre kényelmet-
lenebbé vált. Az Egyesült Ál-
lamok kiadta õt Izraelnek,
ahol elõbb – mivel õt tartot-
ták a treblinkai „Rettegett
Ivánnak” – halálra ítélték,
ám bizonyítékok hiánya mi-
att felmentették. Ezután visz-
szatérhetett az Egyesült Álla-
mokba. Késõbb újabb vizsgá-
lat derített fényt arra, hogy
Demjanjuk az SS-nek aláren-
delt ukrán egység tagja volt,
és õrként teljesített szolgála-
tot a sobibori megsemmisítõ
táborban. A müncheni
ügyészség 2009 márciusában
adott ki elfogatóparancsot el-
lene, és az Egyesült Államok
nem sokkal késõbb kitolon-
colta õt.

Hosszú idõ óta az elsõ

Demjanjuk pere hosszú
idõ óta az elsõ náci háborús
bûncselekményeket vizsgáló
per volt Németországban.
Mindennek különös jelentõ-
sége van annak fényében,
hogy korábban olyan híresz-
telések kaptak lábra, ame-
lyek szerint a politikusok
többsége a múlt lezárása
mellett volt. A per szakértõk
szerint épp ezért azt bizonyí-
totta, hogy Németország vál-
lalja a múlttal való szembe-
nézést.

Az elítélést követõen a sza-
badon bocsátásról hozott
döntés arra utal, hogy a cél
nem a bosszú, hanem a múlt,
az igazság feltárása volt. És
noha a jogi szakértõk szerint
Ivan (John) bûnösségét nem
sikerült százszázalékosan bi-
zonyítani, a csaknem száz
nyilvános tárgyalás segített
az igazság felszínre hozatalá-
ban, azzal is, hogy lerántotta
a leplet a náci rezsim bûnös-
ségérõl, a koncentrációs tá-
borok közül az egyetlen, ki-
zárólag kivégzõ tábornak
számított sobibori tábor kö-
nyörtelenségérõl, de arról is,
hogy a nácik munkájához
szükség volt kollaboránsokra
is. Sobiborban például a 20
náci õr munkáját 120 együtt-
mûködõ fogoly segítette, akik
ezért megkülönböztetett bá-
násmódban, sõt fizetségben
részesültek. Köztük minden
valószínûség szerint Dem-
janjuk is. 

Noha a védelem fellebbe-
zett, Demjanjuk kihirdetett
bûnösségét a bíróság aligha
vonja vissza. Egy történelmi
per véget ért, anélkül, hogy
nyertese lett volna. 

Történelmi per nyertesek nélkül 

John (Ivan) Demjanjuk. Civilben sem túl sok jót ígér az arca

A Demjanjuk-per csaknem száz 
nyilvános tárgyalása segített az 
igazság felszínre hozatalában azzal
is, hogy lerántotta a leplet a náci 
rezsim bûnösségérõl.



Nincs vagy a felnõttek számára elrettentõ a
gyerekek példaképe. Egy közelmúltbeli fel-
mérés arról vall, hogy népszerû filmek és
valóságshow-k szereplõire néznek fel ma
leginkább a tinédzserek. A folytatásos sem-
mittevés tévébõl ismert figurái egyre nép-
szerûbbek, miközben a példaképek közül
lassan kiszorulnak az élõ, hús vér személyi-
ségek, akik teljesítményükkel, munkájukkal
gazdagították közösségüket, az emberiséget.
Ennél is megdöbbentõbb eredményre veze-
tett azonban annak a magyarországi tanító-
nak a közelmúltban végzett felmérése, aki
elsõosztályos nebulóinak azt a feladatot ad-
ta, hogy rajzolják le a kedvenc meséjüket.
A kicsik rajzai láttán a tanárnõ jócskán
meglepõdött: a gyerekek több mint fele a

Való Világot álmodta papír-
ra, rajta kedvenc „hõsei-
vel”, a valóságshow mû-
veletlen, közönséges, trá-
gár szereplõivel. De ez
még nem minden: a leg-

több kisiskolás a mûsorok-
ban gyakran látott hely-

zetekben: egymáson
fekve, párban rajzolta

le a villalakókat.

Téved azonban, aki azt állítja, hogy amiért
a fiataloknak nincsen példaképük, a gyere-
kek okolhatóak, s hogy emiatt a tizenéve-
sek el is utasítanak mindent, ami egy
videoklipnyi idõvel, három-négy perccel
korábban történt. Az azonban tagadhatat-
lan, hogy pillanatok alatt visszautasítják a
képmutatók közeledését,
csak a hiteles személyisé-
geket fogadják el. Õket
azonban azonnal.
Így történt a brassói Ápri-
ly Lajos Fõgimnázium
dísztermében is, amikor a
mintegy százötven diák
megpillantotta az Interkoszmosz program
négy ûrhajósát: Dumitru Prunariut, Far-
kas Bertalant, Alekszandr Alekszandrovot
és a földkörüli pályán tartózkodás világre-
korderét, Leonyid Popovot. Hõsöknek ki-
járó tapssal fogadták õket. Majd a közel
kétórás találkozó végén hozzájuk tartozók-
ként vették körül a hatvanas éveiket taposó
kozmonautákat. Mert mit sem számít az
életkorbeli különbség, ha hasonlóan gon-
dolkodnak – nem is csak a világról – ha-
nem a világegyetemrõl. Bólogattak a kö-
zépiskolás diákok és helyeselték, amikor a

rendkívül joviális Leonyid Popov kijelen-
tette: az idõsek és fiatalok energiájából, a
földiek és ûrhajósok tapasztalataiból épül
a jövõ.
Számos ûrbéli élményüket megosztották a
kozmonauták, és élettapasztalatukat is hi-
telesen tolmácsolták. Dumitru Prunariu, a

Brassóban született elsõ
román ûrhajós, aki éppen
harminc éve repült a Szo-
juz 40 fedélzetén – ennek
kapcsán szervezett ûrha-
jóstalálkozót Brassóban a
Cenk Alapítvány –, arról
beszélt, hogy a nyelvtanu-

lás, a mellettünk élõk kultúrájának megis-
merése elengedhetetlen a Homo sapiens sa-
piens számára. Megvallotta, éppen az a
nyelv lett számára a legfontosabb kommu-
nikációs eszköz, amelyet gyerekként, szülei
hatására is a leginkább került: az orosz. 
Farkas Bertalan a sportszellem, a sportsze-
rûség fontosságát hangsúlyozta. Az elsõ
magyar ûrhajós gyerekként labdarúgó akart
lenni, a kilences csatár mezt szerette volna
viselni, de édesanyja túlságosan veszélyes-
nek találta a focit, így lett elõbb vadászpiló-
ta, majd kozmonauta. Szeressétek a spor-

tot, amely olyan nagyszerû tulajdonságok-
kal vértez fel, hogy az ûrkutatásban is
hasznosítható – mondta Farkas Bertalan.
(A fair play talán a mai politikában szüksé-
geltetik leginkább – villant meg bennem a
felismerés.)
A legfontosabb üzenetet azonban Dumitru
Prunariu parancsnoka, Leonyid Popov fo-
galmazta meg a gyerekeknek: mindegy, mit
tartogat az élet, nehézséget vagy lehetõsé-
get az építkezésre, az embereknek, a nem-
zeteknek össze kell fogniuk, mert ezt köve-
teli meg tõlünk, az értelmes emberektõl a
világûr. Lám mennyivel autentikusabb üze-
netet fogalmaznak meg az ûrhajósok, mint
a zûrlovagok, akik a politika boszorkány-
konyhájában kevernek. Akik szerint a fejlõ-
dés feltétele az egymásnak feszülés, a far-
kas falka törvény, az aki bírja, marja pa-
rancsának az aktualizálása.
És a jelen levõ tizenévesek sûrûn bólogat-
tak, egyetértettek a szimpatikus Popovval.
Amikor az ûrhajós találkozóról kirohantak
az iskolaudvarra, sokuknak már volt hiteles
példaképük, néhányan közülük pedig ro-
mániai magyar ûrhajósok akartak lenni.
Talán néhányan az együttmûködés híveivé
is válnak. 

Ha pedig elborul az Ég, dörög és villámlik, szakad a zápor, csat-
tog a jégverés, majd födél alá megyünk, fiam, s a gyékényre ülve
folytatjuk megfeledkezésünket a kívül tomboló-fenekedõ világról. 
Lehetséges, fiam, hogy némely éjszaka le sem fekszünk, hanem a
Hold fényénél vagy a lámpa barátságos világánál beszélgetésben
töltjük az idõt hajnalig. Bár tudod, mennyire szükséges már ne-
kem az éjszakai alvás. Hiszen évrõl évre jobban kívánkozom a
mihamar elkövetkezõ szunnyadás után, amikor õseimhez térek
majd, s velük szunnyadok, ahogy az egész Kozmosz szunnyadni
fog egyszer, hogy azután ismét új teremtés kezdõdjék, új világ és
új ember az újra elkövetkezõ szunnyadásig.
Így készülj föl, fiam és tanítványom, silány elbeszélésem meg-
hallgatására. 
De annyira már ismersz, hogy tudod, minden erõmet, minden jó
szándékomat össze fogom szedni, amire csak képes vagyok még,
mert meg van írva, hogy a mester szeresse tanítványát, mint ön-
magát, én pedig szeretlek téged, mint enmagamat, még magam-
nál is jobban, ha lehetséges. 
És azt is megmondották Tanítóink, ha nincs meg tanítvány és
mestere között a tökéletes bizalom, jobb, ha elválnak útjaik. Mert
hiábavaló akkor a mester minden igyekezete, a tanítvány minden
tudásvágya, semmi jó nem származik belõle, sõt inkább rossz. 
De hát errõl, ugye, fiam, köztünk szó se essék. Türelmetlen vagy,
szeretnéd már hallani, ki volt, mi volt, milyen ember, milyen lé-
lek, miféle szellem volt Mósze atyánk.

Kodolányi János: Az égõ csipkebokor, Elõszó

Zûrlovasok és ûrhajósok
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2011 január elejétõl a Fidesz népszerûsége meredek
zuhanásba kezdett. Nincs ebben semmi rendkívüli,
a kormányzó pártok az õket hatalomba segítõ sza-
vazók rokonszenvét általában rövid ideig tudják
megõrizni, az ígéretekrõl idõvel kiderül, hogy nem
tarthatók, s konstatáljuk, hogy ismét csak meg lett
vezetve az állampolgár. A Fidesz esetében talán az
tekinthetõ egyedinek, hogy elég sokáig húzták, tar-
tották egyben a szavazóbázist, s most, a morzsoló-
dás idõszakában nem csapódik az ellenzékhez a
csalódottak tábora. Külön elemzést érdemelne a
„Miért is nincsen ellenzék Magyarországon?” kér-
dés, amely kapcsolódhatna jelen eszmefuttatásunk-
hoz, de nem térünk ki rá.
Ellenben statisztikailag bizonyítható, hogy ötven
százalék fölött van azoknak az aránya, akik nem
mennének el most szavazni, nincs pártpreferenciá-
juk. Régebben bizonytalannak nevezték õket, s
olyan tömegnek tekintettük számosságukat, akiket
nem igazán érdekel a politika, meg tudnak lenni
nélküle. Most, egyre inkább, a csalódottak tömegé-
nek véljük õket, akik két évtized után rájöttek, hogy
a politikától hiába is várnák a dolgok jobbra fordu-
lását. 
Viszont a pártok életében nagy mozgolódást indított
a közvélemény-kutatások friss grafikonja. Mint az
öreg csatamén, meghallván a kürtöt, vágtatnának a
csatába. A csalódott tömegek mindeddig odasereg-
lettek ahhoz, akitõl a leginkább remélhetõ volt,
hogy az éppen regnálót elküldi melegebb éghajlatra.
Igazából ez segítette kétharmadhoz a Fideszt. Gyõz
a váltópárt a nemes harcban, s utána egybõl elkez-
dõdik a jobb világ, az igazságosabb rendszer. Erre a
mûködésre országot lehetett építeni.
Most éppen Gyurcsány Ferenc megnövekedett akti-
vitása jelzi, hogy a kétosztatú politikában vannak
lehetõségek. A kormánnyal ellentétes oldalon még
mindig õ az egyetlen olyan kaliber, aki fölvette már
a harcot Orbán Viktorral, sõt gyõzelmeket is ara-
tott. És a kormányoldal is erõsen figyeli Gyurcsány
tevékenységét, mondhatni, hisztérikusan reagálnak
minden mozdulására, fóbiásan keresik rajta a fo-
gást, amivel köztörvényes bûnözõként bíróság elé
lehetne állítani. 
Erõs késztetések mûködnek az ismert recept újrafõ-
zésére. Ferenc és Viktor megmérkõzik tízmillió
szurkoló hajrázása közepette. 

