
Kelemen Hunor kulturális és
miniszter tegnap a román ál-

lam kulturális érdemkeresztjével

tüntette ki a filmmûvészet legen-
dás alakját, az Oscar-díjas cseh
rendezõt, Jiri Menzelt. 8. oldal 

új magyar szó
2011. május 19., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1184 ▲
1 amerikai dollár 2,8909 ▲
100 magyar forint 1,5384 ▲

Károly herceg szerint Erdély
Románia legjobb exportterméke 

„Nincs jobb exportterméke Romániának,
mint Erdély” – jelentette ki Károly herceg
brit trónörökös, aki ötnapos magánlátogatás
keretében kereste fel erdélyi birtokait. 

Vezércikk 3

Háttér 4
„Nem feküdtünk kétvállra”

„Az Iskola Alapítvány
Iskola Alapítvány ma-
rad, megtalálja az új
utakat és lehetõsége-
ket. Nem feküdtünk
kétvállra, megyünk to-
vább” – hangsúlyozza
az ÚMSZ-nek adott
interjúban Kelemen
Hunor. Az RMDSZ
elnöke a szövetség
kongresszusa óta eltelt
idõszakot értékelte 
lapunknak.

Társadalom 7
Traian Igaº szerint
mulasztott a rendõrakadémia

Visszakozik Traian Igaº belügyminiszter és
a rendõrakadémia: a napokban megjelent
hírekkel ellentétben mégis külön, magyarok
és romák számára fenntartott helyekre fel-
vételizhetnek a rendõrjelöltek. Idén 15
„magyar helyet” hirdet meg az intézmény.

Aktuális 3

Boc, a
(munkahely)teremtõ

Gyanútlan szemlélõ hajlamos lenne 
arra gondolni, hogy lám, megérte 

a felelõsségvállalás kocká-
zata, hiszen a feketemun-
kára kirótt, a szabadság-
vesztést is magában 

foglaló büntetéseknek 
köszönhetõ a „kifehérí-
tett” munkaszerzõ-
dések látványos 
megszaporodása.Bogdán Tibor

ÚMSZ

„Senkinek nem áll szándéká-
ban a tanügyi törvény módo-

sítása. Bízom abban, hogy ezt a
számunkra nagyon rossz üzenetû
bakit tudjuk korrigálni a szenátus-
ban” – jelentette ki tegnap Kele-
men Hunor. Az RMDSZ szövet-
ségi elnöke tárgyalt Emil Boc kor-
mányfõvel, aki arról biztosította,
hogy a felsõházban megakadá-
lyozzák az oktatási törvény azon
cikkelyének módosítását, amely a
földrajz és a történelem anyanyel-
ven történõ oktatására vonatko-
zik. Folytatása a 3. oldalon 

Tanügy: Boc

garanciát vállal
Gyulay Zoltán, Budapest

Székelyföld EU-forrásokra
alapozott fejlesztése kiemelt

figyelmet érdemel – ezzel is indo-
kolható, hogy a magyarországi
Európa Klub kedd esti rendezvé-
nyének vendége a Csíkszeredá-
ban élõ Csutak István volt. A fej-
lesztéspolitikai szakértõ multimé-
diás elõadáson ismertette azt a
több száz grafikont, táblázatot és
mátrixot tartalmazó tanulmá-
nyát, amely Székelyfölddel kap-
csolatban támpontokat kíván
nyújtani egy átfogó fejlesztési
tervhez. Folytatása a 6. oldalon 

„Zötyögõ”

fejlesztéspolitika

Jiri Menzel a román állam kulturális érdemkeresztjét vette át

Szándékai szerint a törvénytervezet a fogyasztók helyzetén könnyítene: „ránézésre” felismernék, melyik az egészséges élelmiszer

A zöld pöttyös az igazi
Színes pontokkal jeleznék a csomagolóanyagon az élelmiszerek minõségét

Fotó: Tofán Levente

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

Román elismerés Menzelnek

Nem kell többé veszõdnie az élelmiszerek tájékoztatóján szereplõ apró betûs és – az átlagos
fogyasztó számára – érthetetlen szöveggel annak, aki szeretné tudni, mit vásárol. A jövõben
piros, narancssárga, illetve zöld pontokkal tüntetik fel a csomagolóanyagon, mi az, amit ke-
rülni kell, és mi az, aminek a fogyasztása egészséges. A vonatkozó törvénytervezetet a sze-
nátus szakbizottsága pozitívan véleményezte, ám a kezdeményezés körül nagyon sok a vita.
Többen úgy vélik, az élelmiszergyártók jelentõs része hamisítja a termékeket. 7. oldal 
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Röviden

Budapesten tárgyal Baconschi

A magyar diplomácia vezetõjével,
Martonyi Jánossal, Semjén Zsolt kor-
mányfõhelyettessel és Schmitt Pál államfõ-
vel találkozik ma Budapesten a román kül-
ügyminiszter. A bukaresti külügy tegnapi
tájékoztatása szerint Teodor Baconschi a
kétoldalú kapcsolatok fejlesztési lehetõsége-
irõl, energia- és szállításügyi közös tervek-
rõl, Románia schengeni csatlakozásáról tár-
gyal vendéglátóival. Lapunk úgy tudja,
hogy a megbeszélések napirendjén a ma-
gyarországi oktatási-nevelési támogatás ro-
mániai folyósítása is szerepel. Teodor
Baconschi a magyar kollégája meghívására
látogat Budapestre.

Alkotmányos, de módosul 
a környezetvédelmi adó

A kormány hamarosan ismét módosítja a
személygépkocsikra kivetett környezetvé-
delmi adót – közölte tegnap Ioana Mun-
tean szóvivõ. A módosításra az Európai Bí-
róság legutóbbi döntése miatt van szükség.
Eközben az Alkotmánybíróság tegnap
alaptalannak minõsítette a környezetvédel-
mi ellen emelt alkotmányossági kifogáso-
kat. A taláros testület szerint a nagy felhá-
borodást kiváltott kormányrendeletet a kor-
mány úgy módosította, hogy megfelel az
uniós követelményeknek.

Zágráb esélye a csatlakozásra

Reális az a forgatókönyv, s ha sikerül rajta
végighaladni, június végéig lezárhatók a
csatlakozási tárgyalások Horvátországgal –
jelentette ki a soros EU-elnökség nevében
Orbán Viktor magyar miniszterelnök teg-
nap Brüsszelben. Nehezebbnek ítélte
ugyanakkor az uniós belsõ határok szabad
átjárását biztosító schengeni övezet bõvíté-
sének ügyét, mert nehéz különválasztani
Bulgária és Románia ügyét attól, mi legyen
a délrõl érkezõ bevándorlókkal.

Román rendõrök magyar utakon

Újra bekapcsolódhatnak román rendõrök
az idén nyáron Magyarországon a 4-es szá-
mú fõút Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szakaszán zajló ellenõrzésekbe. A mára-
marosi rendõr-fõkapitányság küldöttségé-
nek szolnoki tárgyalásai során a két fõkapi-
tányság vezetõje, Ioan Cupsa és Farkas Jó-
zsef állapodott meg errõl.

Visszahívták a felsõház elnökét

A szentpétervári városi parlament tegnap
visszahívta a Szövetségi Tanácsból – az
orosz parlament felsõházából – Szergej
Mironovot (képünkön), aki eddig a felsõ-
ház és az Igazságos Oroszország párt elnö-

ke volt. Mironov a pártelnöki tisztségbõl
nemrég távozott, de megmaradt a párt nem
hivatalos vezetõjének. Az ülés idején a
helyszínként szolgáló a Mariinszkij palota
elõtt az Igazságos Oroszország párt hívei
tüntettek a visszahívás ellen.

Takarékosabb német katonaság

Kisebb és olcsóbb hadsereget tervez az új
német védelmi miniszter. Thomas de
Maizière, aki március elején vette át a tár-
ca irányítását a doktori disszertációjával
kapcsolatos plágiumbotránya miatt le-
mondani kényszerült Karl-Theodor zu
Guttenberg helyett, tegnap ismertette
a haderõreform fõ elemeit. A hadsereg
létszámát a jelenlegi 220 ezerrõl 175-185
ezerre csökkentik.

ÚMSZ-összeállítás

Egy volt egyiptomi komman-
dóst, Szaif al-Adelt választot-

ták meg állítólag az al-Kaida ide-
iglenes vezetõjének – jelentette a
terrorszervezet egyik belsõ ügyek-
ben bennfentes forrására hivat-
kozva a CNN. Az informátor –
Norman Benotman, aki két évti-
zede jól ismeri az al-Kaida vezetõ-
it, és az amerikai hírtelevízió sze-
rint mindig jól értesültnek bizo-
nyult velük kapcsolatban – azt ál-
lította, hogy Adel kiemelkedõ sze-
repet játszik a terrorszervezetben.
Az utóbbi években elfordult a so-
káig az al-Kaida szövetségeseként
mûködõ a Líbiai Iszlám Harci
Szervezet ideológiájától, amely-
nek egy idõben a vezetõje volt.

A radarok számára láthatat-
lan, újfajta, pilóta nélküli repülõ-
gépeket is bevetett a CIA annak
a pakisztáni háznak a megfigye-
lésére, amelyben Oszama bin

Laden lakott – írta meg nem ne-
vezett jelenlegi és volt amerikai
tisztségviselõkre hivatkozva a
honlapján tegnap a The Washing-
ton Post. A hírszerzõ ügynökség
hónapokon át több tucat titkos
bevetést hajtott végre ilyen gé-
pekkel, mielõtt május 2-án ame-

rikai kommandósok végeztek az
al-Kaida terrorhálózat vezetõjé-
vel. A titkosszolgálat olyan nagy-
felbontású videofelvételeket ké-
szített az 5 és 17 ezer méter kö-
zötti magasságban repülõ
drónokkal, amilyeneket mûhol-
dak nem tudnak produkálni. 

MTI

A mûtét után javult az Afga-
nisztánban kedden közleke-

dési balesetben életveszélyes sé-
rüléseket szenvedett magyar ka-
tona állapota, szállítható álla-
potba került, így mára virradó-
an mind a négy sérültet Ma-
gyarországra vitték. Kovács Jó-
zsef vezérõrnagy, a Magyar
Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokságának parancsno-
ka úgy tájékoztatott, hogy a két
elhunyt katona holttestét ké-
sõbb – valószínûleg a hét végén
– tudják hazaszállítani. A hõsi
halottá nyilvánított Dálnoki
András szakaszvezetõ és Róth
Orsolya õrmester temetésének
helyérõl és idejérõl a családtag-
ok kérését figyelembe véve dön-
tenek. Gyakorlott és kiképzett
sofõrnek számít az a katona,
aki a felborult jármûvet vezette
– mondta Benkõ Tibor magyar
vezérkari fõnök tegnap. A sofõr
itthon több mint félmillió kilo-
métert vezetett balesetmentesen
nagy jármûvön, és januárban
Németországban felkészítést
kapott a páncélozott gépkocsik
vezetésére, Afganisztánban pe-
dig kimondottan a most veze-
tett típusra képezték ki. A kocsi
több mint tizenhét tonnát
nyom, és eléggé magasan van a
súlypontja, így jóval instabilabb
a terepre kifejlesztett, más típu-
sokhoz képest, mégis közúton
megbízható jármûrõl van szó. 