Az ország meg a nép amúgy elvan.
Rosszkedv és reménytelenség, ro-
hamosan szegényedõ rétegek,
munkanélküliség és valóságsók. A

politikai elit még egy próbát meg-
tesz azért, hogy a két gigász látvá-
nyos harcává alakítsa az elége-
detlen tömegek szájtáti serege
elõtt a kontraproduktív iszapbir-

kózást. 

Lap-top
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Mindegy, mit tartogat 
az élet, az embereknek, 
a nemzeteknek össze kell
fogniuk, mert ezt követe-
li meg tõlünk a világûr.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Egy úriember soha nem bánt meg senkit vélet-
lenszerûen.” Oscar Wilde

Egymásra mutogatás

Bizalom

KétosztatúságA nap címe. Iliescu: Jelenlétével a PDL
kongresszusán Traian Bãsescu durván meg-
sértette az Alkotmányt, ziare.com.

Magyarázat. Magáról a kongresszusról
sincs jó véleménnyel Ion Iliescu („puszta
cirkusz volt, milyen kongresszus az, ame-
lyen a fõ kormánypárt nem elemzi az or-
szág helyzetét?”), döntõnek mégis azt tart-
ja, hogy Traian Bãsescu „biztosította a ma-
ga számára a teljes ellenõrzést” a kormány
fölött. Jut eszünkbe, hogy Iliescunak száz-
szorta kisebb beavatkozását a korabeli kor-
mány(párt) ügyeibe milyen harsány tiltako-
zás – és persze kommunistázás – kísérte.
Nosztalgiával állapítjuk meg, hogy akkor
bár talán nem volt nagyobb a demokrácia,
többet adtak a látszatára. Mindenesetre
nem hiszünk a híresztelésnek, miszerint
Iliescu csak azért nyilatkozta ezt, mert
megirigyelte, hogy a PDL kongresszusán a
terem felállva, hosszasan megtapsolta
Traian Bãsescut. 

A jóska. Az Evenimentul zilei terjedelmes
interjút közöl Sebastian Lãzãroiu volt elnö-
ki tanácsossal, aki szép jövõt jósol a PDL-
nek, ugyanakkor úgy véli, Emil Bocot le
kellene cserélni a kormány élén. Miután
már nem elnöki tanácsos, Lãzãroiu gyor-
san elszegõdött politikai kommentátornak
az Evenimentul zileihez, elsõ jegyzete holnap
jelenik meg. Érdeklõdéssel várjuk, ugyanis
eddig Sebastianunk mind olyasmit jósolt
meg, amit kellett, most meglátjuk, mit jósol
magától. 

Bombahír frusztrációval. A közszolgálati
televízió illetékes részlege fontolgatja, hogy
Románia többé ne indítson versenyzõt az
Eurovíziós Dalversenyen. Ezt Marina
Almãºan tervgazda jelentette be, olvasható
a Curentulban. Tény az, hogy sokba kerül a
tévének a dolog – százezer euró a fellépés
három perce, plusz a dal reklámköltségei –,
de elvehette a kedvünket a pocsék (a Mol-
dováénál gyengébb, bár a Magyarországé-
nál jobb) helyezés is.

A nap álhíre. A PDL-ben lista nyílt azok-
kal a tagokkal, akik akár csalás árán a leg-
több szavazatot hoznak a pártnak; az 
elsõ helyezettet a gyõztes választások 
után nagykövetnek, majd miniszternek 
nevezik ki. 

Krebsz János
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Totka László

További személyeket al-
kalmazhatnának a jelen-

leg egyéni vállalkozóként
(románul: persoanã fizicã
autorizatã, rövidítve PFA)
tevékenykedõk, ha megszü-
letik az ezt lehetõvé tevõ
sürgõsségi kormányrende-
let. A Mediafax birtokába ju-
tott kormányzati dokumen-
tum szerint az intézkedést a
vállalkozói szféra ösztönzé-
sének szükségessége indo-
kolja, valamint az a meg-
gyõzõdés, hogy az ily mó-
don az államkasszába áram-
ló járulékok felgyorsíthatják
a gazdasági növekedést. 

Megspórolt kft

„A kilátásba helyezett le-
hetõség sokkal egyszerûbbé
tenné az egyéni vállalkozók
életét, ugyanis a tevékenység
fejlõdése esetén nem lenne
már szükségük mûködési
formát módosítaniuk és át-
változniuk például korlátolt
felelõsségû társasággá (kft).
Ezzel számos papírmunkát,
utánajárást és jelentõs több-
letköltséget takaríthatnak
meg” – vélekedett az ÚMSZ
megkeresésére Birtalan Jó-
zsef, a Székelyudvarhelyi
Mikrovállalkozók Szövetsé-
gének elnöke, aki minden-
képp pozitívumként értékel-
te a tervbe vett rendeletet.
Az érdekvédelmi tömörülés

elnöke hangsúlyozta, a vál-
lalkozó személyeknek a
helyzet ismeretében majd
alaposan kell mérlegelniük,
hogy eldöntsék: tudnak-e, il-
letve kívánnak-e élni az al-
kalmazás lehetõségével.

Egyedül nem megy?

„Elõfordulhat, hogy
amennyiben az egyéni vál-
lalkozó alkalmazásba fog,
ez olyan adminisztratív ter-
heket ró rá, amelyeket már
nem tud egymaga elvégez-
ni, így szakember segítségé-
hez kell folyamodnia” – fi-
gyelmeztetett Debreczeni

János könyvelési és pénz-
ügyi tanácsadó. Bár a szak-
ember lapunktól értesült a
tervbe vett kezdeményezés-
rõl, elsõ hallásra szintén po-
zitívan értékelte a kormány
terveit, amelynek minde-
nekelõtt a vállalkozókra
nézve költségkímélõ jellegét
emelte ki. 

Debreczeni érdeklõdé-
sünkre elmondta: mivel a
számlavezetés egyszerûsített
könyvvitelben zajlik, jelenleg
a PFA-ként bejegyzett egyé-
nek nincsenek leterhelve ad-
minisztratív szempontból.
Véleménye szerint azonban
abban a pillanatban, hogy al-

kalmazottat vesznek fel, bo-
nyolódni fog az ügyintézés,
például egységes fizetési nyi-
latkozatokat is kell készíteni-
ük, vagy pénzátutalásokat le-
bonyolítaniuk. 

Optimizmusra nevel

Bár a lapunk által meg-
kérdezett egyéni vállalko-
zók elsõ reakciója kivétel
nélkül az volt, hogy a mó-
dosítás nem befolyásolja te-
vékenységüket, hisz jelenleg
egy személynek is nehéz tal-
pon maradni, rövid gondol-
kodás után meglátták a kez-
deményezésben rejlõ lehetõ-

séget. „Jelenleg nem gon-
dolkodom alkalmazott fel-
vételén, de hosszú távon jó
ötletnek tartom, ugyanis le-
hetõséget biztosít a tevé-
kenység bõvítésére” – sum-
mázta egy médiaszolgálta-
tásokat nyújtó szakember. A
vállalkozó néhány évvel ez-
elõtt azért döntött a PFA-
ként való bejegyeztetés mel-
lett, mert ezt a formát talál-
ta legmegfelelõbbnek arra,
hogy bruttó fizetése legna-
gyobb százaléka „házon be-
lül” maradjon – a különbö-
zõ költségleírási lehetõségek
révén, amellyel csökkenteni
lehet az adóalapot.

„Nézõpont és felfogás
kérdése – fejtette ki egy sza-
badúszó mûvész, aki ugyan-
csak a mûködési költségek
leírásából eredõ elõnyök mi-
att indította el a PFA beje-
gyeztetését. – Ma örülök, ha
magamnak találok megbí-
zást, de ha optimistán tekin-
tek a jövõbe, miért zárnám
ki annak lehetõségét, hogy
valaha a vállalkozásom bõ-
vítése alkalmazásra késztes-
sen, akkor pedig jól jön
majd ez a könnyítés”.

Birtalan József szerint to-
vábbi pozitív hozadéka le-
het az intézkedésnek, hogy
valamennyire elõsegítheti a
munkapiac szürke zónáinak
kifehérítését, mivel lehetõsé-
get teremt az embereknek
arra, hogy legálisan tudja-
nak dolgozni. 

Röviden

Totális IMF-baki

Véletlenül egy magánvállalat
is felkerült azon veszteséges
állami cégek listájára, ame-
lyek a román állam és a
Nemzetközi Valutaalap meg-
egyezése értelmében moni-
torizálásra kerülnek – írta a
Mediafax. A Dalkia Romá-
nia társaságot csak azután
„rehabilitálták”, hogy anya-
cége, a francia Veolia részvé-
nyesei jelezték a tévedést.

Növekvõ fogyasztás

Két éve, a válság kirobbaná-
sa óta elõször emelkedett a
tartós fogyasztási cikkek for-
galma Romániában – derült
ki a GfK piackutató legfris-
sebb elemzésébõl, amely sze-
rint az idei elsõ negyedévben
a 2010-hez viszonyított 10,7
százalékos növekedésnek kö-
szönhetõen 307 millió eurót
mozgatott meg a piac.

Elcsepegõ italprofit

Tavaly 700-750 millió euróra
rúgott a romániai alkohol-
gyártók vesztesége, amelyet
az illegális italkereskedelem
miatt kellett elszenvedniük –
írta a Mediafax a Garant ér-
dekvédelmi szövetség adatai-
ra hivatkozva. A hiány a szek-
tor tavalyi bevételének 60
százalékát teszi ki és ameny-
nyiben a hatóságok nem in-
tézkednek, a feketepiac idén
is hasonló mértékben nyir-
bálja meg az ágazatot.

Orosz ajánlat

Románia közvetlen gazdasá-
gi kapcsolatokat alakíthat ki
a Gazprommal, ha a román
állam valamit ajánlana ezért
cserébe – jelentette ki Igor
Sidorov, az orosz nagykövet-
ség gazdasági tanácsadója,
utalva arra is, hogy ha 2005-
ben az orosz állami vállalat
vásárolhatta volna meg a
Distrigazt, az országban
most kedvezõbbek lennének
a gázárak.

Mega-tõzsdefúzió jöhet

A jelek szerint megnyílt az
út a Deutsche Börse és a
New York-i értéktõzsde
(NYSE Euronext) fúziója
elõtt, miután a Nasdaq ame-
rikai technológiai börze és a
vele szövetséges Interconti-
nental Exchange nyersanyag-
tõzsde (ICE) visszavonta az
amerikai társaság átvételére
tett ajánlatát. Ha az üzlet
megvalósul, a világ legna-
gyobb tõzsdéje jön létre.  

„Soros aranyjátszma”?

Befektetõk intõ jelnek ve-
szik, hogy Soros György
amerikai dollármilliárdos az
idei elsõ negyedévben eladta
fizikai aranyban tartott tõké-
jének legnagyobb részét, mi-
közben a nemesfém ára re-
kord magasságba tartott – ír-
ta a Bloombergre hivatkozva
a vg.hu. Soros múlt év janu-
árjában „a tökéletes eszköz-
buboréknak” nevezte az ara-
nyat, hangsúlyozva, ideáli-
sak a körülmények a nemes-
fém áremelkedéséhez.

S. M. L.

Virtuális világ – képzelet
vagy valóság? címmel tar-

tottak informatikai témájú
konferenciát tegnap Buka-
restben, a Távközlési és In-
formációs Társadalom Mi-
nisztériuma és a Microsoft
Románia közös szervezésé-
ben. A Távközlés Világnap-
ja apropóján szervezett ren-
dezvény moderátoraként
Moldován József államtit-
kár elmondta, a szaktárca je-
lenlegi legfontosabb célja az
állami intézmények interop-
erabilitásának megvalósítá-
sa. Mint hangsúlyozta, ez új
perspektívákat nyithat az ál-
lam és polgárai közti vi-
szony tekintetében, ami a
szolgáltatások minõségének
javítását is jelentené. 

Moldován József kifejtet-
te, a hazai társadalomnak a
virtuális világhoz történõ
kapcsolása veszélyeket is
rejt magában, mint ahogyan
– plasztikus hasonlata sze-
rint – „egy faluról városra
érkezõ fiatalra is leselked-
nek különbözõ veszélyek”.
Az államtitkár szerint az
egyik legnagyobb kihívás
ezeknek a veszélyeknek a
megelõzése, elhárítása.

Valerian Vreme távközlési
miniszter beszédében azt

hangsúlyozta, Románia vi-
lágviszonylatban negyedik
helyen áll az internetes kom-
munikáció minõsége tekin-
tetében, Bukarest pedig ve-
zetõ pozíciót foglal el az eu-
rópai országok fõvárosai kö-
zött. „Ennek ellenére nem
dõlhetünk hátra, mert sok
még a tennivaló, az ország
térképén bõven vannak még
’fehér foltok’ az internetes
lefedettség szempontjából”.
A miniszter kiemelte a nagy
távközlési konszernek szere-
pét abban, hogy Románia
ilyen szintre juthatott a táv-
közléses kommunikáció te-

rén, és – Moldován József-
hez hasonlóan – az állami
apparátus informatizálását
jelölte meg fõ feladatként.

A konferencián a Micro-
soft részérõl Toni Pruteanu
platformmenedzser tartott
elõadást. A szakember el-
mondta, a multinacionális
cégóriás hazai leányvállala-
tának friss projektjei közé
tartozik a bukaresti „Dimit-
rie Gusti” falumúzeum inte-
raktív honlapjának elkészí-
tése, illetve a bukaresti fõ-
polgármesteri hivatal online
turisztikai térképének elké-
szítése. 

Bár jelenleg kevés egyéni vállalkozó reméli tevékenysége bõvülését, élnének az alkalmazással

Teljes bérek 2012-ben?
ÚMSZ

A legutóbbi, gazdasági
növekedésre vonatkozó

adatok bizalmat sugároznak
a befektetõk és a bankrend-
szer számára és ilyen érte-
lemben nem is az erõsödés
mértéke számít – fejtette ki
Gheorghe Ialomiþianu pénz-
ügyminiszter a ProTv-nek
adott interjúban. A tárcave-
zetõ úgy véli, egy egészséges
gazdaságra van szükségünk,
mielõtt elkezdenénk a szét-
osztást a közalkalmazottak,
illetve más társadalmi cso-
portok részére – fogalma-
zott. Elmondása szerint a
kormány 2012. január else-

jétõl visszaállítaná a tavaly
augusztus elõtti szintre az
állami szférában dolgozók
béreit, ám, mint fogalmazott
„továbbra is elõvigyázato-
san kell eljárni az ügyben és
az intézkedéseket akkorra
idõzíteni, amikor pontos
adatok állnak rendelkezésre.
Ellenkezõ esetben kiábrán-
dulhat a vállalkozói szféra
amiatt, hogy az állam befek-
tetés helyett fogyasztásra
költ”. Ialomiþianu úgy látja,
a nyugdíjakat az infláció
mértékében kellene emelni,
állítása szerint a Pénzügymi-
nisztérium most elemzi egy
5–6 százalékos növelés ter-
vezetét. 

Másodrangú sztráda
Hírösszefoglaló

„Az észak-erdélyi autó-
pálya többé nem élvez

prioritást” – jelentette ki
Radu Berceanu volt közleke-
dési és szállításügyi miniszter
az Országos Fejlesztési Bi-
zottság Craiován rendezett
tegnapi megbeszélésén. Az
egykori tárcavezetõ Marilena
Bogheanut, az olténiai fej-
lesztési ügynökség elnökét
szakította félbe, aki épp arról
beszélt, hogy egy komoly út-
infrastruktúra kiépülése érde-
kében az Országos Stratégia
az erdélyi megyékbe több eu-
rópai folyosót és gyorsforgal-

mi utat tervezett. „Megmon-
dom én. Hülyeség volt és az
is marad! Az észak-erdélyi
autópálya nem élvez elõnyt.
Amikor az Európai Unióval
tárgyaltunk, nem vettük ko-
molyan a 4-es páneurópai fo-
lyosó megépítését, ezért nem
is támogatnak minket. Meg-
építettük azt a szakaszt, mert
már 80 százalékban el volt
indítva és kár lett volna az ab-
lakon kidobni azt a sok pénzt
és munkát. – fogalmazott
Berceanu, leszögezve, hogy
az autósztráda kettes számú
prioritás, amely „az úton öl
meg, ha Kolozsvárig men-
nénk”. 

„Magánzóból” munkaadó 
Sürgõsségi kormányrendelet engedélyezné az egyéni vállalkozóknak az alkalmazást

Veszélyes virtuális világ 
– képzelet vagy valóság?

Állam és polgárok közti viszonyon javítana a távközlési tárca 
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Munkatársunktól

Változik az idén a szoci-
ális alapon igényelhetõ

energiaár-támogatás rend-
szere, jelentette be Gheor-
ghe Ialomiþianu pénzügymi-
niszter, aki abban bízik,
hogy nem csak a kis, hanem
az átlagjövedelemmel ren-
delkezõk számára is biztosí-
tani tudják az állami hozzá-
járulást. A tervek szerint au-
gusztusig döntenek az álla-
mi szubvenció mértékérõl és
arról, hogy kiknek jár támo-
gatás. A sokakat érintõ kér-
dés akkor kerül napirendre,
amikor a Nemzetközi Valu-
taalap és az Európa Tanács
képviselõi újra Romániába
látogatnak. Ialomiþianu
hangsúlyozta: a kérdésrõl a
román kormány csak azután
dönt, miután egyeztetett a
nemzetközi illetékes szer-
vekkel. A tárcavezetõ szerint
elfogadhatatlan, hogy a ma-
gas jövedelemmel rendelke-
zõk ugyanúgy ártámogatott
energiát fogyasszanak, mint
az arra rászorulók. Emil
Boc miniszterelnök úgy nyi-
latkozott: egyelõre nincs
pontos elképzelés arról, mi-
lyen jövedelemküszöb lesz
érvényben az energia szub-
vencióját illetõen. A kor-
mányfõ azonban úgy véli,
azok biztosan számíthatnak
támogatásra, akiknek a csa-
ládjában az egy fõre esõ jö-
vedelem nem haladja meg a
850 lejt.  Idén a központi
gázártámogatás 45 százalé-
kos volt, de ehhez a szub-
vencióhoz hozzájárult a he-
lyi önkormányzatok által
biztosított kiegészítõ támo-
gatás is, ezért településen-
ként változó, hogy a követ-
kezõ fûtési szezontól meny-
nyit fizetnek majd a hõener-
giáért azok, akik többé nem
tartoznak majd a kedvezmé-
nyezett fogyasztók közé. 

Hírösszefoglaló

Tüntettek tegnap a bel-
ügyminisztérium állo-

mányához tartozó rend-
õrök: kétszáz demonstráló a
tervezett leépítések ellen til-
takozott. A szakszervezetek
eredetileg ötezer tüntetõt
vártak az Alkotmány térre,
és négyórás demonstrációt
szerveztek, végül csak két-
száz résztvevõ jelent meg, és
egy órával rövidebb volt az
akció. 

A rendõrök azt üzenik

Toadeº Paraschiv, az Alfa
Kartell szakszervezeti tömö-
rülés alelnöke, és az Orszá-
gos Rendõrszakszervezet el-
nöke hangsúlyozta: tegnap
csak azért függesztették fel a
tiltakozást, mert a parlament
elhalasztotta a 9500 alkalma-
zottat érintõ törvénytervezet
vitáját. „Úgy tûnik, nincs
elég támogatottsága ennek a
tervezetnek, és ha rajtunk
múlik nem is lesz. A törvény-
hozók hallani fogják még az
utca hangját” – üzente a

szakszervezeti vezetõ, aki je-
lezte: ha mégis elfogadják a
jogszabályt, akkor tízezer
rendõr vonul fel Bukarest-
ben. Az érdekvédõk tegnap
jegyzékben tiltakoztak az el-
bocsátások ellen, a doku-
mentumot az Alfa Kartell
minden tagja ellenjegyezte, a
szöveget pedig minden parla-
menti képviselõhöz eljuttat-
ták. A tüntetõk az elbocsátás-
ra vonatkozó tervek mellett
sérelmezik, hogy a belügymi-
nisztérium korlátozni akarja
a közéletben való részvételü-
ket is, ideértve a demonstrá-
ciókon való részvételt és a
nyilatkozathoz való jogot is.

Bãsescu, 
„te szemétláda”

„Mi kerültünk a célke-
resztbe, azok, akiknek a fel-
adata az állampolgárok vé-
delme. Kiszolgáltatottak let-
tünk a bûnözõknek azért,
mert túl kevesen vagyunk,
mert már most kisebb az ál-
lomány, mint kellene” –
foglalta össze a panaszokat
Paraschiv, aki hangsúlyozta:

nem többletjogokért, hanem
az alkotmányos elvek védel-
méért tüntetnek. A tüntetõk
„közönséges szemétládának”
nevezték Traian Bãsescut, és
azt kiabálták, hogy Traian
Igaº nem más, mint Pinok-
kió, a marionettbáb. A bel-
ügyminiszter a rendõrök sze-
rint a kormány „leggyengébb
láncszeme”, aki kiszolgáltat-
ja az állományt. Az Alfa
Kartell képviselõje úgy véli,
helyénvalóak ezek az éles
hangú nyilatkozatok, mert a
rendõrök véleményét és elke-
seredettségét tükrözik. A tün-
tetéssel kapcsolatban Vasile
Lincu, a Sed Lex szakszerve-
zet elnöke elmondta: a leépí-
tés olyan horderejû ügy,
amely mögé az összes érdek-
védelmi szervezetnek fel kell
sorakoznia, és el kell érni,
hogy a belügyminisztérium
„rettegjen” az elégedetlenke-
dõktõl. A szaktárca idei évre
elõirányzott költségvetése
9500 rendõr, csendõr és tûz-
oltó elbocsátásával számol,
továbbá szûkíti a különbözõ
juttatások és kedvezmények
körét is. 
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Kovács Zsolt, 
Salamon Márton László

Nem hirdette meg a ki-
sebbségiek számára fenn-

tartott helyeket az idei felvé-
teli vizsgára a bukaresti
rendõrakadémia: a várakozá-
sokkal ellentétben a tanintéz-
mény honlapján nem tüntet-
ték fel a kisebbségi közössé-
gekhez tartozók számára
fenntartott külön keretet. Ko-
vács Péter, az RMDSZ fõtit-
kára egy héttel ezelõtt jelen-
tette be, hogy a napokban el-
kezdõdik a felvételi beiratko-
zás, és a rendõrakadémia
várja a magyar és a roma
nemzetiségû jelentkezõket a
számukra elkülönített he-
lyekre.