Hazaszállították

Afganisztánból a

magyar sérülteket
Hírösszefoglaló

A történelmi megbékélést
szolgáló további gesztusok je-

gyében folytatódott tegnap a brit
uralkodó elõzõ nap kezdõdött ál-
lami látogatása Írországban.
II. Erzsébet királynõ személyében
éppen száz év óta elõször tesz lá-
togatást Írországban brit uralko-
dó. Legutóbb a királynõ nagyap-
ja, V. György király járt az akkor
még a brit korona fennhatósága
alá tartozó ír tartományban 1911-
ben. A 85 esztendõs II. Erzsébet –
akit az utazásra elkísért 90 éves
férje, Fülöp edinburghi herceg –
megkoszorúzta az ír nemzeti há-
borús emlékmûvet, amelyet az I.
világháborúban elesett ír katonák
tiszteletére emeltek.

Az I. világháborús gyõzelemért

hozott ír véráldozatot korábban
brit részrõl sokan hajlamosak vol-
tak lebecsülni. Ennek oka az volt,
hogy éppen a háború közepén,
1916-ban robbant ki Írországban
a húsvéti felkelés néven ismertté
vált lázadás a brit uralom ellen, és
ezt a brit történelmi emlékezet so-
káig árulásként, Nagy-Britannia
hátbatámadásaként tartotta szá-
mon.

A királynõ már látogatása elsõ
napján történelmi jelentõségû
megbékélési gesztust tett, amikor
Mary McAleese ír államfõvel kö-
zösen helyezett el koszorút a dub-
lini Emlékezés Kertjében. Az em-
lékhelyet a brit uralom ellen az el-
múlt évszázadokban vívott ír
fegyveres küzdelmek, felkelések
Írországban mártírként számon
tartott áldozatainak tiszteletére

alakították ki, vagyis a brit ural-
kodó a brit korona fennhatósága
elleni harc ír halottainak emléke
elõtt tisztelgett a koszorúzással.

A látogatás második napján,
szerda kora este az uralkodó a
brit–ír konfliktus újabb neuralgi-
kus helyszínét kereste fel. Elláto-
gatott a dublini Croke Park stadi-
onjába, ahol brit katonák 1920-
ban egy labdarúgó-mérkõzés köz-
ben tüzet nyitottak, és 14 fegyver-
telen személyt – 13 nézõt és egy
játékost – megöltek. A vérengzés
elõzményeként néhány órával ko-
rábban az Ír Köztársasági Hadse-
reg (IRA), a legnagyobb britelle-
nes katolikus milícia fegyveres
különítményei Dublinban 14
olyan személyt lõttek agyon,
akikrõl feltételezték, hogy a brit
hírszerzés ügynökei. 

II. Erzsébet gesztust gyakorol

Az iráni hatóságok elengedték Dorothy Parvazt,
az al-Dzsaszíra katari székhelyû hírtelevízió újság-
íróját, aki Szíriában tûnt el három héttel ezelõtt
rejtélyes körülmények között. A hírrõl, amelyet az
újságíró võlegénye, Todd Barker is megerõsített,
tegnap számolt be a mûholdas televízió. Dorothy
Parvaz visszatért Dohába, és elmondta: kihallgat-
ták, jól bántak vele, egészséges. Az egyiptomi had-
sereg cáfolja, hogy szándékában állna kegyelem-
ben részesíteni Hoszni Mubarak volt elnököt, ha
bocsánatot kér tetteiért, és átadja vagyonát az ál-
lamnak. Az as-Surúk címû független lap kedden
azt írta, hogy a 83 éves Mubarak levélben készül a
közvéleményhez fordulni. Jemenben távozásáról

szóló megállapodásban egyezett meg tegnap Ali
Abdalláh Száleh elnök az ellenzékkel, az errõl
szóló okmányt még a nap folyamán aláírták. A
Perzsa (Arab)-öböl melletti hat államot tömörítõ
Öböl menti Együttmûködési Tanács közvetítésé-
vel létrejött egyezmény szerint a 33 éve hatalmon
lévõ Száleh egy hónapon belül távozik tisztségé-
bõl, s posztját az alelnöknek adja át, aki kiírja az
elnökválasztást. Tuniszban és környékén feloldot-
ták tegnap az éjszakai kijárási tilalmat, miután
enyhült a tíz nappal ezelõtt összecsapásokat kivál-
tó felszültség. A belügyminisztérium közleménye
„a biztonsági helyzet stabilizálódásával” indokol-
ta a döntést.

Enyhül a helyzet az arab világban

Az „új” bin Laden Gy. Z.

Huszonnégy órás megfigyelés
alatt tartják New York legszi-

gorúbb börtönében Dominique
Strauss-Kahnt, a Nemzetközi Va-
lutaalap nemi erõszak kísérleté-
nek gyanúja miatt letartóztatott
vezérét. A DSK-ként emlegetett
nagyhatalmú gazdasági szakem-
bert ugyanis pszichológiai vizsgá-
latnak vetették alá, és azt mutat-
ták ki, hogy öngyilkosság veszé-
lye áll fenn nála. A lehetséges bör-
tönbüntetés mellett ráadásul ami-
att is aggódnia kell, hogy az állí-
tólagos áldozat olyan lakásban él
Bronxban, amelyet HIV-fertõzött
vagy AIDS-beteg felnõttek szá-
mára tartanak fenn – írta tegnap a
New York Post címû bulvárlap. A
Sofitel szálloda szobalánya, Na-
fissatou D. nyugat-afrikai beván-
dorló, akirõl egy nappal korábban
a lap azt állította, hogy hithû, fej-
kendõt viselõ muzulmán. A nõt
jelenleg egy titkos helyen rejtege-
tik. A Nemzetközi Valutaalap
nem lépett érintkezésbe vezér-
igazgatójával a szombati letartóz-
tatás óta. Korábban a Reuters brit
hírügynökség két IMF-forrást is
idézett, s közlésük szerint a kor-
mányzótanács tervezi a kapcso-
latfelvételt, hogy tájékozódjék: mi
a szándéka a jövõben, a vádak
nyomán posztjának megõrzését
vagy feladását tervezi. A kor-
mányzótanács elmozdíthatja a
vezérigazgatót. Közben számos
találgatás látott napvilágot az
utód személyével kapcsolatban.
A nemzetközi sajtó több személy
neve körül találgat, lengyel pénz-
ügyi szakemberektõl kezdve tá-
vol-keleti bankárokon keresztül
egészen dél-afrikai politikusig.  

DSK félnivalója

Kísérõjelenség a királynõ látogatása közben. A követ dobáló dublini fiatalokat a rendõrségnek kell kordában tartania

Szaif al-Adel igazolványképen és katonai öltözékben
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Amióta a kormányfõ a
munkaügyi miniszter is,
hihetetlenül jól mennek
a dolgok a tárcánál. A
legutóbbi hivatalos
közlés szerint például a
munkaügyeket is ellá-
tó miniszterelnök által

kormányzati felelõsség-
vállalással elfogadott munkatörvénykönyv
életbelépését követõ elsõ két napon 42 ezer új
munkaszerzõdést jegyeztek be, számuk egy
nappal késõbb 62 ezerre, a negyedik napon
78 ezerre, az ötödik napon több mint 102
ezerre, a hatodikon pedig közel 118 ezerre
emelkedett. A hetedik napról nincs statiszti-
ka, ekkor nyilván a (munkahely)teremtõ
Emil Boc is megpihent. 
Ez napi átlagban 18 ezer hivatalossá tett ál-
lást jelent, ami összehasonlíthatatlan ered-
mény a munkatörvénykönyv életbelépését
megelõzõ idõszak 10-12 munkaszerzõdéses
átlagához képest. 
Gyanútlan szemlélõ mindezek alapján haj-
lamos lenne arra gondolni, hogy lám, meg-
érte az újabb, immáron ki tudja hányadik
– demokratikus eljárásnak nemigen nevez-
hetõ – kormányzati felelõsségvállalás kocká-
zata, hiszen nyilván a feketemunkára ki-
rótt, a szabadságvesztést is magában foglaló
kemény büntetéseknek köszönhetõ a „kife-
hérített” munkaszerzõdések látványos meg-
szaporodása. 
A hatalmi statisztikák vájtszemû megfigyelõ-
je azonban jól tudja, azok gyakran távol áll-
nak a valóságtól, a dübörgõ gazdaságra vo-
natkozó mutatóktól kezdve az életszínvonal
javulását, a közalkalmazotti bérek emelkedé-
sét (ál)tanúsító adatokig. 
Nehezen hihetõ, hogy a munkaszerzõdések
számának irigylésre méltó növekedését jelzõ
számok valósak; hogy az eddig notóriusan
adócsalásból élõ vállalatok egycsapásra tör-
vénytisztelõkké váltak, és egyik napról a má-
sikra elkezdtek becsületesen viszonyulni ah-
hoz az államhoz, amely eddig egyik fõ bevé-
teli forrásának tekintette minden – általa
törvényesített – eszközzel történõ lenyúlásu-
kat. A román illetékes hatóságok ugyanis
mindmáig egyetlen lépést sem tettek azért,
hogy a vállalkozónak kifizetõdõ legyen „kife-
hérítenie” a fekete munkaerõt, hiszen még
mindig irdatlan összeget kényszerül befizetni
bejelentett alkalmazottai után társadalom-
biztosítás jogcímén, a hitelrendszer pedig to-
vábbra sem vállalkozóbarát. Arról nem is be-
szélve, hogy egyéb statisztikák arra utalnak,
hogy miközben egyre kevesebb új vállalkozást
jegyeznek be, mind több kis- és középvállalat
megy tönkre, jelent csõdöt.
Mint a demokrata-liberális hatalom legtöbb
hivatalos adata, erõteljesen megkérdõjelezhe-
tõ tehát az újonnan bejegyzett munkaszerzõ-
dések képtelenül nagynak tûnõ száma is,
különösképpen, ha azt is tudjuk, hogy a gaz-
daság szintjén, az utóbbi három esztendõben
közel 680 ezer alkalmazott kényszerült bú-
csúzni munkahelyétõl – sajnos, korántsem a
gazdasági megújuláshoz vezetõ vállalati új-
jászervezés, hanem a sorozatos csõdjelentések
nyomán.

Boc, a
(munkahely)teremtõ

Bogdán Tibor

Kovács Zsolt

„Nincs jobb exportterméke
Romániának, mint Erdély” –

jelentette ki Károly herceg brit
trónörökös, aki ötnapos magánlá-
togatás keretében kereste fel erdé-
lyi birtokait. Nem ez az elsõ alka-
lom, hogy a herceg „szerelmet
vall” Erdélynek, egy korábbi nyi-
latkozatában lenyûgözõnek ne-
vezte az itteni tájakat, hozzátéve:
meg kellene azokat õrizni minél
természetesebb formájukban. Há-
rom évvel ezelõtt pedig úgy fogal-
mazott, hogy „Erdély a vérében
van”, és különleges módon ra-
gaszkodik Romániához, kifeje-
zetten Erdélyhez.