Tavaly is így volt

„Tavaly is így volt, és aztán
lettek magyar helyek. A
rendõrakadémián ez úgy
mûködik, hogy sohasem a
saját fejüktõl tesznek félre
magyar helyeket. Ha így lett
volna, ez nagy elõrelépés lett
volna részükrõl, és ezt a
rendfenntartó erõk iránti leg-
nagyobb tisztelettel mondom
– fogalmazott az ügy kap-
csán lapunknak Kelemen
Hunor. – Meg fogjuk tárgyal-
ni a belügyminiszterrel a dol-
got, de ismétlem: tavaly és ta-
valyelõtt is akkor, amikor
meghirdették a beiskolázási
helyeket, nem voltak magyar
helyek, és õszre végül lettek.”
Az RMDSZ elnöke az
ÚMSZ-nek kifejtette, a koalí-
cióban „helyre teszik” a dol-
gokat.

Tavaly valóban a felvételi
vizsga elõtt öt héttel derült ki,
hogy vannak magyarok és
romák számára is fenntartott
helyek, és – alighanem a ké-
sõi meghirdetés miatt is – a

vártnál kisebb volt a jelentke-
zõk száma. A felvételit meg-
elõzõ, a megyei rendõrpa-
rancsnokságok által lebonyo-
lított elõválogatásra a külön-
bözõ megyékbõl 60 magyar
fiatal jelentkezett. Közülük a
felvételi vizsgáig 19-en jutot-
tak el. A román nyelv, idegen
nyelv, valamint történelem
tárgyakból álló írásbelin a
magyar jelentkezõk közül 18-
an estek ki, és végül egyetlen
lány nyert felvételt. Román
nyelvbõl négyen, történelem-
bõl ugyancsak négyen, míg
idegen nyelvbõl ketten érték
el a kötelezõ 5-ös osztályza-
tot. A tavalyi felvételin 7,60
volt az utolsó bejutási átlag a
nem magyaroknak fenntar-
tott helyekre, az egyetlen si-
keresen felvételizõ magyar
lány pedig 6,50-nel jutott be. 

A roma közösségeknek
fenntartott 10 általános ren-
dészeti hely betelt, erre a

szakra 38 roma fiatal jelent-
kezett. Egy évvel ezelõtt nem
volt jelentkezõ a magyarok-
nak fenntartott csendõri he-
lyekre, a határrendészeti kép-
zésre fenntartott négy helyre
pedig egy jelentkezõ volt, de
neki sem sikerült felvételt
nyernie. Ezzel szemben két
roma fiatal a csendõri, egy
pedig a határrendészeti kép-
zésre jutott be a bukaresti
rendõrakadémián.

Kovács Péter néhány nap-
pal ezelõtt a múlt évinél si-
keresebb tájékoztató kam-
pányt kért a romániai ma-
gyar pedagógusoktól, és arra
figyelmeztetett: fontos, hogy
magyar nyelvû rendõrjelöl-
tek is az akadémián tanul-
hassanak. 

Jelentkezõ volna

Moldovan Irina Delia, a
Kovászna megyei rendõrség

toborzással foglalkozó tiszt-
je tegnap arról tájékoztatott:
hiába a felkészülés, a buka-
resti Alexandru Ioan Cuza
rendõrakadémián idén ösz-
szesen 253 helyet hirdettek,
amibõl 203 hely van a köz-
rend és közbiztonság sza-
kon, és 50 hely jogi karon –
de most egyetlenegy „ma-
gyar” hely sem megpályáz-
ható. A câmpinai Vasile
Lascãr altisztképzõ iskolá-
ban 650 hely, míg a kolozs-
vári Septimiu Mureºan al-
tisztképzõben 150 helyet hir-
dettek meg. Ezek között
sincs külön hely fenntartva
magyarul beszélõ tanulók-
nak. Moldovan figyelmezte-
tett: a bukaresti akadémián
idén is ugyanannyi hely van,
mint tavaly, de az altisztkép-
zõ iskola román tagozata a
tavalyhoz képest felére csök-
kent. A háromszéki rendõr-
tiszt kifejtette: sajnálják,

hogy nincsenek magyarok-
nak fenntartott helyek, mert
így csökken annak az esélye,
hogy magyarul beszélõ
rendõrök teljesítsenek szol-
gálatot a magyarlakta vidé-
keken. Mint hozzátette: na-
gyon készültek az idei felvé-
telire, a Kovászna megyei is-
kolákban, karrierbörzéken
és szórólapokon már év ele-
jétõl toborozzák a jelentke-
zõket. A tapasztalatok sze-
rint ugyanis Kovászna me-
gyébõl mindig van elég je-
lentkezõ a rendõrképzõ is-
kolákba, de nagyon kevesen
felvételiznek sikeresen.
Ugyanez a helyzet Maros és
Hargita megyékben is. 

Kell a magyar rendõr

A háromszéki rendõrségen
meglévõ betöltetlen állásokat
így általában más megyékbõl
származók foglalják el, akik
viszont a kötelezõ hat hóna-
pos szolgálat után kérik áthe-
lyezésüket származási he-
lyükre. Moldovan arra hívta
fel az érdeklõdõk figyelmét,
hogy szoros a határidõ, gyor-
san el kell dönteni, hogy a je-
löltek vállalják-e az általános
felvételi vizsgát és a román
nemzetiségûekkel közös
megmérettetést, mert a buka-
resti akadémiára június 3-ig
le kell adni a felvételi adatla-
pokat. 

A Kovászna megyei rend-
õrség vezetõi az elmúlt évek-
ben sokszor hangoztatták,
hogy minél több magyarul
beszélõ rendõrre lenne szük-
ség a térségben, mert ez
könnyebbé és eredményeseb-
bé tenné az állomány mun-
káját. Jelenleg a háromszéki
rendõrség alkalmazottjainak
40 százaléka beszél magya-
rul, 20 százalékuk ír és olvas
is magyarul. 

Magyar rendõr-déja vu

A bukaresti Alexandru Ioan Cuza rendõrakadémián idén összesen 253 helyet hirdettek

Pandúrtempó a parlamentnél
Kovács Zsolt

A brassói katonai ügyész-
ség hatáskörébe került

annak az eltévedt lövedéknek
az ügye, amely néhány héttel
ezelõtt majdnem megsebesí-
tett egy, a sepsiszentgyörgyi
katonai lõtér közelében ker-
tészkedõ árkosi férfit – tájé-
koztatta lapunkat tegnap
Buzsi Andrea. A Kovászna
megyei szóvivõ elmondta: a
rendõrség fegyverszakértõi
az eddigi vizsgálatok során
megállapították, hogy a pus-
kagolyón katonai nyomjelzõ
lövedékekre jellemzõ nyo-
mok találhatóak. A rendõrsé-
gi vizsgálatok alátámasztják
a panaszos, Szõcs Albert
gyanúját, aki úgy véli, az Ár-
kostól nem messze lévõ sep-
siszentgyörgyi katonai lõtér-
rõl lõtték ki a golyót. Buzsi
Andrea elmondta: a rendõr-
ség összeállította a nyomoza-
ti anyagot, amelynek lezárá-
sához szükség lenne a sepsi-
szentgyörgyi hegyivadász
alakulat fegyverszakértõjé-
nek véleményére is, de õ je-
lenleg szabadságon van.

Amint megkapják a katona-
sági szakértõi jelentést –
mondta a szóvivõ, a nyomo-
zati anyagot továbbítják a
brassói katonai ügyészségre.
„Tudomásunk szerint a teljes
ballisztikai vizsgálathoz a lö-
vedék elemzése mellett szük-
ség lenne a hozzá tartozó
fegyver vizsgálatára is” – tet-
te hozzá. A rendõrség ugyan
azt állapította meg, hogy a
lövedék nagy valószínûség-
gel katonai fegyverbõl szár-
mazik, de a hadseregtõl nem
kérheti ki az általuk használt
fegyvereket. György Ervin
Kovászna megyei prefektus
és Ioan Aron Kovászna me-

gyei rendõrparancsnok teg-
napi találkozójukon ezt az
ügyet is tárgyalták. György
Ervin lapunkat arról biztosí-
totta, hogy a továbbiakban is
figyelemmel követi az ügy
alakulását. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a sértett
május elején tett feljelentést a
baleset miatt, amely felveti a
foglalkozás körében elköve-
tett veszélyeztetés gyanúját.
A sepsiszentgyörgyi katonai
lõtéren éppen hadgyakorlat
zajlott, amikor a golyó majd-
nem megsebesítette Szõcs
Albertet. Mivel nem ez az el-
sõ ilyen eset, az árkosi, és a
sepsiszentgyörgyi lakók, va-
lamint önkormányzatok kö-
vetelik a megyeszékhely te-
metõjének szomszédságában
lévõ katonai gyakorlótér fel-
számolását. A térségben élõk
állítják: már saját udvarukon
sem érzik magukat bizton-
ságban, a lõgyakorlatok za-
varják a temetési szertartáso-
kat és  az önkormányzat sze-
rint a katonai létesítmény vé-
dõövezete miatt a város sem
fejlõdhet megfelelõ ütem-
ben. 

Katonáké az eltévedt golyó

Fotó: Tofán Levente
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ártámogatást?

Szõcs Albert és a lövedék



Totka László

Bekamerázzák és vegy-
szeres eljárással „festék-

biztossá” teszik a nagyvára-
di köztéri alkotásokat, ame-
lyek az utóbbi idõben foko-
zódó, rendszeres támadá-
soknak estek áldozatul –
mondta el Biró Rozália,
Nagyvárad alpolgármestere
a tegnap tartott sajtótájékoz-
tatón. „Az utóbbi fél évben
nyolc esetben történt rongá-
lás, és mindegyik magyar al-
kotásokat károsított” – fej-
tette ki Sárközi Zoltán, a Bi-
har Megyei Mûemlékvédõ
Alapítvány elnöke. Ismeret-
len tettesek gyalázták meg
Ady Endre, Czárán Gyula,
Bethlen Gábor és József At-

tila szobrát, a NAC-emlék-
oszlopot, illetve Ráduly Bé-
la, Wagner Nándor emlék-
tábláját, valamint a Garasos
hídi emléktáblát is. Sárközi
elmondta, a köztéri alkotá-
sok védelmezéséért a hónap
végén benyújtanak a városi
tanácshoz egy kidolgozott
tervet, amely szerint kezdet-
ben tíz magyar és tíz román
vonatkozású szobrot helyez-
nek kamerás megfigyelés
alá, késõbb viszont további
kamerákat szerelnek fel. A
kamerák éjjel-nappal mû-
ködnek majd, ezek jelei a
közösségi rendõrséghez fut-
nak be. A mûemlékvédõ ala-
pítvány elnökétõl megtud-
tuk: szeretnék, ha az önkor-
mányzattól a szobrok kar-

bantartásának és tisztításá-
nak feladatköre az alapít-
vány hatáskörébe kerülne,
és az önkormányzat költ-
ségvetési pénzeket biztosíta-
na erre a célra. Ugyanakkor
a történelmi egyházakkal
közösen készítik a magyar
emlékmûvek kataszterét,
mert kiderült, az önkor-
mányzat nyilvántartásában
csupán öt magyar vonatko-
zású szobor szerepel. Olyan
jelentõs köztéri szobrok
nem szerepelnek a nyilván-
tartásban, mint amilyen a
Szent László-szobor vagy a
József Attila-szobor. A nem
hivatalos magyar nyilván-
tartások szerint 75 ilyen mû-
alkotás vagy emlékhely léte-
zik. 

Védik a köztéri alkotásokat
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Második alkalommal
rendez Bozsik Yvette, a

magyarországi táncszínház
egyik vezéralakja a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stú-
dió Színházban. Ezúttal
Peter Handke kortárs oszt-
rák szerzõ Az óra, amikor
semmit nem tudtunk egymásról
címû darabját állítja szín-
padra a székelyföldi város-
ban. A bemutatót Gyergyó-
szentmiklóson szombaton,
Székelyudvarhelyen pedig a
Tánc Tavasza fesztivál kere-
tében, vasárnap tartják.

A produkció többéves
együttmûködés eredménye-
ként jött létre, hiszen Bo-
zsik-elõadásokat már 2002
óta több ízben is láthatott a
gyergyói közönség a város-
ban rendezett színházifesz-
tiválokon. A 2008/2009-es
évadban a rangos táncmû-
vész rendezésében született
meg a Játszótér címû, több
alkalommal is díjazott pro-
dukció, amely a belföldi és
magyarországi turnék fõ
mûsorszáma volt az elmúlt
évadokban, és jelenleg is
újabb meghívásokat kap
fesztiválokra.

A bemutató, amelynek
elõkészületei most folynak,
az idei évad kulcsfontossá-
gú, legnagyobb erõforráso-
kat mozgató elõadása, an-

nál is inkább, mert a Figura
Stúdiószínház és az Udvar-
hely Táncmûhely közös
munkája. 

Bozsik egyszerre ártatlan
és provokatív színházi vilá-
ga most nem csupán tánc-
ban jut kifejezésre – aho-
gyan ez a Játszótér címû elõ-
adásban történt – hiszen a
rendezõ munkatársa, Iványi
Marcell, Cannes-ban díja-
zott filmrendezõ, filmbeté-
teket készít az elõadáshoz.
A filmbetéteket a város fõte-
rén forgatják a múlt század
eleji némafilmek stílusában.

„A kiindulópontul szolgá-

ló szöveg szerzõje, Peter
Handke olyan nyelvi világot
konstruált, amilyet a hatva-
nas években Andy Warhol
is bemutatott kamerájával:
nem válogat a történések
között, mindent leír, meg-
örökít. Az író ablaka a pá-
lyaudvarra vagy a fõtérre
néz, íróasztalát az ablak
mellé állítja, és leírja, amit
lát” – véli Bozsik Yvette az
osztrák drámaíró mûvérõl.
A szöveg nélküli abszurd
elõadásban színészek és tán-
cosok alakítják a sokfajta
karaktert, az utcákon és te-
reken látható furcsa és hét-

köznapi emberek sokaságát.
Az elõadás a lírai, humoros
és groteszk jelenetek válta-
kozásával beszél az emberi
kapcsolatokról és a magány-
ról. „Akkor döbbenünk meg
igazán, amikor rájövünk:
mindegy, hogy kameraként,
szenvtelenül figyeljük a vá-
ros sodrását, vagy részt ve-
szünk benne, ha folyamato-
san elmegyünk egymás mel-
lett, ha pont azokat az órá-
kat hagyjuk kiüresedni, mo-
noton kattogássá válni, ami-
kor egymásra figyelhet-
nénk” – vallja Bozsik
Yvette. 
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Búcsú Hary Bélától

A Házsongárdi temetõben
helyezik örök nyugalomra
ma 14 órakor Hary Bélát,
akitõl a Magyar Opera elõ-
csarnokában 13 órakor vesz-
nek búcsút szerettei. A Ma-
gyar Köztársasági Érdem-
rend tiszti keresztjével kitün-
tetett és a Pro Cultura
Hungarica emlékplakettjével
elismert operakarmester, a
Kolozsvári Magyar Opera
örökös tagja életének 77 évé-
ben szombaton hunyt el.
1934. október 2-án született
Szilágysomlyón. 1952-ben
érettségizett a kolozsvári ze-
nelíceumban, majd párhuza-
mosan végezte el a karmes-
teri és zeneszerzõi szakot,
1958-tól pedig több mint fél
évszázadon át dirigálta a
Kolozsvári Magyar Opera
repertoárjában szereplõ mû-
vek többségét.

Magyar Napok Hunyadon 

A közösség tagjainak egy-
másra találását és a szolida-
ritás erõsítését helyezte kö-
zéppontjába az idén máso-
dik alkalommal megrende-
zett Hunyad Megyei Ma-
gyar Napok szervezõcsapa-
ta. A május 28-a és június 5-
e  között zajló fesztivált idén
23 helységben tartják. Szer-
veznek szórványkonferenci-
át, valamint klasszikus zenei
koncertet, színházi elõadást
és gyermekprogramot is. 

A gyergyószentmiklósi Figura és a székelyudvarhelyi társulat együtt viszi színre Peter Handke darabját

Hírösszefoglaló

A Kulturális és Örökség-
védelmi Minisztérium, a

Maros Megyei Tanács és a
Román Akadémia költség-
vetésének kiegészítésérõl
döntött a kormány Kelemen
Hunor tárcavezetõ javasla-
tára. A határozat értelmé-
ben a kormány tartalékalap-
jából 2 550 000 lejt különí-
tettek el a kulturális kiad-
ványok támogatására.

A magyar kulturális sajtó-
termékek közül jelentõs tá-
mogatásban részesült hat
romániai magyar folyóirat
is. A Helikon, a Látó és a Ko-

runk egyenként 100 ezer lejt,
a Székelyföld 90 ezer lejt, a
Várad 80 ezer lejt, a Cimbora
pedig 30 ezer lejt kapott a
kormány tartalékalapjából.

„Számomra különösen
fontos ezeknek a kiadvány-
oknak a támogatása. Aho-
gyan azt tavaly december-
ben elmondtam, nem sza-
bad hagynunk, hogy a gaz-
dasági helyzet befolyásolja
az értékteremtõk munkáját.
Fontos, hogy legyen egy ki-
számítható keret, amelybõl
a kulturális kiadványok tud-
nak gazdálkodni. Éppen
ezért javasoltam a tavalyi év
végén, hogy a kulturális ki-

adványok számára biztosít-
sunk egy stabil támogatási
rendszert” – jelentette ki
Kelemen Hunor kulturális
és örökségvédelmi minisz-
ter. Idén két szakaszban jut-
tatnak támogatást a kultu-
rális kiadványoknak, a kö-
vetkezõre idén õsszel szá-
míthatnak. 

A részesülõ kiadványok
listáját a romániai szakmai
szervezetek és szövetségek,
a Román Írószövetség, a
Képzõmûvészek Országos
Szövetsége, az UNITER és
a Román Zeneszerzõk Szö-
vetsége javaslatai alapján ál-
lították össze. 

Utánpótlás a kultúrának

Sipos M. Zoltán

Egyed Péter filozófus,
egyetemi oktató kapta a

Korunk Kulcsa elismerést,
melyet 2004-ben hozott létre
a Korunk Baráti Társaság, és
a folyóiratnál közölt legszá-
mottevõbb munkák szerzõi-
nek adják. A kolozsvári filo-
zófust Horváth Andor fõ-
szerkesztõ-helyettes köszön-
tötte. Mint megtudtuk, a ki-
tüntetett 1975-ben publikált
elõször a Korunkban, azóta
több mint 70 publikációja je-
lent meg a folyóiratban, 1400
oldalt meghaladó terjedelem-
ben. Az ünnepi alkalomból
Egyed Péter Bibó István az ér-
telmiség szakmai és etikai hitval-
lásáról címmel tartott elõ-
adást. „Szkeptikus vagyok az
értelmiség alakulását illetõ-
en. Amennyiben az erdélyi
magyar értelmiség nem tud
idõben lépni, végérvényesen
teret veszít” – fejtette ki elõ-
adásában Egyed Péter. Bibó
István világlátásában az értel-
miségre hatalmas szerep há-
rul, hiszen útmutatója mind-
annak, amit a társadalomnak
követnie kell. Egyed szerint a
bibói értelmiségi a demokrá-
ciában tud leginkább kibonta-
kozni, hiszen élettere a folya-
matos párbeszéd. A filozófus
szerint az értelmiségi „nehe-
zen érhetõ tetten” régiónk-
ban, hiszen itt a demokrácia
és a párbeszéd még igencsak
gyerekcipõben jár. 

Egyed Péteré a

Korunk kulcsa

HIRDETÉS

Figurás Bozsik Yvette
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„Csak azért maradtam az
Antena 3-nál, hogy bizonyíté-

kokat gyûjtsek az Intact tröszt-
nél uralkodó állapotokról. A
cégnél rendszeres a nyomásgya-
korlás az újságírókra” – fogal-
mazott tegnap az Országos Au-
diovizuális Tanács tagjai elõtti
meghallgatáson Stelian Negrea,
a csatorna volt fõszerkesztõ-he-
lyettese. Elmondása szerint
több esetben maga Codruþ ªereº
vezérigazgató (volt gazdasági
miniszter) jelölte ki azokat a
személyeket és cégeket, akiket
támadni, illetve akiket „baráti
alapon” védeni kellett az Intact
médiatröszthöz tartozó televí-
zió mûsoraiban. Egy alkalom-
mal például az volt a feladata,
hogy kompromittáló informáci-
ókat gyûjtsön Ion Calcan de-
mokrata liberális szenátorról.
Codruþ ªereº azonban utólag le-
hordta, mivel „gyengécskék”
voltak a begyûjtött adatok. A te-
levíziós újságíró szerint a meg-
rendelt anyagok célpontja kizá-
rólag a Demokrata Liberális
Párt, mindenekelõtt Elena

Udrea vidékfejlesztési és turisz-
tikai miniszter volt. 

Megosztott CNA-tagok

Stelian Negrea vallomását az
audiovizuális tanács tegnapi
ülésén dühösen kommentálta
Cristina Trepcea, a szociálde-
mokraták által delegált CNA-
tag, aki szerint nem szabadna
engedélyezni az olyan „szeku-
ritátés praktikákat”, amilyene-
ket Negrea is használt az Intact
„besározására”. Ionuþ Dojana,
az Intact tröszt ügyvédje szerint
Negrea egyértelmûen zsarolni
akarja a médiacéget. Narcisa
Iorga, a demokrata liberálisok
által delegált CNA-tag viszont
védelmébe vette az újságírót,
hangsúlyozva, hogy támogatni
és nem blamálni kellene azokat
a sajtósokat, akik nyilvánosság-
ra hozzák a trösztökön belüli
nyomásgyakorlásokat. 

Az audiovizuális tanács
RMDSZ által delegált tagja,
Szász Attila lapunknak el-
mondta, a Negrea–Intact-ügy
nem egy egyedi eset, egyre gya-
koribbak az ilyen jellegû pana-

szok. „Van, aki vállalja a konf-
rontációt, mint például Negrea,
mások pedig egyszerûen ott-
hagyják a trösztöt, mint például
Moise Guran” – fogalmazott az
audiovizuális szakember, hang-
súlyozva, hogy a CNA hivata-
losan nem hozhat szankciót eb-
ben a kérdésben. „Át akarjuk
segíteni az úton a nénit, aki
nem is akar átmenni” – kom-
mentálta az ÚMSZ megkeresé-
sére a tegnap CNA-ülésen tör-
ténteket Szász Attila. 

AMP: elítéljük 
a nyomásgyakorlást

Mircea Toma, az Active
Watch Sajtófigyelõ Ügynökség
(AMP) elnöke vehemensen el-
ítéli az Intact tröszt vezetõségé-
nek nyomásgyakorlását. „A
«Sorin Ovidiu Vîntu-féle lehall-
gatási jegyzõkönyvek» sorozat-
nak a második epizódja ez az
ügy. Az Antennák politikájának
hatásai már több évvel ezelõtt
nyilvánvalóak voltak, amit mi
meg is jegyeztünk az egyes je-
lentéseinkben” – hangsúlyozta
Mircea Toma, aki szerint
Voiculescu tévéi annak függvé-
nyében „irányították az ágyú-
csöveiket”, hogy milyen egyez-
kedések folytak a mogul által ve-
zetett párt és a többi politikai
alakulatok között. „Eddig mind-
ezekre nem voltak bizonyítéka-
ink, csak a következményekkel
szembesültünk” – fogalmazott
az AMP elnöke. 