A brit trónörökön tegnap a
Csíkszeredától nyolc kilométerre
fekvõ Csíkdelnére látogatott, ahol
megtekintette a településen talál-
ható Szent János templomot. A
herceg ellátogatott a faluban lete-
lepedett Barbara Knowls brit ál-
lampolgárhoz, aki hagyományos
székely termékekkel terített asztal-
lal várta. Megkóstolta a helyben
fõzött pálinkát is, majd kérésére
megtanították kaszálni. Ez annyi-
ra tetszett neki, hogy megkérte a
jelenlevõket: küldjenek neki egy
kaszát Nagy-Britanniába.

Egy nappal korábban a Há-
romszéken tartózkodó Károly
herceg  zalánpataki házában fo-
gadta Kovászna megye elöljáróit.
A találkozón Tamás Sándor há-
romszéki tanácselnök, György
Ervin prefektus, Kasléder József
málnási-, és Nagy István baróti
polgármesterek, valamint Kál-

noky Tibor gróf és felesége, An-
na voltak jelen. 

Tamás Sándor elmondta:
rendkívül fontos üzenet a világ
felé, hogy a brit trónörökös Szé-
kelyföldön vásárolt házat. Bár
több éve megvette az ingatlant,
kedden volt az elsõ alkalom,
hogy oda be is költözött, és ez al-
kalomból tartott fogadást. Ta-
más Sándor szerint pozitív él-
mény volt a találkozás Károly
herceggel, aki tájékozott volt az
erdélyi valóságról, de nagyon ér-
deklõdõ is. A fogadáson kide-
rült, hogy Károly herceg nagy
hangsúlyt fektet a helyi értékek,
a hagyományos falusi életmód

megõrzésére, a székely falukép
konzerválására. Ezt a felszolgált
ételekkel is hangsúlyozni kívánta
ezért vendégeit a faluban készült
sajttal és lekvárral kínálta. Kár-
oly herceg hangsúlyozta, hogy
ami nekünk megszokott, az más-
hol kuriózum is lehet, és ezeket
meg kell õrizni. Tamás Sándor
elmondta: ajándékba tükröt vit-
tek, amit a sepsiszentgyörgyi
mûvészeti népiskola diákjai ké-
szítettek, azzal az üzenettel,
hogy mindig pillantson vissza
Zalánpatakra, emellett egy szé-
kely leányt és legényt ábrázoló
üvegben szilvapálinkát adtak át.
A palack díszítését fogyatékkal

élõ gyerekek készítették. Emel-
lett vittek egy Kovászna megye
értékeit bemutató angol nyelvû
kiadványt is, amelyet közösen la-
poztak végig a brit trónörökös-
sel. Károly hercegnek leginkább
a Székely Nemzeti Múzeum be-
mutatása tetszett, és megígérte,
hogy a következõ látogatásakor
megtekinti azt. Értesülésünk sze-
rint a brit trónörökös tegnap a
Hargita megyei Delnére utazott,
ahol gyalogtúrán vett részt, illet-
ve találkozott a Pogány-havas
Kistérségi Fejlesztési Egyesület
tagjaival. Károly herceg szomba-
ton a marosvásárhelyi repülõtér-
rõl utazik haza Londonba. 

Román lapszemle

Tíz perc alatt jóváhagyta a bíróság ked-
den Pászkány Árpád kolozsvári üzlet-
ember és felesége, Kinga válási kérelmét.
(Click!) Mintegy 307 millió euróra vá-
sárolt elektronikus cikkeket az idei év el-
sõ harmadában a lakosság. (Curentul) 
Az idei év elsõ harmadában tíz százalék-
kal kevesebb pénzt küldtek haza a kül-
földön dolgozó román vendégmunkás-
ok, mint a tavalyi év hasonló idõszaká-
ban. (Capital) 56 éves fennállásának
legjelentõsebb váltására készül a
McDonald’s. A forradalmi újítás érintõ-
képernyõs terminálok és kártyák formá-
jában jelentkezik: az eladókat gépekkel
helyettesítik, a kézpénzt pedig új fizetési
metódus váltaná fel. (România liberã)

Károly herceg: Erdély
a legjobb exporttermék 

M. Á. Zs.

Személyesen válaszolt tegnap
Traian Bãsescu államfõ (ké-

pünkön) a fõváros V. kerületi bíró-
ságán a neki feltett kérdésekre ab-
ban a perben, amelyet Mugurel
Surupãceanu szociáldemokrata

képviselõ ellen indított. Az ellen-
zéki honatya egy televíziós beszél-
getõ mûsorban azt hangoztatta,
hogy az államelnöki hivatal a
könnyû kábítószerek fogyasztását
támogatja. Az államfõ tegnap ar-
ra kérte Surupãceanut, hogy ne-
vezze meg azt a három személyt,
aki azt állította, hogy a 2008-as el-
nöki kampányát etnobotanikus
termékek forgalmazásából finan-
szírozta. Bãsescu ügyvédei szerint
Surupãceanu nyilvánvalóan lejá-
ratási szándékkal vádolta meg az
államfõt és elrettentõ intézkedés-
ként 100 lejes erkölcsi kártérítést
követeltek. A bíróság május 25-én
hoz ítéletet az ügyben. 

Bíróságon 

Traian Bãsescu
Folytatás az 1. oldalról

Mint ismert, egy nappal koráb-
ban a képviselõház hallgatóla-
gosan elfogadta Mircia Giurgiu
független képviselõ erre vonat-
kozó törvénymódosító javasla-
tát. „Emil Boc pártelnök ígére-
tet tett arra, hogy a PDL állás-
pontja nem változott meg, és a
szenátusban, ami a döntõ ház,
ez a törvénytervezet megbukik.
A kormányzás alatt eddig a na-
gyobbik kormánypárt a megkö-
tött egyezségeket megtartotta,
és én bízom abban, hogy ezt
fogja tenni az elkövetkezõ idõ-
szakban is” – nyilatkozta a szö-
vetség elnöke. Kelemen hozzá-
tette, a szenátusban ugyan csu-
pán egyfõs többsége van a koalí-
ciónak, de jó mozgósítással, fe-
gyelemmel a törvénytervezet
megbukik. „Senkinek nem áll
szándékában most politikai vál-
ságot elõidézni, mert ez nyilván
nagyon megviselné a romániai
gazdaságot és társadalmat. Azt
gondolom, hogy bölcsen és fele-
lõsen kell eljárni ebben az ügy-
ben, bár a törvénytervezet hall-
gatólagos elfogadása bennünket
elgondolkodtatott, hogy van-e
többsége vagy nincs a kormány-
nak ahhoz, hogy a parlament-
ben elfogadjon, vagy éppen
visszautasítson törvényterveze-
teket” – fejtette ki Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök. 

Következtetésképpen még hoz-
zátette: a koalíciós partnerek is
tudják, hogy amennyiben ezek a
cikkelyek a törvényben módosul-
nak, az RMDSZ-re mint koalíci-
ós partnerre a továbbiakban nem
számíthatnak. Hasonló „fenye-
getést” fogalmazott meg egy nap-
pal korábban Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes, az
RMDSZ volt szövetségi elnöke
is, aki szerint „levegõbe röpítheti
a koalíciót a demagóg és szélsõ-
ségesen nacionalista törvényter-
vezet esetleges elfogadása”. 

Leltároz a koalíció 

„Ezt a koalíciós rövidzárlatot
közösen kormányzati partnere-
inknek kell megoldaniuk. Mi
minden garanciát megkaptunk
demokrata-liberális kollegáink-
tól, hogy a szenátuson nem megy
át ez a tervezet ebben a formájá-
ban” – fejtette ki tegnap Borbély
László az oktatási törvényt mó-
dosító jogszabály kapcsán. Az
RMDSZ politikai alelnöke el-
mondta, a koalíciós tanács jövõ
hétfõi ülésén közösen felleltároz-
zák mindazokat a kérdéseket,
amelyeknek teljesítését a felek
határidõvel vállalták, köztük a ki-
sebbségi törvényt is. „Júniusig
maradt idejük partnereinknek ar-
ra, hogy bebizonyítsák: a koalí-
ció továbbra is mûködõképes” –
tette hozzá a politikai alelnök.

Nyugtatgatnak a PDL-sek

Az RMDSZ-es indulatot Emil
Boc „biztosítása” mellett több
PDL-s politikus is megpróbálta
csitítani, elsõként Roberta
Anastase képviselõházi elnök
vallotta be, hogy a koalíciós
egyezség megszegésérõl van
szó, hangsúlyozva, hogy az
ilyen helyzetek elkerüléséhez a
kormánypárti frakciók nagyobb
fegyelmezettségére van szükség.
Sever Voinescu, a nagyobbik
kormánypárt szóvivõje és
Raluca Turcan PDL-s képviselõ
garantálták, hogy a módosítás
elbukik. 

Az erdélyi PDL-sekben
bízik a PSD-s Sârbu

Ilie Sârbu, a szociáldemokra-
ták szenátusi frakcióvezetõje
azonban ellentétes véleményt fo-
galmazott meg a törvénymódo-
sítás felsõházi sorsával kapcso-
latban, szerinte esély sincs arra,
hogy a jogszabályt megbuktas-
sák. „A PDL szenátusi frakciójá-
ban sokan elégedetlenek a belsõ
választás kimenetelével és na-
gyon sokan erdélyi származású-
ak, akiknek meggyûlhet otthon a
bajuk, ha nyilvánosságra hozzuk
a magyar nyelv mellett leadott
szavazatukat” – fenyegette meg
burkoltan a demokrata-liberáli-
sokat Sârbu. 

Tanügy: Boc garanciát vállal

Károly herceg (középen) csak a három székely megyét keresi fel egyhetes romániai látogatásán Fotó: Reuters



Salamon Márton László

Az RMDSZ-kongresszus
óta eltelt két és fél hónap,
éppen ennyi ideje ön a szö-
vetségi elnök. Zsúfolt perió-
dus volt…
– Valóban, ez alatt a két és fél
hónap alatt egyszerre kellett
mindent végezni, politikai és
szervezési dolgokat. De amit
célul tûztünk ki erre az idõ-
szakra, azt meg is tudtuk va-
lósítani: megalakult a fõtit-
kárság, megtörtént a fõtitkár
és a fõtitkár-helyettesek nagy
részének kinevezése, elõké-
szítettük és elindítottuk az
Erdélyi konzultációt, amely
jó ütemben zajlik, s amely
ennek az idõszaknak a leg-
fontosabb programja. Elindí-
tottuk az új SZKT létrehozá-
sát, a megyei területi szerve-
zetek nagy része megtartotta
azokat a küldöttgyûléseket,
ahol az új SZKT-tagokat
megválasztották, és július vé-
gén az új SZKT meg is ala-
kul. Megalakítottuk a Szövet-
ségi Elnökséget, júniusban
meg fogjuk alakítani a Szö-
vetségi Állandó Tanácsot, a
regionális önkormányzati ta-
nácsok is alakulóban vannak:
pénteken Marosvásárhelyen
megalakul a Székely Önkor-
mányzati Tanács, jövõ héten
a Közép-Erdély-Szórvány
Regionális Önkormányzati
Tanács, május végén vagy jú-
nius elsõ napjaiban pedig a
Partiumi Önkormányzati Ta-
nács. Közben a politikai
munka is folytatódik. A poli-
tikai alelnök kinevezése is
megtörtént, és itt Bukarest-
ben tudtuk vinni a minden-
napi politikai munkát, illetve
a kormányzást, jó és rossz ol-
dalaival, eredményeivel, de
ez már nem közvetlenül
kongresszusfüggõ dolog. A
kongresszus egyébként nem
okozott semmiféle törést a
kormányzati munkánkban,
nem változott meg az
RMDSZ hozzáállása ahhoz,
hogy egy koalícióban va-
gyunk. 

A kormányzati partner, a
Demokrata-Liberális Párt
múlt hétvégi kongresszusa
viszont elakasztotta a parla-
ment mûködését, aminek a
kormányzati munka is kárát
láthatja…
– A törvényhozás akadozott,
ez így van, immár hatodik
vagy hetedik hete nem sike-
rült a parlamentben egyetlen
organikus törvényt sem elfo-
gadni, a kormányzás azon-
ban egyelõre nem látta ennek
kárát. Azt reméljük, hogy
most már, a kongresszus
után, a demokrata pártiak
vissza tudják állítani a fegyel-
met a honatyáik soraiban,
amely eléggé meglazult az
utóbbi idõben. Erre azonban

nincs már sok idõ... A ki-
sebbségi törvény a koalíció
szakítópróbája, június vége
az elfogadás határideje, ami
vészesen közeleg. Más olyan
dolgok is vannak, amelyek a
koalíció szakítópróbáját je-
lenthetik, mint például az ok-
tatási törvénnyel kapcsolatos
legújabb indítványok. Ezek
mind olyan kérdések, ame-
lyekkel kapcsolatosan a koa-
líciónak – parlamenti többsé-
ge lévén – be kell bizonyíta-
nia, hogy mûködõképes.

Az ellenzék újabb szirén-
hangjait meghallotta az
RMDSZ?
– Az RMDSZ alapelve, hogy
a párbeszédet soha nem sza-
bad elutasítani. De ebben a
pillanatban én nem gondo-
lom úgy, hogy ma nekünk
vennünk kell a kalapunkat és
egy másik, egyébként sötét,
kivilágítatlan utcába kell át-
mennünk. Azt nem titkolom,
hogy az ellenzék vezetõivel
több alkalommal is találkoz-
tam, külön Crin Antones-
cuval, külön Victor Pontával,
s úgy is volt, hogy hármas-
ban végigbeszéltük a helyze-
tet. Elmondtam nekik, hogy
az RMDSZ nem árulja el a
szövetségeseit addig, amíg
tartják a szavukat. A Demok-
rata Liberális Párttal jól tud-
tunk együttmûködni, a sza-
vukat betartották, és ha me-
gyei szinten itt-ott el is akad-
tak dolgok, ez nem jelenti
azt, hogy az országos vi-
szonyt ez radikálisan befo-
lyásolná. Azt azonban nem
hiszem, hogy ultimátumok-
kal lehet bennünket bármire

is kényszeríteni, velünk bár-
mit zsarolással elérni. 

De hiszen az RMDSZ is
ultimátumot adott kor-
mányzati partnerének: ha
nincs júniusig kisebbségi
törvény, akkor…
– Ez nem ultimátum, hanem
egyezség, közös vállalás. A
kisebbségi törvény elfogadá-
sát közösen vállaltuk: a
Demokrata Liberális Párt, az
RMDSZ, az UNPR, a nem-
magyar kisebbségek. Közö-

sen vállalt program határide-
je jár le tehát júniusban, nem
a mi egyoldalú kérésünkrõl
van szó.

Bízik tehát abban, hogy
júniusig meglesz a törvény?
– Igen, bízok benne, sõt azt is
jeleztük a miniszterelnöknek,
hogy ha nem megy a normá-
lis procedúrával, akkor kérni
fogjuk a kormányzati felelõs-
ségvállalást. 

Az RMDSZ-t implikáló
magyar–magyar kapcsola-
tok eközben fagyponton
vannak. Tõkés László a pár-
beszéd helyett pártot alakít,
a bejegyzési folyamat már
elindult, a Fidesz pedig sor-
ra vágja el azokat a kötelé-
keket, amelyek az RMDSZ-
t Budapesthez kötötték, pél-
dául az Iskola Alapítványtól
megvonta az oktatási-neve-
lési támogatások kezelésé-
nek jogát.
– Az, hogy a magyar–ma-
gyar kapcsolatok fagyponton
vannak, nem rajtunk múlik.
Mi mindenkivel kapcsolatot

tartunk fenn, különbözõ ta-
lálkozóink voltak magyaror-
szági politikusokkal vala-
mennyi pártból – a Fidesz-
bõl, a Kereszténydemokrata
Néppártból, a Magyar Szoci-
alista Pártból, a Lehet Más a
Politika pártból. Ami az ok-
tatási támogatást illeti, én azt
gondolom, hogy a magyar
kormány hibás döntést ho-
zott, amikor a román–ma-
gyar kormányközi megálla-
podást egyoldalúan felmond-
va, az abban foglaltak ellené-
re az oktatási-nevelési támo-
gatás folyamatának lebonyo-
lítására egy másik szerveze-
tet kért fel. Ez persze nem a
világ vége, diplomáciai szem-
pontból sem, ezt rendezni le-
het. Az RMDSZ nem is fog
semmi olyan lépést tenni,

amely akadályozná vagy
meghiúsítaná a támogatások
folyósítását, hiszen nekünk
az a fontos, hogy az erdélyi
családok, szülõk, gyermekek
megkapják ezt a juttatást. Mi
jeleztük azokat a veszélyeket,
amelyek ebben az új rend-
szerben fennállnak, de teljes
egészében a magyar kor-
mány felelõssége, hogy eze-
ket a dolgokat tisztázza.

Például a támogatási ösz-
szeg megadóztatása?
– Ez az egyik olyan dolog,
amit tisztázni kell. Mi nem
azért mondjuk ezt, mert meg
akarjuk adóztatni a támoga-
tást, ellenkezõleg: amíg mi
kormányon vagyunk, ezt
nem fogjuk megengedni. De
azt nem tudom, hogy mi lesz
2013-ban, sõt azt sem tudom,
hogy mi lesz 2012-ben. Azt
viszont tudom, hogy ha az
adóhatóság egyszer ezt meg-
nézi, akkor az visszamenõleg
is problémákat okozhat.
Ezért mondom, hogy ez fele-
lõtlen döntés volt a magyar
kormány részérõl. Ami az Is-

kola Alapítványt illeti, eddig
végzett egy munkát, de több
programot futtat, igaz: ez
volt a legnagyobb. Az Iskola
Alapítvány ettõl még Iskola
Alapítvány marad, és más
programokat fog futtatni,
megtalálja az új utakat és le-
hetõségeket arra, hogy a ro-
mániai magyar oktatást segít-
se, támogassa. Nem feküd-
tünk kétvállra, egy progra-
munkat elvették, elveszítet-
tük, de megyünk tovább.

A kongresszuson még ab-
ban reménykedett, hogy Tõ-
kés Lászlót le tudja beszélni
pártalapítási szándékáról.
Ez immár úgy tûnik, kútba
esett…
– Tõkés Lászlótól kinyújtott
kézre pofonokat kaptunk vá-
laszul, elsõsorban én ma-
gam. Ennek ellenére tovább-
ra is úgy gondolom, hogy ne-
künk, erdélyi magyaroknak,
politikai szereplõknek nem
érdekünk, hogy ezt a vi-
szonyt konfliktusos viszony-
nyá alakítsuk át. Ez nem je-
lenti azt, hogy mi addig
nyújtjuk a kezünket, amíg
félholtra vernek. A pártbe-
jegyzést óriási hibának tar-
tom, mert ezzel gyengítik az
erdélyi magyarság politikai
képviseletét. Verseny eddig is
volt, versenyt eddig is lehetett
teremteni, és ha csak néhány
embernek a parlamentbe ju-
tásáról van szó, akkor le kel-
lett volna ülni, és át kellett
volna ezt beszélni... 

Még bízik abban, hogy
Tõkésék mégis leülnek tár-
gyalni az RMDSZ-szel?
– Elõbb-utóbb le fognak ülni,
eljön annak is az ideje. Most,
amikor a pártbejegyzés fo-
lyik, nem fûzök természete-
sen illúziókat ahhoz, hogy
egy ilyesmire sor kerüljön,
hiszen aki elindítja a pártbe-
jegyzést és arra készül, hogy
a politikai színtéren verseny-
be szálljon, nem azt akarja,
hogy megállapodjon azzal,
akit egyébként ki akar ütni.
De az élet ettõl még nem áll
le, mi készülünk az önkor-
mányzati választásokra, és
azt gondolom, hogy megkap-
juk majd a közösség bizal-
mát. Biztos vagyok benne: ha
mi õszinték, nyitottak va-
gyunk, akkor a magyar em-
berek megértik, hogy nem ér-
dekük politikai kalandorokat
támogatni, hanem az az ér-
dekük, hogy erõs és önálló
politikai képviseletük legyen.

Eddig szinte valamennyi
választást a választási tör-
vény módosítása elõzött
meg. Úgy tûnik, ez ezúttal
sem lesz másképp, és külön-
bözõ verziók forognak köz-
szájon: egyfordulós polgár-
mester-választás, a kollégi-
umok megváltoztatása, egy-
szerû többséges szavazás,
vegyes választási rendszer,
levélben történõ szavazás,
és még ki tudja mi minden
egyéb…
– Ebben a pillanatban az
egyetlen olyan módosítás,

amelyet a parlament várható-
an el is fog fogadni, az az ön-
kormányzati választások ese-
tében az egyfordulós polgár-
mester-választás. Ennek a
tervezetnek a részeként a pol-
gármester az önkormányzati
testület tagjává is válna. Ami
a parlamenti választásokat il-
leti, kérdés, hogy lesz-e erõ
törvénymódosításra. Ami az
RMDSZ-t, a romániai ma-
gyarságot illeti, a számunkra
legkedvezõbb, legkiegyensú-
lyozottabb rendszer a megyei
listás rendszer volt, amely a
2008-as választások elõtt volt
érvényben. Mi nem támogat-
tuk ennek a feladását, hanem
mindvégig elleneztük. Ne-
künk morális szempontból
sem jelentene problémát a
visszatérés ahhoz a rendszer-
hez. A mostani rendszer
azért problémás – és mi ezt
annak idején jeleztük –, mert
a szerencsét a választási
rendszer részévé teszi, és
nem lehet tudni pontosan,
hogy ki jut be, ha nem ér el
abszolút többséget egy jelölt
a kollégiumában. A másik
hátránya ennek a rendszer-
nek, hogy a parlamenti mun-
kát teljesen szétverte. Ilyen
gyenge, ilyen fegyelmezetlen
parlamentje Romániának –
és itt nem az RMDSZ-frak-
cióról van szó – huszonegy
éve nem volt, mint amilyen a
2008-ban választott parla-
ment. 

És akkor milyen rend-
szert támogatna az
RMDSZ?
– Amit tudnánk támogatni,
az a vegyes rendszerû válasz-
tás: országos lista és válasz-
tókerületek. A másik megol-
dás pedig, amely számunkra
szintén elfogadható lenne, az
az egyfordulós, az elsõ he-
lyet kollégiumában megszer-
zõ jelölt bejutását szavatoló
rendszer. Ez egyébként szin-
tén aggodalmakat vet fel,
mert elméletileg megtörtén-
het, hogy egy párt országos
szinten megszerzi a szavaza-
tok 25 százalékát, de egyet-
len képviselõje sem jut be a
parlamentbe, mert sehol,
egyetlen választókerületben
sem végez a jelöltje az elsõ
helyen.