Alig pár hónappal azután, hogy az egyipto-
mi lázongások ürügyén néhány család a
„Facebook” nevet adományozta újszülött
kislányának, immár Izraelre került a sor,
hogy a még ma is mûködõ mitikus hagyo-
mányok alapján testté változtassa korunk
egyik legpregnánsabb társadalmi jelenségét,
éspedig, mily meglepetés: a Facebook közös-
ségi oldalt. Az Adler família azért döntött
úgy, hogy „Like” (Tetszik) néven vezetik be
nõnemû gyermeküket az anyakönyvbe, mert
ezzel a gesztussal szeretnék leróni a tisztele-
tüket a „globális falu” Zuckerberg által ala-
pított pletykaterjesztési központja elõtt,
amely ilyenként az egyik legfontosabb a vi-
lágon. Nem gondoltak azonban arra, hogy
„nomen est omen”, és mit gondol, érez majd
lányuk, amikor naponta több millióan fog-
nak majd „rákattanni” a nevére. És ezt ak-
kor is elkövetik, ha esetleg nem fog
Facebook-profilt fenntartani...

(prier)

Kettõs tükör 

Új vetélkedõt vett az RTL Klub

Egy perc és nyersz címmel érkezik a Minute to
Win it címû ügyességi vetélkedõ az RTL
klub mûsorára – írja a comment.com. A
castingot már megkezdték, a bemutató idõ-
pontja azonban még nem ismert. A show
eredetije amerikai, de több országban elad-
ták a formátumot, mert egyszerûbb, mint a
Sárga bögre: a versenyzõknek tíz feladatot
kell végrehajtaniuk szépen sorban, mind-
egyiket egy perc alatt. A feladatokhoz köz-
napi tárgyakat, gyümölcsöket, eszközöket
használnak, amiket szinte minden háztar-
tásban megtalálhatunk, például kártyalapo-
kat, melyek közül hármat kell félbevágott
dinnyébe hajigálni, vagy építõkockákat,
melyeket a játékosoknak a fejükön egyen-
súlyozott tányérra kell felpakolni egymás
tetejére és ott egyensúlyozni. 

Orbán kegyeltje Wolf Kati?

Jan Feddersen, a Tageszeitung baloldali
német lap újságírója, aki egyébként a
puszta Jennifer Rush-ának titulálja Wolf
Katit, azt írta az Eurovíziós Dalfesztivál
döntõje elõtti esélylatolgatójában, hogy a
magyar indulóra már csak elvi okokból
sem szabad voksokat leadni, mivel „Or-
bán kegyeltje” – írja a Blikk. A budapesti
bulvárlap felhívta a Tageszeitung szerkesz-
tõségét, hogy megkérdezze, honnan tud-
nak arról, kit kedvel a magyar miniszter-
elnök, de csak azt a választ kapták, hogy
az újságíró informátorai megbízhatóak.
A 25-ös döntõben 22. helyen végzett
Wolf Katit egyébként szimpatikusnak, a
produkciót pedig kifejezetten jónak talál-
ta a német kritikus. 

ÚMSZ

Tarr Béla a Berlinálén bemu-
tatott, FIPRESCI-díjjal jutal-

mazott A torinói ló címû filmjét is
vetítik a június 3-a és 12-e között
Kolozsváron zajló Erdélyi Nem-
zetközi Filmfesztivál (TIFF) ma-
gyar napján. Ugyancsak a ma-
gyar nap programjában szerepel
majd Jakab-Benke Nándor Anti-
goné – Avagy Erdélyben, filmet,
együtt címû alkotása. A magyar
napon emellett láthatja majd a
közönség Miklauzic Bence A zöld
sárkány gyermekei címû filmjét is,
amely egy Magyarországon élõ
kínai férfi és egy magyar ingat-
lanügynök barátságáról szól.
Dömötör Tamás Czukor Show cí-
mû alkotása egy fiktív kibeszélõ
show-ban találkozó, egymást rég
nem látott család tagjainak törté-
netét meséli el. Vágvölgyi B.
András Kolorádó Kid-je az 1956-
os forradalom elõtt és után ját-
szódik, fõszereplõjét, egy egysze-
rû rakodómunkást letartóztatják
– az õ és cellatársai visszaemlé-
kezéseibõl bontakozik ki a törté-
net. Groó Diana Vespa címû
filmje pedig egy félárva cigány-
gyerekrõl szól, aki egy nyere-
ményjátékon motorbiciklit nyer.
A Határok nélkül címû szekció-
ban Fliegauf Benedek legújabb,
Womb címû filmjét vetítik.
Amint arról lapunkban már be-
számoltunk, a filmfesztivál Ro-
mán Filmnapok címû szekciójá-
ba idén 12 nagyjátékfilmet, 4 kö-
zepesen hosszú és 11 rövidfilmet
válogattak be. Vetítik többek kö-
zött Cãtãlin Mitulescu legújabb,
Loverboy címû alkotását, amely a
Cannes-i filmfesztiválról érkezik
Kolozsvárra, a romániai premi-
erre, valamint Constantin Po-
pescu Principii de Viaþã címû film-
jét is. Ugyanebben a szekcióban
vetítik a Dacã bobul nu moare cí-
mû, Siniºa Dragin rendezte fil-
met is, amely két apáról szól. A
szerb apa Romániából akarja ha-
zavinni fia holttestét, míg a ro-
mán apa prostituáltnak eladott
lányát keresi Koszovóban. De
nem hiányzik a válogatásból a
Morgen sem. A fesztiválon Geor-
ge Motoi színész kap életmûdí-
jat közel fél évszázados pályafu-
tásáért. A színész az Întoarcerea
lui Vodã Lãpuºneanu (rendezte
Malvina Urºianu, 1979) címû
film fõszerepét tartja élete leg-
fontosabb alakításának. 

Magyar filmek

a TIFF-en 

Az audiovizuális tanácsnál is kitálalt

Stelian Negrea televíziós újságíró arról,

hogy a Dan Voiculescu ellenzéki szenátor

birtokában lévõ Intact médiatrösztben po-

litikai és üzleti érdekérvényesítés eszközei

az alkalmazottak.

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! 

✁

„Mogulkulisszák”

Stelian Negrea televíziós újságíró határozottan állítja: Dan Voiculescu televízióiban rendszeres a nyomásgyakorlás



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Múltidéző (ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (francia 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 A közlekedés új út-
jai
16.50 Egy kis művésze
17.00 Kodály és Bartók
népzenekutatásai
17.30 Mundi Romani
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 Péter és János
(francia f. dráma, 2004)
23.35 Dunasport
23.45 Woodstocki napló
(dok. sor.)
0.45 Katalizátorok (dok. f.)
2.35 Kikötő - Friss (ism.)
2.55 Közbeszéd (ism.)
3.25 Szerelmes földrajz

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A Midsomer gyilkos-
ságok (krimisorozat)
13.15 Veszélyes örökség
(kanadai-amerikai krimi)
15.05 Expedíció (amerikai
filmdráma) 16.50 Csapás
az égből (amerikai-kanadai
film) 18.40 Lavina (kan.-
am. thriller) 20.25 Vészje-
lek (amerikai thriller)
22.05 Terrorcsapda (ame-
rikai-angol-német akció-
film) 23.50 Kickboxer 3.:
A küzdés művészete (am.
akciófilm)

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
A sors kezében (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek,
időjárásjelentés 20.00
Célpontban 20.30 A sza-
kács mentette meg 21.30
Testvérháború (am. film-
dráma) 23.30 D-Paparazzi
(ismétlés) 0.15 Hírek
(ism.) 1.00 Farkasok völ-
gye (sorozat)

9.00 Hitélet 16.00 Hír-
adó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Élet-
képek 18.00 Reggeli tere-
fere 18.30 Híradó 19.00
Többszemközt 19.30 Hír-
adó 20.00 Lakatos Iván:
Kék mezőben fehér rózsa,
dokf. 21.00 Többszem-
közt 21.30 Híradó 22.00
Átjáró (ism.) 

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 A csaló (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 Kassandra (venez.
sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek   

FILM+ACASÃ
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TV2, 21.25
Csajozós film

Julia, az irgalmatlanul kövér lány a sovány, szőke hercegre
vár. Elmegy a randiguruhoz, aki jó nőt varázsol belőle, majd
egy Nagy Ő-műsorban rá is talál a szőke hercegre, a brit ifjú,
Grant személyében. Szerelmének kibontakozását azonban
különféle nehézségek hátráltatják, de ő száz veszéllyel da-
colva, ezer bajon keresztül mégis eljut az imádott jelöltjéig.

DUNA Tv, 22.00
Péter és János

Maupassant regényének feldolgozása a múlt század húszas
éveibe visz el bennünket. Pierre és Jean fiatal éveiket élik,
és nem csak jó testvérei, de igaz barátai is egymásnak. Egy
napon azonban különös végrendelet vet véget bensőséges
kapcsolatuknak, és beférkőzik közéjük a bizalmatlanság és a
gyanú. Pierre megtudja, hogy Jean csak a féltestvére, s
hogy anyja nem volt feddhetetlen asszony.

m1, 22.40
Színésznõk bálja

Az Így készült...-re emlékeztető filmben szemtanúi lehetünk,
amint a rendező dokumentumfilmet forgat színész barátnői-
ről, Charlotte Ramplingról, a zárkózott könyvmolyról, a hisz-
térikus Julie Depardieu-ről, aki csirkéket tart párizsi hátsó-
kertjében vagy Jeanne Balibarról, a pirulakapkodó díváról,
aki egy ízben puskamikrofonnal támadt rá egy rendezőre.

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 Nyitott stúdió -
Sindhu Bhairavi
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Az Árpád-kor temp-
lomai
14.55 Sírjaik 
hol domborulnak...
15.20 Az Örök Szövetség
15.50 Négyszázezer nap
16.20 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. sor.)
17.05 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.55 Múzeumtúra 
(dok. sor.)
18.20 Magyar retro
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Robbie, a fóka
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.15 A Silla királyság ék-
köve (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
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.20 Malabar hercegnő-
je (francia kalandf.)
16.15 NekedValó
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sor.)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Alekosz 
- Szerelem a legfölsőbb
szinteken
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Esti Showder
Fábry Sándorral
Utána: RTL-hírek
0.25 Házon kívül
Utána: RTL-hírek
1.00 Odaát 
(amerikai sor.)
2.00 Reflektor 
- Sztármagazin
2.10 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
12.35 Marina 
(mex.-am. sor.) (ism.)
13.35 A nagy
kvízválasztó 
(angol-am. rom. dráma,
2006)
15.20 EZO.TV
16.25 Marina 
(mex. sor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
18.15 Update Konyha
18.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Csajozós film 
(am.-svájci rom. vígj.,
2006)
Közben: Kenósorsolás
0.05 Aktív
0.10 Divatkreátor
0.40 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.40 Tények Este
2.15 EZO.TV 
- Jósok, látók, médiumok!
2.45 Kőkemény 
(német filmdráma, 2006)

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.)