A levélben történõ szava-
zást támogatják?
– Semmiképpen, sem a kor-
mányban, sem a parlament-
ben. Teljesen értelmetlen,
sok-sok visszaélésre alkalmat
adó elképzelésnek tartjuk.

Az Erdélyi konzultáció-
nak vannak már olyan rész-
eredményei, amelyek eset-
leg a magyar választók poli-
tikai opcióit mutatják?
– Még nincsenek, alig két he-
te kezdtük el ezt a felmérést,
és összesen két és fél hónapot
adtunk erre, amibõl két hó-
nap lesz az effektív munka,
május–június, és az elsõ, szá-
munkra megfogalmazható
következtetéseket valamikor
június vége felé fogjuk tudni
megfogalmazni. 
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„Nem feküdtünk kétvállra”
Interjú Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével

„Az Iskola Alapítvány Iskola Alapítvány marad, megtalál-
ja az új utakat és lehetõségeket. Nem feküdtünk kétvállra,
megyünk tovább” – hangsúlyozza az ÚMSZ-nek adott in-
terjúban Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke a szövetség
kongresszusa óta eltelt idõszakot értékelte lapunknak. 



Kedves Nézõim és Hallgatóim, akarom
mondani Olvasóim! Tisztelt Moldova! Ked-
ves Románia! Drága Magyarország! Guten
Abend, Düsseldorf! Meine liebe,
Deutschland! Überhaupt, Mindenki! Helló,
Európa! Hogy vagy, jól vagy? Remek!
... Elnézést, nem bolondultam meg, csak
nagyon belejöttem az Eurovíziós Dalfeszti-
vál stílusába, hangulatába. Kellett ez a fel-
idézõ lelkes köszöntés, ugyanis különben
szinte semmire nem emlékszem az egész-
bõl, egy közepes, egy nagy és egy még na-
gyobb lebõgésen kívül. De hát pont ezekrõl
szeretnék beszélni, utólagos olvasmányaim
alapján is. 
Ez a só, amelyen annyira összevissza törté-
nik minden, hogy az ember összecsodálkoz-

za magát, amikor a végén azt
hallja, hogy „meg volt ren-
dezve”, csak annyiban tudott
lekötni, amennyiben a végén
a körkapcsolásos szavazási ce-

remónia geopolitikai követ-
keztetésekre adott alkal-
mat. Ami nem azt jelenti,
hogy értjük is a levont kö-
vetkeztetéseket. 

Például hogy van az,

hogy a volt szovjet tömb országai, a kelet-
európaiak olyan jól szerepeltek? Ezt olvas-
tam: hogy jól szerepeltek – de hát akkor ho-
gyan végzett olyan hátul Moldova (12.), Ro-
mánia (17.) és Magyarország (22., a 25-
bõl)? (Bevallom, hogy én mindhármat dobo-
góra vártam – a moldovaiaknak a hosszú
sapkája, a románoknak a
semmivel sem magyaráz-
ható jókedve ragadott meg,
Wolf Katinál pedig az,
ahogyan a lüktetõ ritmusú
dal közben egyszer mintha
megmozdult volna...) 
No de vissza a geopolitikára! Tudnivaló,
hogy elsõsorban az illetõ ország iránti nem-
zetközi rokonszenv nyilvánul meg ilyenkor.
Annyira, hogy ezekbõl a tetszési indexekbõl
én egészen messzemenõ következtetéseket
vonnék le, (Utána pedig finomítanám õket.) 
Megható a román színekben fellépett angol
énekes utóvallomása: nem tér vissza többé
hazájába csalódottságában, hogy Nagy-Bri-
tanniából egyetlen szavazatot sem kapott.
Nos, a Londonban élõ díjnyertes azeri éne-
kesnõ sem tér vissza a hazájába... ki érti
ezt? Egyébként, valóban, az elõadókon
(vagy zeneszerzõkön, és még kevésbé a tán-

cosokon és a súgókon) számon kérni a si-
kertelenséget ugyancsak dõre dolog lenne –
olyan, mintha a Boc-kormányt elmarasztal-
nánk, amiért nem mondta meg, hogy az
IMF-tõl felvett adósságot természetben is
vissza lehet fizetni. 
Tehát a rokonszenv! Szegény Orbán Viktor

is elgondolkozhat „kegyelt-
je” rossz eredményén, an-
nál is inkább, mert a saját
népszerûsége otthon is,
külföldön is a mélyponton
van. Talán legjobb lett vol-
na már a verseny elõtt kije-

lenteni: nem fogadjuk el a megalázó dön-
tést, nem hagyjuk, hogy Európa diktáljon
nekünk. Mindenesetre az, amit így utólag
az elõkészítésrõl és fõleg a sajátos orbáni
várakozáskeltésrõl olvastam, annyira elbor-
zaszt, hogy csak idézni tudom, azt is hal-
kan. Megtudjuk, hogy Médiaszolgáltatás-
támogató Vagyonkezelõ Alap „a külföldi
magyar nagykövetségeket és rajtuk keresz-
tül a határokon túli magyarokat is arra
buzdította, hogy segítsék Wolf Katit”. Va-
gyis, jól látunk? Magyarország mozgósítot-
ta a diplomáciai szervezetét a szavazat-ma-
ximálás céljából? És ez lett belõle? „Azt

gondolta valaki, hogy a politika megint erõ-
bõl mindent elintéz? S vajon ezt az ökörsé-
get miért nem torpedózta meg senki? S ha
már politika, akkor a Facebookon miért kel-
lett exponálnia magát Orbán Viktornak is
(„Hajrá Kati!”), ami utóbb igen kontrapro-
duktívnak bizonyult?”
Hát ez van, és hátha geopolitikai összefüg-
gések nincsenek is. Úgyhogy fel a fejjel, Ro-
mánia, fel a fejjel Magyarország! Jövõre,
Bakuban lehet törleszteni. 
Szinte hallom a vádat: bírálni meg ironi-
zálni könnyû – de milyen megoldást java-
solok? Ünnepélyesen kijelentem, hogy
vannak megoldásaim. Elsõsorban nem
igazságos, hogy összeeresztik a fiúkat a lá-
nyokkal, külön kategóriákban kellene in-
dulniuk. Másodsorban korcsoportos rend-
szerben kellene megrendezni a dalver-
senyt. Ennek elõnyeit nem részletezném.
Harmadsorban egy-két merészebb alkotást
leszámítva alig láthatunk az elõadásokon
labdát, ez megengedhetetlen! Végül nem
változó számban, hanem tizenegyen kelle-
ne hogy legyenek egy csapatban, a pálya
pedig legyen nagyobb és fûvel borított. Ak-
kor állandóan nézném õket, persze csak
ha nem énekelnének. 

Türelmetlen vagy, szeretnéd már hallani, ki volt, mi volt, milyen
ember, milyen lélek, miféle szellem volt Mósze atyánk. Mert so-
kat hallottál, olvastál róla, de mindez zavaros, homályos. Nem-
hogy tisztábban látnád, amit látni kívánsz, hanem még kevésbé
látod. Ha igazán õszinte vagy - s az vagy! -, még meg is vallhatod,
több lett benned a kételkedés, mint a tudás, több a kérdés, mint a
bizonyosság... Bele is fáradtál talán olyan régmúlt események
vizsgálgatásába, amiknek, mint mondani szokták: nem veszed
semmi hasznát... Jó, ne tiltakozz, de néha kételkedel Mósze
atyánk történetiségében, azt gondolod, mondai, jobb esetben miti-
kus alak, benne testesítette meg egy nép a legjobb szándékait, leg-
tisztább céljait, rejtett, szellemi történetét, egész sorsát. Hogy csu-
pán merõ szimbólum, mint annyi más efféle hatalmasan megnö-
vesztett félisteni alak.
De ha figyelmesen hallgatsz, a zavar, a homály fokról fokra ele-
nyészik, a világosság egyre nõ, a jelkép valóságos életté tüzesedik,
s a történeti valóság valóságosabb lesz, mint ha valamelyik nem-
rég élt hadvezér, államférfi, mûvész levelezését, naplóját olvasod.
(...) Ennek így kell lennie, fiam, mert én tudom, ki, mi volt õ, azt
is tudom, hogy volt. Így tehát neked is hinned, tudnod kell végül,
s meg kell gyõzetned magad általam. És le kell borulnod az élet
és a halál e nagysága elõtt, ha majd szavaimat befejezem. Mert én
csak mélységes megrendüléssel tudok gondolni óriási alakjára,
amihez foghatót nem mutathat föl nép.

Kodolányi János: Az égõ csipkebokor, Elõszó

És mi hova szavaztunk?
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Kellett egy kis idõ, míg valamiféle (szubjektív)
arányt felfedeztem a bin Laden halála után nyom-
dafestéket látott fõbb elemzések között, hisz arra
voltam kíváncsi, hogy melyik az uralkodóbb trend:
az al-Kaidát temetõ, vagy az, amely a folytatásra
figyelmeztet. A mérleg nyelve enyhén a bizakodók
felé billen, ami nem csoda, hisz a zömmel pró-
amerikai agytrösztök osztják a szinte hivatalos ál-
lami örömöt, amelyet a tíz évig hajkurászott csúcs-
terrorista eltûntetése okozott. Közép-kelete-urópai,
keleti és közel-keleti elemzõk körében inkább az
óvatosság dominál, és érdemes odafigyelni az ok-
fejtéseikre, hisz azok árnyaltabbnak tûnnek. Egy
biztos: bin Ladent hatalma hajnalán ölték meg, ak-
kor, amikor évtizedes menekülésébõl való terror-
regnáló visszatérését keresztülhúzta az „arab ta-
vasz”, amely eddig nélkülözte a dzsihádizmus jele-
it. Ennek még azok a dokumentumok sem monda-
nak egyértelmûen ellent, amelyeket bin Laden pa-
kisztáni abbottabadi rejtekhelyérõl hoztak el, és
amelyekbõl a 9/11-es támadások tízéves emlékün-
nepségei alatt New Yorkban és Washingtonban
végrehajtandó vasúti merényletek kezdetleges ter-
veire derült fény.
A lefejezett al-Kaida túl korai temetése ellen szól
ugyanakkor az, hogy a szervezet felépítettségében,
tömegbázisa autonómiájában és kollektív jellegû
vezetõségében túlságosan hasonlít a gázai
Hamászra, valamint a libanoni Hezbollahra.
Ahogy hasonlít hozzájuk abban is, hogy a szerve-
zet kiterjedt területeken érezteti uralmát (Szomá-
lia, Pakisztán, Jemen), így sebészi pontosságú ki-
metszésük, elpusztításuk úgymond térképészeti
problémákba ütközik. Annak ellenére, hogy a
Hamász (Ahmed Jaszin, Abdel Aziz Rantisi) és a
Hezbollah (Abbász Múszavi, Imad Mughniyeh)
sok vezéralakját kiiktatták már, a két szervezet tán
erõsebb, mint valaha, s elképzelhetõ, hogy az al-
Kaida fõemberének megölése után a szervezet is,
mintegy felébredve és megszabadulva a már vissza-
húzóként ható vezértõl, rendezi sorait. 
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni egy öt-
venkilenc éves kairói, a Maádi negyed vagyonos,
a tanult középrétegébõl származó orvosról, aki
Afganisztán elfoglalása után az afgán-pakisztáni
törzsi határvidéken szinte a megsemmisülésbõl
hozta vissza az al-Kaidát, s aki a szervezet ideo-

lógus-taktikai szakija, bin Laden
mentora volt. Az õsz szakállú

Ayman Zawahiri szemüveges értel-
miségi semmiképpen sem a kalas-

nyikovos pózõr harcos, de szaván,
tapasztalatán még a tán trónköve-

telõ ifi dzsihádisták sem léphet-
nek csak úgy keresztül. A hie-
rarchiában, minden jel szerint,
õ a következõ. 
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A végén a körkapcsolá-
sos szavazási ceremónia
geopolitikai következte-
tésekre adott alkalmat.