10.15 A narancsvidék (so-
rozat) 11.10 Harlequin:
Áruló szépség (kan. thrill.)
13.05 Amerika csillagai
14.55 Dawson és a have-
rok (sorozat) 15.50 A mé-
dium (sorozat) 16.45 Gyil-
kos számok (sorozat)
17.40 A dadus (sorozat)
18.05 Christine kalandjai
(sorozat) 18.30 CSI: New
York-i helyszínelők (sor.)
19.25 A nagy házalakítás
20.25 Két pasi (sorozat)
21.25 CSI (sorozat) 22.25
Éden Hotel 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Europa
League 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Örüljünk a focinak!
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Labdarú-
gás: Bajnokok Ligája 1.00
Sport.ro Hírek 1.10 Pon-
tos sportidő

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 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
22.05 Az Este
22.40 Színésznők bálja
(francia vígj., 2009)
0.25 Szélesvászon - 0519
Filmes magazin
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.10 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
2.55 Kalandozó

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 100%-ban 
garantált (ism.)
11.00 A természet 
nagy eseményei
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, időjárásje-
lentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
22.10 Az őrület határán
(am.-kan. dráma, 2002)
23.55 Államérdek 
(angol filmdráma, 2003)
0.55 A megfelelő pár
(ism.)
1.55 A Delta emberei
(ism.)
2.00 Közérdek 
(ism.)
2.25 Ítéld meg te!
3.15 Sport (ism.)
3.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Földcsuszamlás
(amerikai katasztrófa f.,
2004) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport
14.00 A bűnbak 
(amerikai-kanadai 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
20.30 Törvényre törve
(amerikai akciófilm, 1991)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Törvényre törve
(amerikai akciófilm, 1991)
(ism.)
2.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.10 Air America 
(amerikai -német sor.)
12.10 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Alagút a pokolba
(amerikai thriller, 2000)
16.00 Híradó, Sport
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 Alagút a pokolba
(amerikai thriller, 2000)
(ism.)
2.45 Knight Rider 
(am. akció sor.)
3.30 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
(ism.)

7.00 A boldogság kulcsa
(német filmdráma)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Kvíz Show 
(amerikai filmdráma)
11.15 Egy másik élet 
– reality show
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 Földindulás
New Yorkban 

(am. katasztrófa f., 1999)
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Éhező szívek 
(amerikai filmdráma,
2002)
1.00 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.00 Éhező szívek 
(amerikai filmdráma,
2002) (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
-  Ami a festékben van
12.00 Amcsi motorok 
- David Mann motor
13.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7 i
14.00 Állítólag... 
- Mission Impossible
maszk
15.00 Piszkos munkák 
- Vadlibaűző
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
18.00 Autókereskedők 
- BMW 840
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Alaszkai mítoszok
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült? 
- Kombinált csavarkulcsok
22.30 Aranyláz 
Alaszkában
23.30 A tenger 
gladiátorai
0.30 EVO 
- Egy toronyház születése
1.30 MacIntyre alvilági
útikalauza 
- Prága, 
Csehország
2.30 Szétépítők 
- Réz

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Késhegyten
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 A Simpsons család
(am. anim. sor.)
19.00 Biznisz óra
20.00 Három királyság
(kínai kaland sor.)
20.50 Adio
21.00 Oroszlánok arénája
(reality show)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Dobro urban
23.35 Rövid film a kette-
sen
0.35 Három királyság 
(kínai sor.) (ism.)
1.30 Lehet, 
hogy nem tudtad
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 AG Weinberger
zenei műsora 

(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvilág,
Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Híradás, Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rá-
dióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2011. május 19.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Ma Erik, Alexandra és
János napja van.
Az Erik germán eredetû
név, jelentése becsület
(más feltevés szerint egye-
dül) + hatalmas uralkodó.
Az Alexandra nõi név a
latinosított Alexander
név görög eredetijének
(Alexandrosz) nõi párja,
aminek a jelentése: a fér-
fiakat vagy a férfiaktól
megvédõ.
A János bibliai eredetû fér-
finév, a héber Yohhanan
névbõl, illetve ennek latin
Johannus formájából)
származik, alakfejlõdése:
Joannes-Joanes-Joános-
János. Jelentése Jahve
megkegyelmezett. 
Holnap az Iván és Milán
nevû olvasóinkat köszönt-
jük.

Évforduló
• 1514 – Dózsa György, a
keresztes had vezére Ceg-
léden kiáltványt bocsát ki,
melyben az egész jobbágy-
ságot felkelésre szólítja.
• 1521 – a magyar–török
háború (1521–26) kezde-
te: I. Szulejmán hadat
üzen II. Lajosnak.
• 1804 – Bonaparte Napó-
leont a francia szenátus
császárrá nyilvánítja, I.
Napóleon néven.
• 1944 – Márton Áron ró-
mai katolikus püspök a
kolozsvári Szent Mihály-
templomban elmondott

szentbeszédében megdöbbe-
nését fejezi ki a zsidóellenes
intézkedések miatt.

Vicc
Két ügyvezetõ igazgató be-
szélget:
– Te fizetsz az embereidnek?
– Én nem.
– Én sem. És bejárnak? 
– Be.
– Az enyémek is.  Te, nem
kéne ezektõl belépõdíjat
szedni?

Recept
Citromos sertésragu
Hozzávalók: sertéscomb
(min. 0,5 kg), fél pohár tej-
föl, 2 dl tejszín, 2 dl tej, 1 ge-
rezd fokhagyma, 1 púpos
evõkanál étkezési keményí-
tõ, 1 citrom reszelt héja és
leve, apróra vágott rozma-
ring, só, bors, kevés olaj.
Elkészítése: A kockára vá-
gott sertéscombot kevés ola-
jon megpároljuk, majd lepi-
rítjuk. Sózzuk, borsozzuk.
Pár perc múlva kiszedjük. A
helyére tesszük a serpenyõ-
be az egy gerezd lereszelt
fokhagymát. Amikor már il-
lata van, akkor hozzáadjuk
a citrom lereszelt héját és a
levét. Ebbe tesszük a tej-
színt, tejfölet, keményítõt, s
végül visszarakjuk a kisze-
dett húst. Pár percig össze-
fõzzük, s gyorsan, csakis
melegen tálaljuk, különben
a szósz összeugrik, a beleva-
lók elválnak egymástól.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön most megszabadul min-
denféle stressztõl, szabadnak,
derûsebbnek érzi magát. Egy
régi ismerõse közelébe kerül, s
valószínû, hogy barátságba
kerülnek.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az otthoni teendõk valósággal
pihentetik, nyilván azért, mert
látja munkája eredményét.
Vendégeket hív, hogy lássák õk
is, milyen hatékony változáso-
kat vitt véghez.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A csillagok segítik önt, igye-
kezzen kihasználni minden le-
hetõségét. Munkájára kon-
centráljon, ne hagyja gondola-
tait elkószálni, ne merüljön
hosszú beszélgetésekbe.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Akadályozzák elõmenetelében,
korlátokba ütközik. Akkor lép-
het ki a kellemetlen korlátok
közül, ha a szakmai oldalra
összpontosít, és figyelmen kí-
vül hagyja a személyi hátteret.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Megromolhat társával az ed-
dig felhõtlen viszonya. Próbál-
ja meg visszafogni magát, és
higgadt józansággal kezelje a
kialakult helyzetet.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Elõnyére válna, ha képes lenne
az energiáit visszafogni. Mér-
sékelje kiadásait, köszörülje ki

a pénzügyi jó hírén esett csor-
bát.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az alapos, minden részletre ki-
terjedõ tervezés napja a mai.
Mivel soha sem bíz semmit a
véletlenre, most se tegye. Szá-
mítanak önre, s tudják, hogy
nem érheti õket meglepetés.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kapcsolataiban átrendezõdés-
re számíthat. A régi társaság
megváltozik, s a bomlási folya-
mat nem kíméli a legszûkebb
kört sem. Az elsõ jeleket már
ma tapasztalhatja.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy már lezártnak hitt vita is-
mét kiújulhat. Ne ragadjon le
az apróságokon, mert jó üzleti
érzéke és kitartása segít a cél
elérésében.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Életének egy új szakasza kez-
dõdik. Végre öné lehet, amire
oly régóta vágyott, és ez na-
gyon sokat jelent. Este kelle-
mes beszélgetést folytat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Életének egy új szakasza kez-
dõdik. Végre öné lehet, amire
oly régóta vágyott, és ez na-
gyon sokat jelent. Este kelle-
mes beszélgetést folytat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bonyolult ügyben kérnek öntõl
tanácsot, és amiben tud, szíve-
sen nyújt segítséget. Erõsen
foglalkoztatja a jövõ, sokat vár
jelenlegi kapcsolatától.

Horoszkóp
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A pályákon már szinte
minden eldõlt a labdarú-

gó-Liga-1 33. fordulója
után, már csak a TAS vál-
toztathat a sorrenden. Ha a
lausanne-i sportbíróság a
Pandurii–Oþelul-mérkõzés
lejátszásáról dönt, úgy a
címvárományosok az aláb-
biak szerint vágnak neki a
szombati zárófordulónak:
Oþelul 64, Temesvár 63,
Vaslui 62 pont!

A galaciak az Astra, a
vaslui-iak pedig éppen a
„pandúrok” vendégei lesz-
nek a 34. fordulóban, míg a
temesváriak a Dinamót fo-
gadják. A TAS döntése oda
hathat, hogy a pontvadászat
végkimenetele elhalasztód-
jon, hiszen az ominózus
Târgu Jiu-i meccset már csak
a jövõ héten lehetne pótolni. 

A 33. fordulóban eldõlt,
hogy a negyedik kiesõ az
Universitatea. A craiovaiak-
nak besztercei gyõzelem kel-
lett volna ahhoz, hogy re-
ménykedhessenek, ehelyett
azonban csak 1-1-re mérkõz-
tek a Gloriával. Az oltyán
gárda biztosan szétesik.

Adrian Mititelu eladna hat
játékost (Prepeliþã, Dãnãnae,
Lung, jr. Florin Costea, Gã-
man, Bãrboianu), további
négy pedig szabadon távoz-
hat (Wendel, Lopes, Zorro és
Bujor). Dorel Stoica közös
megegyezéssel fog szerzõdést
bontani a craiovai klubbal.  

Dicã (25. perc) büntetõjé-
vel a Steaua 1-0-ra legyõzte a
Marosvásárhelyi FCM-t, de
a hármas sípszóig izgulha-
tott, miután Martinovici-ot a

80. percben kiállították. A
Dinamo is emberhátrányban
fejezte be a vendég Victoria
Brãneºti elleni mérkõzést,
miután Bãlgrãdean kapust a
75. percben, 2-1-es hazai ve-
zetésnél, kiállították. A kény-
szermegoldásként hálóõrré
változott Bãrboianu jól vé-
dett, így a csapata 3-1-re
nyerte a mérkõzést.   

A 33. fordulóban egyéb-
ként 32 gól esett 18-14-es
megoszlásban, s csak az

Astra (Urziceni) és a Rapid
(a Kolozsvári U vendége-
ként) tudott nyerni idegen-
ben. Már azt is tudni lehet,
hogy a gólkirályi cím sorsa
Ianis Zicu (18) és a medgyesi
Eric (16) között dõl el, miu-
tán Wesley (Vaslui) öt hossz-
ra van a temesvári éllovastól. 

A profiliga (LPF) verseny-
bizottságának döntése értel-
mében a 34. forduló mérkõ-
zései egy idõben, 17 órai kez-
dettel zajlanak le, a tévéköz-

vetítésekrãl a napokban dön-
tenek. A záróforduló mûso-
ra: Marosvásárhelyi FCM
–Kolozsvári U (õsszel: 1-1),
Pandurii Tg. Jiu–FC Vaslui
(1-3), Rapid–Brassói FC (0-
2), Kolozsvári CFR 1907–
Steaua (2-2), Victoria Brã-
neºti–Besztercei Gloria (0-1),
Universitatea Craiova–Med-
gyesi Gaz Metan (0-1), Te-
mesvári FC–Dinamo (0-0),
Astra Ploieºti–Oþelul Galac
(1-2), Sportul Studenþesc–
Unirea Urziceni (1-2). 
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VisszaTAS(z)ító véghajrá

Dorinel Munteanu galaci edzõ bízik abban, hogy csapata helytáll az utolsó mérkõzésen

Továbbjutott Dulgheru

A 618 ezer dollár összdíjazá-
sú brüsszeli nõi tenisztorna
keddi játéknapján a 7. he-
lyen kiemelt Alexandra Dul-
gheru 2-6, 6-4, 6-2-re nyert a
szlovén Polona Hercog el-
len. Ugyanazon a tornán a
magyar Szávay Ágnes felad-
ta a Galina Voszkobojeva el-
leni elsõkörös mérkõzést. A
kazah akkor 5-2-re vezetett. 

Basso nagyot bukott

Edzés közben súlyosat bu-
kott tegnap Ivan Basso, a
Giro d’Italia kerékpáros kör-
verseny tavalyi bajnoka. Az
olasz sztár – aki az idén nem
indult a Girón – az Etna kö-
zelében esett el, beütötte a
kulcscsontját és a hátát. Az
arcát is megsértette, amelyet
15 öltéssel varrtak össze. 

Doppinghálózat 
bukott le 

Ajzószerekkel kereskedõ
nemzetközi hálózatot bukta-
tott le a spanyol rendõrség,
amely szerint a bûnszervezet
többek között Magyarorszá-
gon keresztül csempészte be
az illegális anyagokat Spa-
nyolországba. Az akció so-
rán 26 embert vettek õrizet-
be, közöttük egy veterán ke-
rékpárcsapat vezetõjét is.
A nyomozás során kiderült,
hogy a gyanúsítottak az
interneten kereskedtek ille-
gális anyagokkal, többek kö-
zött anabolikus szteroidok-
kal, növekedési hormonok-
kal, a vérdoppingnál hasz-
nált EPO-val, illetve poten-
cianövelõ szerekkel.

Röviden

Fotó: Mediafax

Lovaglás

ÚMSZ

A szombati Temple Sta-
kesen ismét a német An-

dreas Suboric lesz Overdose
lovasa. Suboric nemrég épült
fel egy súlyos sérülésbõl – ta-
valy márciusban fejbe rúgta
egy ló –, s összességében ha-
todik alkalommal ül majd a
magyar „csodalovon”. A-
mint azt Mikóczy Zoltán
résztulajdonos elmondta:
ideje volt, hogy Overdose is
rendbe jöjjön, mert õk ketten
tökéletes párost alkotnak.
Overdose elsõ 12 versenyét
megnyerte, majd súlyos, pá-
lyafutását veszélyeztetõ sérü-
lést szenvedett 2009-ben. Mi-
után felépült a savós patair-
ha-gyulladásból, 2010 au-
gusztusának végén, 14 veret-
len futást követõen kikapott
Baden-Badenben. Azóta áp-
rilis 17-én, a németországi
Hoppegartenben versenyzett
elõször, ahol régi önmagát
mutatta: meggyõzõ stílusban
futva, új pályacsúccsal maga-
biztosan gyõzött. Mikóczy
optimista a következõ erõ-
próba elõtt. A Haydock Park
május 21-i versenye a lon-
doni Royal Ascoton június
14-én sorra kerülõ viadal
fõpróbája lesz. 

Suboric marad
„Dózi” lovasa 

A táblázaton:  
1. Oţelul 33 20 7 6 45-25 67
2. Temesvár 33 16 15 2 59-37 63
3. Vaslui 33 17 11 5 50-28 62
4. Rapid 33 15 11 7 42-22 56
5. Dinamo 33 16 8 9 67-48 56
6. Steaua 33 15 9 9 41-26 54
7. Gaz Metan 33 13 13 7 39-31 52
8. CFR 1907 33 11 12 10 49-42 45
9. Astra 33 10 15 8 36-29 45
10. Vásárhely33 12 9 12 34-39 45
11. Kv. U 33 12 8 13 46-53 44
12. Brassó 33 10 13 10 34-39 43 
13. Pandurii 33 9 10 14 36-45 37
14. Gloria 33 8 11 14 34-47 35
15. Craiova 33 7 9 17 34-46 30
16. Urziceni 33 6 7 20 22-58 25
17. Brăneşti 33 4 10 19 32-61 22 
18. Sportul 33 6 2 25 33-57 20

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az erõviszonyok alap-
ján a jelenlegi szezon-

ban remek formában játszó
FC Porto a labdarúgó-Eu-
rópa-liga döntõjének esélye-
se, a szintén portugál Spor-
ting Braga azonban ma este
felülírná a papírformát a
dublini stadionban.

A története elsõ európai
kupafináléjára készülõ Bra-
ga vezetõedzõje, a játékos-
ként az FC Portót 1987 és
1997, valamint 1999 és
2001 között szolgáló Do-
mingos Paciencia szerint
futballistáinak nincs szüksé-
gük motiválásra, kivált-
képp, ha ilyen kiváló ellen-
féllel van dolguk. 

A két együttes még soha
nem találkozott egymással
európai kupában, a portugál
bajnokságban és kupában
azonban 131-szer csapott
össze, ebbõl 92 alkalommal
a Porto hagyta el gyõztesen
a pályát, a Braga 17-szer di-
adalmaskodott, s 22 döntet-
len született. A csapatok
kétszer játszottak egymással
nemzeti kupadöntõt, s
mindkettõ portói sikerrel
zárult: 1977-ben 1-0-ra,
1998-ban 3-1-re nyert a kék-
fehér gárda. A két alakulat
legutóbbi három találkozója
úgyszintén a Porto sikereit
hozta (5-1, 3-2, 2-0), a Braga
legutóbb 2009 szeptemberé-
ben tudott nyerni, akkor 1-0
volt a végeredmény.

Korábban egyik gárda
sem játszott még tétmérkõ-

zést Dublinban, de míg a
Braga elõször szerepel eu-
rópai kupadöntõben, addig
a portói alakulat lényegesen
tapasztaltabb e téren: 1987-
ben BEK-et, 2003-ban
UEFA-Kupát (az EL jog-
elõdjét), 2004-ben pedig
BL-t nyert. A Portugál Ku-
pát a Porto 15 alkalommal
hódította el, a Bragának pe-
dig ez egyszer sikerült, még
1966-ban. 

Falcao, a Porto kolumbiai
csatára az elõdöntõ vissza-
vágóján szerzett góljával re-
kordot döntött, 16 találatot
jegyez, s immár az õ nevé-
hez fûzõdik a legtöbb gól az
UEFA-Kupa/Európa Liga
történetében egy idényen
belül: az eddigi csúcsot
Jürgen Klinsmann, a Ba-
yern München csatára tar-
totta, aki az 1995/96-os
szezonban 15-ször volt
eredményes.

Andre Villas-Boas, az FC
Porto vezetõedzõje viszont
épp az EL megnyerésével
döntene rekordot, ugyanis
33 évesen és 213 naposan
emelhetné magasba a trófe-
át, ezzel õ lenne minden
idõk legfiatalabb trénere,
aki európai kupát nyer.
Villas-Boas egyébként trip-
lázhat, ha a már megszer-
zett bajnoki arany mellé
megnyeri az EL-döntõt, és
legyõzi csapatával a Vitó-
ria de Guimaraest a Portu-
gál Kupa vasárnapi finálé-
jában.

Az EL-döntõ ma 20.45
órakor kezdõdik Írország
fõvárosában, a Dublin Are-
nában. 

Európa Liga-döntõ:

borul-e a papírforma? Jégkorong

T. J. L. 

Több mint 50 ezer szur-
koló fogadta hétfõn este

Helsinkiben a jégkorong-vi-
lágbajnokság döntõjében dia-
dalmaskodott finn válogatot-
tat. Az „Oroszlánok” 6-1-re
verték a pozsonyi fináléban
az õsi rivális svédeket, s ezzel
történetük második vb-ara-
nyát szerezték meg, az elsõt
még 1995-ben, Stockholm-
ban nyerték.

A finn fõváros piacterén
hatalmas tömeg fogadta a
csapat tagjait, de az ünneplés
már éjszaka elkezdõdött,
Helsinki utcáira körülbelül
100 ezer drukker vonult ki,

megünnepelni a diadalt. Az
ország legnagyobb települé-
sein ugyancsak tombolt a ho-
ki-láz. A rendõrség beszámo-
lója szerint tárgyi károkozás
történt ugyan a fõvárosi ün-
neplés közben, de „kevesebb,
mint egy átlagos szombat es-
te alkalmával.”

Véglegesek és érdekesek a
felvidéki vb statisztikái. A
legeredményesebb játékos a
finn Jarkko Immonen, aki 9
gólból és 3 gólpasszból össze-
sített 12 pontot. A világbaj-
nokot három 10 pontos, a
svéd Patrik Berglund (82),
valamint két cseh, Tomas
Plekanec (64) és Roman
Cervenka (46), továbbá a 9
pontos kasnadai John Tava-
res (54) követi ebben a rang-

sorban. A legjobb hálóõrök
képzeletbeli dobogójára a ér-
mes csapatok sorrendjében
lépett fel a finn Petri Vehanen
(a lövések 95, 43 %-át védte),
a svéd Viktor Fasth (94,57 %)
és a cseh Ondrek Pavelec
(93,93 %). A legtöbb lövést a
svédek küldték kapu felé, de
358 kísérletükbõl csak 32 gól
született. A másik véglet Dá-
nia 124 lövéssel és 12 góllal.
A legjobban mégis a csehek
céloztak: 290 lövés 36 gólért.  

Várhatóan a házigazda
Szlovákia meccseit látogat-
ták a legtöbben, a mérkõzé-
senként átlag 9301 nézõ / 6
meccsen. Következnek a cse-
hek (9283/9), az oroszok
(9234/9) és a világbajnok fin-
nek (9210/9). 

Félszázezer finn ünnepelt

Kézilabda

T. J. L. 

Zárás volt múlt hét vé-
gén a nõi kézilabda-baj-

nokságban, a Nemzeti Liga
2010–11-es idényének leg-
jobb nyolc együttese azon-
ban a héten a Román Kupá-
ért is megküzd. A régi-új
bajnok Oltchim a Nagybá-
nyai ªtiinþa HCM-vel (a
gyõztes a továbbiakban A),
az ezüstérmes Kolozsvári
U-Jolidon a HC Oþelul Ga-
lac együttesével (B), a
bronzérmes CS Municipal
Bukarest a HC Dunãrea
Brãila csapatával (C) játszik
a negyeddöntõben, a Zilahi
HC pedig a HCM Ro-
mannal (D). A bákói sport-

csarnokban csütörtökön
sorra kerülõ mérkõzések 14,
16, 18 és 20 órakor kezdõd-
nek. Másnap (18 és 20 órá-
tól) C-B és D-A párosítás-
ban játszanak a fináléba ju-
tásért. A döntõt szombaton
13.15 órától rendezik. 

A Román Kupát elhódító
gárda az õsszel rajtoló konti-
nentális kupaidényben a
KEK-ben képviseli Románi-

át. Ha az Oltchim nyer, dön-
tõbeli legyõzöttje indulhat a
második kupasorozatban.
Ha azonban az U-Jolidon
lesz a döntõs, úgy a CS
Municipal játszhat a KEK-
ben, miután a kolozsváriak
Bajnokok Ligája-selejtezõre
jogosultak. Ebben az esetben
a Zilahi HC és a HCM Ro-
man szerepelhet az EHF-
kupában. 

A kupáért és a feljutásért

Feljutnának a vásárhelyiek 

Május 20–22. között Brassóban vív körmérkõzést a nõi
Nemzeti Ligába való feljutásért a másodosztály négy leg-
jobb csapata. A részletes mûsor: május 20, péntek: CSM
Ploieºti–Marosvásárhelyi Maros SK (11 óra) és Bákói
ªtiinþa–Naþional Râmnicu Vâlcea  (13); május 21, szom-
bat: Maros SK–Naþional (11) és CSM Ploieºti–ªtiinþa
(13); május 22., vasárnap: ªtiinþa–Maros SK (11) és
Naþional–CSM Ploieºti (13). 
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