Ágoston Hugó

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mindig annak lesz a legtöbbje, aki a legkeve-
sebbel beéri, mert aki a legkevesebbet kívánja,
annak mindig annyija lesz, amennyit kíván.”

Lucius Apuleius

Köményes

Enyészõ homály

Csak félszuszA nap címe. A pészédések a nagyhatal-
maknál keresik a pénzt. Ponta Kínába,
Vanghelie Amerikába utazott, Puterea.

Magyarázat. Ha itthon egyszer szétoszto-
gatták...

Szép fokozatosan. Varujan Vosganian volt
pénzügyminiszter kijelentette, hogy a szo-
ciálliberális szövetség kész alkalmazni a
progresszív adót, ha annak felsõ határa
nem haladja meg a jelenlegi 16 százalékot,
írja a România liberã. Mint ismeretes, ez a
gazdaságpolitikai dilemma (egységes adó-
kulcs vs. progresszív adó) a legfontosabb,
ami elválasztja a liberálisokat a baloldaltól.
Ha ezt az ellentmondást sikerül feloldani –
és erre irányuló kísérletre utal most a vos-
ganiani bejelentés –, akkor elvi viták nélkül
foghatnak majd neki a kormányzásnak,
persze nem nélkülözve az RMDSZ ki-
egyensúlyozó szerepét egyebekben is.

Erdély kivitele. Nagyon szeretjük Károly
welszi herceget, különösen a közszolgálati
televízióban tett kijelentése után, miszerint
„Románia számára nincs jobb exportcikk
Erdélynél”. (És még hozzá is tette: „Nagy-
Britanniának sincs ilyen kincse”.) A véle-
ményt lelkesen osztjuk, hátha mások is le-
vonják a következtetést, és sikerül minél
több helyre kivinni Erdélyt!

Romániában is! Az Adevãrul exkluzív
anyagot közöl, amelyikbõl kiderül, hogy a
Nemzetközi Valutaalap (ezidáig) teljhatal-
mú ura, Dominique Strauss-Kahn román
újságírónõknek is udvarolgatott. Laura
Chiriac tévériporterként találkozott a vér-
bõ, bár nem éppen fiatal (idén 62 éves)
Dominique-kal, akit udvarias, de rámenõs,
sármos embernek ír le. Természetesen mo-
lesztálásról nem volt szó, semmi olyasmi
nem történt köztük, amiért DSK-nak mo-
biltelefonját hátrahagyva el kellett volna
rohannia. 

A nap álhíre. Miután a parlament majd
megszavazza, hogy az élelmiszereket szín-
kóddal lássák el (zöld, narancssárga, piros
– a kukásoknak javasolnánk a feketét is), a
politikai ínyencek várhatóan tömegesen
fognak elfordulni a PDL-tõl. 

Ady András
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Folytatás az 1. oldalról

Mivel gyakorlatilag a tanul-
mány és, az elõadás is elsõ-
sorban számokra és a belõ-
lük levont következtetésekre
épült, elkerülhetetlen, hogy
néhány alapvetõ adatot ne
ismertessünk újra. A romá-
niai magyarság kétharmada
Bihar, Kovászna, Hargita,
Maros és Szatmár megyék-
ben él; a magyar lakosság
aránya Kovászna megyében
74, Hargita megyében 85, a
többiben 26-39 százalék. A
gazdasági állapotokat azon-
ban jól jellemzi, hogy az itt
élõ magyarok nettó átlagjö-
vedelme Maros megyében a
legmagasabb: kevéssel a ro-
mániai átlag egyötöde fö-
lött, míg Kovászna megyé-
ben lassan megközelíti a
nullát.

Az elõadó szomorú nép-
mozgalmi képet vázolt föl: a
régióban a magyar népesség
nagy ütemben fogy, és romlik
a korfa összetétele. Mert igaz
ugyan, hogy Székelyföld
mindig is „kibocsátó” szere-
pet játszott, de míg a távozók
korábban megmaradtak ma-
gyar nyelvterületen, napja-
inkban nem állnak meg Ma-
gyarország nyugati határai-
nál – másrészt pedig a belsõ
migráció következtében (is)
folyamatosan növekszik a ro-
mán népesség aránya.

Össze kell hangolni

A helyzetet súlyosbítja,
hogy a tartós munkanélküli-
ség a térségben az országos
átlag fölött van, a közösség
egészségügyi állapota pedig
már középtávon gondot okoz
– ez még szükségesebbé teszi
az uniós alapok jobb kihasz-
nálását. Különös jelenség,
hogy miközben a szakorvos-
képzésre jelentkezõk körében
több a magyar nemzetiségû,
ez a felvételnél már nem mu-
tatkozik meg – sõt, az arány
megfordul – ugyanakkor az
elvándorló orvosok közt elsõ-
sorban magyarokat találunk.

Csutak István szerint a hely-
zet mára annyira megválto-
zott, hogy nem is Székely-
föld felzárkóztatásáról be-
szélünk – ami egyébként az
EU kohéziós alapjának elsõ-
rendû célja lenne –, hanem
arról, hogy a leszakadás üte-
me mérséklõdjék. És még
ehhez is szükség van az elér-
hetõ uniós források hatéko-
nyabb megszerzésére. Re-
ménykeltõ lehet, bár az elõ-
adó szkeptikus véleményé-
nek adott hangot, hogy vár-
hatóan még az idén nyolc-
van, önálló költségvetésû he-
lyi akciócsoport jön létre a
LEADER-programon ke-

resztül, méghozzá önálló
költségvetéssel. A jelenlegi
zsákutcából való kiutat a fej-
lesztéspolitikai szakértõ ab-
ban látja, hogy a romániai
(erdélyi és partiumi), a szlo-
vákiai (felvidéki), az osztrák
(burgenlandi), a szlovéniai
(Mura-vidéki) és természete-
sen a magyarországi akció-
csoportok tevékenységét
össze kell hangolni. Csutak
sajnálatosnak tartja, hogy a
nemzetiségpolitikának nem
vált részévé a fejlesztéspoliti-
ka, ebben a kérdésben sürgõs
szemléletváltásra van szük-
ség, ha eredményeket aka-
runk elérni.

Régiók találkozása

Érdekes különbségtételre
hívta fel a figyelmet az el-
hangzottakkal kapcsolatban
Inotai András, az Európa
Klub elnöke, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Világ-
gazdasági Kutatóintézetének
igazgatója. Véleménye sze-
rint a fejlesztéspolitikai fi-
nanszírozásban három kü-
lönféle irányt kellene kidol-
gozni. Külön pénzosztási
stratégiát lehetne alkalmazni
két vagy több fejlett régió tár-
sulása esetén, illetve a fejlett
és kevésbé fejlett régiók ösz-
szekapcsolódásakor, ahol az
egyiket a lehúzás veszélyétõl
kell megvédeni, a másikat
pedig a magasabb szint eléré-
sében segíteni. Ismét más tí-
pusú finanszírozásban része-
sülhetnének az egymás mel-
lett élõ fejletlen régiók - ezek
esetében a kiemelt juttatáso-
kat együttesen kidolgozott
célok megvalósítására fordí-
tanák. Ezzel kapcsolatban
érdekes jelenség, hogy Nyu-
gat-Erdélynek sikerült maga-
sabb sebességre kapcsolnia,
mint Kelet-Magyarország-
nak, a Kolozs megyei fejlõ-
dés pedig már-már Temes
élszerepét is „veszélyezteti”,
és Csutak István szerint lát-
ványosan gyorsuló tempója
miatt egyre jobban oda kell
figyelni Brassóra is. 
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HIRDETÉS

Sike Lajos

Hétvégére biztosan piac-
ra kerül a legkorábban

érõ hazai gyümölcs, a földi-
eper elsõ termése – a kezdet-
ben inkább kóstolónak szá-
mító készleteket május utol-
só hetében már komoly el-
adásra szánt mennyiség vált-
ja fel. „A földiepret minden
évben valamilyen károsodás
éri, tavaly a sok tavaszi esõ,
most pedig a fagy és a száraz-
ság, de szerencsére a gazdák
mindenre felkészültek, s en-
nek köszönhetõen ebben a
szezonban is elég jó termés
ígérkezik” – mondta el la-
punknak Incze Lajos, a hazai
epertermés központjának,
Halminak polgármestere.

A Szatmár megyei nagy-
községben és környékén te-
rem a hazai eper 75 százalé-
ka – amely mintegy kétezer
helyi családnak az egyik leg-
fontosabb jövedelemforrása.
A vidék több mint ezer hek-
tárnyi eperültetvénye igen
tagolt, de a gazdák közt egy-
re több a nagytermelõ. Az
eperrel beültetett területek
aránya tavaly óta száz hek-
tárral bõvült. A polgármester
szerint az április eleji fagyok
mintegy 15–20 százalékkal
„vámolták” meg a termést,
fõleg a korábban érõ fajták-
nál, ezt azonban nem élik
meg tragédiaként, sõt, úgy
véli, a kiesés jórészt pótolha-
tó, mert a gazdák közel fele
már átállt a védettebb „fóli-
ás-csepegtetõs” termesztési
módra, amely csak az elején

költségesebb a hagyományos
eljárásnál. Az ültetvények
mostani állapota alapján tíz-
tonnás hektáronkénti átlag-
termés várható. A térségbõl
tehát mintegy 11–12 ezer
tonna friss gyümölcsre szá-
míthat a piac, beleértve a kö-
zeli magyarországi fogyasz-
tókat is. Szocska János, az
egyik legnagyobb termelõ,
úgy látja, a megnõtt termesz-
tési költségek miatt valame-
lyest az áron is emelni kell.
Kezdetben 6–8 lej lesz egy ki-
ló eper, ez késõbb 4 lej körül
stabilizálódhat, ami tavaly-
hoz képest egylejes drágulást
jelentene. Szocska azonban
nem zárta ki, hogy szezon
végén ennél olcsóbbá válik
az eltennivaló gyümölcs.
„Szerencsénk van, mert a te-
rület zömét, mintegy négy
hektárt átállítottuk „fóliás-
csepegtetõs” termesztésre,

ami nagyobb biztonságot ad
minden kár ellen” – újságolta
Szocska, aki bízik abban,
hogy haszonnal zárja az
idényt. A korábban többször
is díjazott Fazekas József
nagybani termelõ azonban
már kevésbé optimista. Ültet-
vénye 40 százalékát fagykár
érte, amit elsõsorban azzal
magyaráz, hogy nem hasz-
nált fagyvédõ fóliát. „Anya-
gilag még nem erõsödtem
meg annyira, hogy három
hektárt beborítsak” – mond-
ta. Mindazonáltal bízik
abban, hogy idén sem lesz
vesztesége –  annál is inkább,
hogy állítása szerint, amit az
eper elvisz, visszahozhatja a
most palántált káposzta, pap-
rika és paradicsom, amivel a
legtöbb halmi „epreshez” ha-
sonlóan kiegészíti kertésze-
tét, hogy ezzel biztosítsa a
gazdálkodás egyensúlyát. 

Az epren nem fogott a fagy

Adóból nyert

agrárhaszon
Kovács Zsolt

A háromszéki gazdák
zsebében legalább tíz szá-

zalékkal több pénz marad-
hat, miután a Kovászna me-
gyei pénzügyi és mezõgazda-
sági hivatalok vezetõi meg-
egyeztek az agrártevékenysé-
gek adóztatásának módsze-
reiben – a találkozót Édler
András RMDSZ képviselõ
kezdeményezte. Könczei
Csaba a háromszéki Mezõ-
gazdasági Igazgatóság veze-
tõje elmondta: az elmúlt idõ-
szakban arra ösztönözték a
gazdákat, hogy váltsanak ki
egyéni vállalkozói engedélye-
ket, hogy pályázni tudjanak,
ám, aki ezt megtette, túlzott
adóterhekre panaszkodott, il-
letve arra, hogy megadózták
a kapott mezõgazdasági tá-
mogatásokat is. Ambrus At-
tila, a Kovászna Megyei
Pénzügyi Igazgatóság igaz-
gatója cáfolta, hogy a szub-
venciókra adót róttak volna
ki, de szerinte voltak, akik ezt
hibásan könyvelték el. El-
mondta, próbálnak vállalko-
zóbarát környezetet kialakí-
tani, ezúttal is megoldásokat
kerestek az adóterhek törvé-
nyes keretek közti csökkenté-
sére. Édler leszögezte: adó-
mentes tevékenységnek szá-
mít, ha a termelõ piacon érté-
kesít – de két százalék adót
kell fizetnie, ha ezt feldolgo-
zónak vagy nagykereskedõ-
nek adja el. 

Csutak István fejlesztéspolitikus és Inotai András, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatója 

Zötyögõ fejlesztéspolitika

Hétvégére megérkezik a piacokra az elsõ epertermés A szerzõ felvétele



Kovács Zsolt

Veszélybe kerülhet az
országos egészségügyi

programok által biztosított
gyógyszerellátás, hívja fel a
figyelmet Nagy András, a
Kovászna Megyei Gyógy-
szerészkamara elnöke. A
program révén a daganatos,
a diabéteszben szenvedõ,
továbbá a szervátültetésen
átesett betegek juthatnak
támogatott gyógyszerek-
hez. A kamaraelnök sajtó-
tájékoztatóján elmondta: a
kormány jövõ hónap elejé-
re halasztotta a patikusok
keretszerzõdésének aláírá-
sát, de addig már el is fogy
az ingyenes és ártámogatott
gyógyszerekre szánt pénz-
keret. A két fél közötti meg-
egyezést nehezíti, hogy a
kormány el sem ismeri a ta-
valyi 130 millió eurós tarto-
zását. Nagy András figyel-
meztetett: a gyógyszeré-
szek ez után az összeg után
már kifizették a 11 millió
eurónyi áruforgalmi adót
és a profitadót is. A három-
széki fõgyógyszerész sajtó-
tájékoztatóján leszögezte,
míg nem sikerül pénzügyi
szempontból lezárni a tava-
lyi évet, addig nem írják alá
a következõ két évre szóló
keretszerzõdést. A Kovász-
na megyei gyógyszerészek
számára az idei esztendõre
év elején 17 millió lejes ke-
retösszeget határoztak meg
az ártámogatott és ingyenes
gyógyszerekre, de ebbõl áp-
rilisig 15 millió lej már elfo-
gyott, a maradék pénz csak
májusra elég. A gyógyszer-
ellátás nehézségeirõl a
szakmai érdekképviselet a
napokban egyeztetett a
pénzügyminisztérium kép-
viselõivel, de a tárgyalások
eddig nem vezettek ered-
ményre. 
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Antal Erika, 
Baloga-Tamás Erika

Vörös jelzés szerepelhet a
jövõben az egészségre ká-

ros élelmiszerek csomagolá-
sán, zöld „pöttyöt” kaphat-
nak azok az áruk, amelyek
egészségesek, narancsszínût
azok, amelyeket csak módjá-
val ehetünk-ihatunk:  a „vá-
sárlónevelõ” törvényjavasla-
tot a napokban szavazta meg
a szenátus gazdasági szakbi-
zottsága. Ha jogerõre lép a
törvény, akkor az Egészség-
ügyi Minisztérium dönthet a
minõsítések kritériumairól.

A tervezet körül azonban
egyre élesebb a vita. Az élel-
miszergyártókat és fogyasz-
tókat tömörítõ szervezetek
attól tartanak, az intézkedés
elriasztja majd a hazai termé-
kektõl a vásárlókat. Hasonló
jelrendszert több európai or-
szágban is bevezettek, mert
az élelmiszer-tudományi
szakértõk úgy vélik: a fo-
gyasztó könnyebben tájéko-
zódhat az új rendszer szerint,
mint a bonyolult termékis-
mertetõk alapján. 

Akiknek elegük van 
az E-bõl

Simon Béla, a székelyud-
varhelyi Lactis tejfeldolgozó
cég résztulajdonosa jónak
találja a kezdeményezést,
bár attól tart, hogy a tör-
vénytervezetnek, „mint
ahogy az lenni szokott”,
nem az lesz a hozadéka,
mint amit várnak tõle. „Az
ötletet kitûnõnek, hatékony-
nak tartom, mert ezekkel az
egyszerû jelzésekkel azok a
vásárlók, fogyasztók is
könnyebben tudnak boldo-
gulni, akik vagy nem tudják
elolvasni, hogy mi a termék
összetevõje, vagy – és sajnos
ez a  jellemzõ – nem értik a

szakszavakat, rövidítéseket”
–  magyarázta lapunknak az
ügyvezetõ, aki szerint több
piaci szempontra is érdemes
figyelni. Simon Béla szerint
nagyon sok az olyan terme-
lõ-gyártó, aki nem tartja be a
szabályokat. „Most is tele
van olyanokkal a piac, akik
félretájékoztatják az embere-
ket, és nyugodtan megtehe-
tik, mert olyan nagy a bevé-
telük, hogy simán ki tudják
fizetni a büntetéseket. Bírsá-
golás utána ismét minden
megy tovább a megszokott
módon” – mesélte tapaszta-
latait a vállalkozó. 

Messzirõl jött kolbász

„Az lenne érdekes, ha ezt
a rendelkezést, valóban egy-
ségesen, egész Európában
bevezetnék, mert ha csak
Romániában teszik kötele-
zõvé, akkor nem tudom,
hogy mennyire fogadják el a
fogyasztók” – vélekedett
Petri Endre, a nagy múltú
marosvásárhelyi húsfeldol-

gozó üzem, a Petry cég veze-
tõje. A vállalkozó szerint na-
gyon meg kell fontolni, mi-
lyen kritériumok alapján ha-
tároznák meg a minõsítése-
ket. „Az igaz, hogy ki lehet-
ne szûrni így a silány árut,
de úgy látom, a fogyasztó
pöttyök nélkül is érzékeli azt,
hogy mi a jó, és mi a silány
áru” – tette hozzá. Petri
hangsúlyozta, most a hús-
iparban is nagyon sok a bi-
zonytalan eredetû és összeté-
telû termék a piacon, az im-
port jelentõs részérõl azt sem
tudni, honnan érkezett, hol
készült és mit tartalmaz.

Egy kaptafára

A Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság ve-
zetõjének, dr. Tar Gyöngy-
vérnek fenntartásai vannak a
tervezettel kapcsolatban,
mert úgy véli, nagyon nehéz
egységes ajánlások, protokoll
szerint szabályozni, mi fo-
gadható el egészségesként és
mi minõsíthetõ egészségte-

lennek. „Nem látom, hogy
hogyan lehetne ezt a rend-
szert ésszerûen alkalmazni,
hisz teljesen egyén- és szerve-
zetfüggõ az, hogy kinek mi
az egészséges vagy egészség-
telen. Rengeteg tényezõ (élet-
kor, egészségügyi állapot,
nem, igénybevétel stb.) befo-
lyásolhatja azt, hogy milyen
mértékben van szüksége pél-
dául fehérjére, cukorra, zsírra
a szervezetnek, a lebontás
egyénenként változik.
Ugyanaz a mennyiség egye-
seknek a normális létfenntar-
tás feltétele, másoknak pedig
egyenesen káros” – tette hoz-
zá Tar Gyöngyvér.

Egyszer 
már belebuktak

Az igazgató azért is
szkeptikus a készülõ tör-
vénnyel kapcsolatban, mert
néhány évvel ezelõtt, egy
hasonló kezdeményezés
megbukott. „Évekkel ezelõtt
az iskolai büfékbõl szerették
volna számûzni az egészség-

telen ételeket, de a gyártók
túljártak a törvényhozó
eszén, és amit addig például
pizza néven forgalmaztak,
átnevezték valami olyasmi-
nek, ami egészségesebbnek
tûnik, s így tovább árulhat-
ták az iskolai büfékben” –
mondta Tar Gyöngyi. Az in-
tézményvezetõ úgy véli, az
egészséges vagy egészségte-
len ételek körüli felhajtás
jócskán el van túlozva. „Sze-
rintem azok a vásárlók, fo-
gyasztók vannak kiszolgálta-
tott helyzetben, akik nem ér-
tik, hogy mit jelent a termé-
ken feltüntetett összetevõ,
különösen veszélyeztetettek
a gyerekek. Akinek fontos
az étel minõsége, az figye-
lemfelkeltõ pöttyök nélkül is
tudni fogja, mit ehet, és mi-
tõl kell tartózkodnia” –  von-
ta le a következtetést a sza-
kember. Ábrám Zoltán ma-
rosvásárhelyi orvos, nutri-
cionista szintén szkeptikus
az új törvénytervezettel kap-
csolatban. „Az élelmiszer-
ipar sokszor nem az egész-
ségrõl szól, hanem az üzlet-
rõl” – hangsúlyozta. Az or-
vos úgy véli, nagyon sokan
rá vannak szorulva arra,
hogy megvásárolják a rossz
minõségû, de olcsó élelmi-
szert, és ezeket az embereket
a „pöttyök” sem riasztják el.
„Minden újdonságot fanya-
logva szoktak fogadni, de az
én környezetemben az a ta-
pasztalat, hogy egyre több
az elhízott gyerek, a csontrit-
kulásos felnõtt. Én örömmel
venném, ha intenzívebb
kampányok folynának azért,
hogy az emberek megértsék,
mennyi kotyvalékot fo-
gyasztanak” – vélekedett
Mirela Câmpean háziorvos,
aki szerint a színkódos fi-
gyelmeztetés akkor hasznos,
ha összekötik más egészség-
nevelõ programokkal. 

A zöld pöttyös az igazi

Egyre több a túlsúlyos gyerek, többségüknek fogalma sincs, miért kell pluszteherrel élnie

S. M. L.

„Több mint 900 gátert,
400 tehergépkocsit, 1200

fafeldolgozó mûhelyt ellen-
õriztünk, kétezer büntetõpert
indítottunk a fatolvajok el-
len” – számolt be tegnap
Traian Igaº belügyminiszter
a falopások ellen indított át-
fogó kampányról Borbély
László környezetvédelmi és
erdészeti miniszterrel közö-
sen tartott sajtótájékoztató-
ján. A két tárcavezetõ hang-
súlyozta, az idei év második
felében tovább szigorítják az
ellenõrzéseket.

„Az erdõ pajzsa” fedõnevû
akcióról Borbély László el-
mondta: 2011-ben, az Erdõk
Nemzetközi Évében kiemel-
ten fontos a Romsilva és Kör-
nyezetvédelmi Alap kere-
tében támogatott újraerdõsí-
tési program és az ezt erõsítõ-
kiegészítõ, az illegális erdõki-
vágás mértékének csökkenté-
sét szorgalmazó, ellenõrzés-
sorozat. „Az illegális erdõir-
tások, falopások mértékének
csökkentésével kapcsolatosan

tavaly márciusban kértem
elõször a belügyminisztérium
segítségét, ezt követõen az
Országos Rendõr-fõkapitány-
ság szakembereivel közösen
kidolgoztunk egy közös
ütemtervet, amely 2010 óta
mûködik” – ismertette a stra-
tégiát az erdészeti miniszter,
aki tovább sorolta az akcióval
kapcsolatos számadatokat:
eddig 193 millió lej értékben
róttak ki büntetéseket, és
30.889 köbméter tisztázatlan
eredetû faárut koboztak el.

Borbély hozzátette: az ille-
gális erdõkivágás megállítása

érdekében tavaly módosítot-
ták az erdõgazdálkodással
kapcsolatos jogszabályokat.
„Megnöveltük a bírságok ér-
tékét, kibõvítettük a bírságol-
ható cselekedetek körét, az
ellenõrzést pedig idéntõl a
csendõrség, a határõrség és a
katasztrófaelhárítás segíti” –
tette hozzá a tárcavezetõ.
Mint tájékoztatott, hamaro-
san a parlament asztalára ke-
rül egy olyan jogszabályter-
vezet, amely bûncselekmény-
nek minõsíti az öt köbméter-
nél kisebb mennyiségû fa tör-
vénytelen kivágását is. 

Borbély és „Az erdõ pajzsa”

Salamon Márton László

„Ez egyszerû mulasztás
volt, amit máris kiigazí-

tottunk” – nyilatkozta teg-
nap az Új Magyar Szó kérdé-
sére Traian Igaº belügymi-
niszter annak kapcsán, hogy
a bukaresti rendõrakadémia
kedden meghirdetett idei
helyei között nem szerepel-
tek a korábbi évekhez ha-
sonlóan magyar és roma
nemzetiségû kisebbségi je-
lentkezõk számára fenntar-
tott rendõr-, vámtiszt- és
csendõrképzést biztosító he-
lyek. A belügyminisztert
Borbély László környezet-
védelmi miniszterrel közö-
sen tartott sajtótájékoztató-
ján kérdeztük a változás
okairól. „Tavaly is voltak
magyarok számára fenntar-
tott helyek, idén is lesznek”
– nyugtatta meg az érdeklõ-
dõket a belügyminiszter.
Mint Igaº lapunknak kifej-
tette, az Alexandru Ioan
Cuza Rendõrakadémia ve-

zetõségét idén leváltották,
és az új vezetés változtatott
a felvételi vizsgák lebonyolí-
tásának menetén. A módo-
sítások azonban remélhetõ-
leg hozzájárulnak ahhoz,
hogy a kisebbségekhez tar-
tozó jelentkezõk eredmé-
nyesebben szerepeljenek.

Borbély László lapunk-
nak elmondta: a kérdést a
szövetség révén a legrövi-
debb idõ alatt sikerült tisz-
tázni, ami bizonyítéka an-
nak, hogy az RMDSZ kor-
mányzati szerepe perdöntõ
lehet a magyar közösség
ügyeit illetõen. A rendõr-
akadémia vezetõi tegnap la-
punknak megerõsítették,
hogy – a tavalyi kvótához
hasonlóan – 15 helyet a ma-
gyar nemzetiségû pályázók
számára tartanak fenn. A je-
lentkezéssel kapcsolatos in-
formációk, tudnivalók vár-
hatóan a jövõ hét folyamán
kerülnek fel az akadémia
honlapjára, a www.academi-
adepolitie.ro oldalra. 

Traian Igaº: mulasztott 

a rendõrakadémia

Csõdközelben

a gyógyszer-

ellátás?

Traian Igaº belügyi és Borbély László környezetvédelmi miniszter

ÚMSZ

Európai uniós alapokból
és kormánytámogatásból

újítanak fel három iskolát
Nyárádszeredában. Dászkel
László, Nyárádszereda pol-
gármestere bejelentette: a na-
pokban átvette a Gyulafehér-
vári Regionális Fejlesztési
Ügynökségtõl az önkor-
mányzat által benyújtott pá-
lyázat finanszírozási szerzõ-
dését a székelymosoni, szent-
lõrinci és andrásfalvi iskolák
rehabilitációjára. A beruhá-
zás összértéke 7 834 000 lej,
ennek az összegnek a kéthar-
madát, azaz 50 milliárd lejt
az andrásfalvi iskola bõvíté-
sére fordítják. A polgármes-
ter közölte: az andrásfalvi is-
kolánál akár még az idén
megkezdõdhetnek a munká-
latok, a másik két tanintéz-
mény felújítását 2012-re ter-
vezik. A négy éve várt, pél-
dátlan értékû oktatási beru-
házás hírét mindenki osztat-
lan örömmel fogadta a nyá-
rádmenti településen. 

Nyárádszereda

– iskolafelújítás 
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Kelemen Hunor kulturá-
lis és örökségvédelmi mi-

niszter tegnap kulturális ér-
demkeresztet adott át a film-
mûvészet legendás alakjá-
nak, Jirí Menzel Oscar-díjas
cseh rendezõnek. Az ünne-
pélyes eseményen Eckstein-
Kovács Péter elnöki taná-
csos olvasta fel a kitüntetés-
rõl szóló államfõi dekrétu-
mot, majd Kelemen Hunor
átadta a magasrangú állami
elismerést.

Méltató beszédében a tár-
cavezetõ elmondta: „Sze-
rencsésnek érzem magam,
hogy személyesen is talál-
kozhatom az én generációm
ikonikus figurájával. Több
mint tíz évvel ezelõtt Prágá-
ban alkalmam volt Bohumil
Hrabal társaságában eltölte-
ni egy estét, ma pedig a le-
gendás cseh filmrendezõt lá-
tom vendégül. Nagy meg-
tiszteltetés ez számunkra. A
nagy mûvészekrõl nem il-
lendõ túl sokat beszélni, egy
nagy filmrendezõrõl még
kevésbé. Hiszen ott vannak
a filmjei, amelyek mindent
elmondanak helyettünk.”

Jiri Menzel a díj átvétele-
kor hangsúlyozta, hogy azt
a Cseh Köztársaság és a

cseh filmmûvészek nevében
veszi át. „Nagyon örvendek
ennek a kitüntetésnek, an-
nak pedig még jobban, hogy
Romániában ismerik és ér-
tékelik a cseh alkotók mun-
káit. A magam részérõl tisz-
telem a romániai kultúrát,
amelyet azonban, be kell is-
mernem, nem ismerek be-

hatóan, de ez a díj számom-
ra híd a romániai alkotók fe-
lé” – jelentette ki Jiri
Menzel. 

A világhírû rendezõ a bu-
karesti Cseh Intézet meghí-
vására érkezett a fõvárosba,
ahol egyhetes filmvetítést
tartanak alkotásaiból. 1967-
ben Oscar-díjat nyert a Szi-

gorúan ellenõrzött vonatok cí-
mû filmjével, a legjobb kül-
földi film kategóriában.
Filmjeinek többségét irodal-
mi mû nyomán készítette,
szívesen nyúl Hrabal mun-
káihoz. Ugyancsak világsi-
kert hozott számára a
Hrabal kisregénybõl készült
Sörgyári capriccio (1980). 

Röviden

Könyv jelent meg 
a 120 éves EKÉ-rõl

Igényes kivitelezésû, vaskos
kötet látott napvilágot az
Erdélyi Kárpát-Egyesület
(EKE) múltjáról és
jelenérõl. Az 1891-ben lét-
rehozott, egész Erdélyt be-
hálózó civil szervezet a ju-
bileum alkalmából jelentet-
te meg a könyvet. Az Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület 120 esz-
tendeje címû kötet történel-
mi visszatekintés az elmúlt
120 évre, a tizenhat EKE-
osztály tevékenységét is-
merteti, létrejöttüktõl nap-
jainkig; ugyanakkor vissza-
emlékezéseket, az egyesület
életét és mûködését bemu-
tató leírásokat és képeket
tartalmaz az egykori osztá-
lyokról. Az Erdély termé-
szeti szépségeit ismerõ és
ismertetõ, a környezetvéde-
lem és honismeret fontossá-
gát fõ eszméjének tartó Er-
délyi Kárpát-Egyesület ki-
adványa méltó elismerése
azok munkájának, akik a
természetjárást és -védelmet
felkarolták.

Szent István Könyvhét
nyílt Budapesten

Több mint harminc kiadó
hétezer kötetébõl, köztük
75 újdonságból válogathat
a közönség a XIX. Szent
István Könyvhéten, ame-
lyet kedden nyitott meg
Erdõ Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek
a budapesti Ferenciek te-
rén. Sarbak Gábor, a Szent
István Társulat elnöke a
könyvhét kínálatát bemu-
tatva kiemelte két idei
Stephanus-díjas kötetét.
Reinhard Marx német bí-
boros, aki A tõke címû
könyvével van jelen a
könyvhéten, és Hárs Ernõ,
akinek Odüsszeusz visszanéz
címmel jelent meg új vers-
és mûfordítás-válogatása, a
helyszínen vették át a teo-
lógia, illetve irodalom kate-
góriában kiosztott magyar
elismerést. 

HIRDETÉS

Kelemen Hunor mûvelõdésügyi miniszter adta át a román állami kitüntetést Jiri Menzelnek

Totka László

A Festum Varadinum
keretében tegnap tartot-

ták a civil társadalom napja-
ként hirdetett rendezvényt,
amelynek témája a civil
szervezetek és a sajtó
együttmûködése volt. 

A rendezvény keretében
elõadást tartott Pomogáts
Béla irodalomtörténész és
Fleisz János történész, az
eseményt elõkészítõ Megyei
és Nagyváradi Civil Szerve-
zetek Szövetségének elnöke.
A rendezvény szembetûnõ
jelensége volt, hogy fiatalok
egyáltalán nem vettek részt
rajta, ez késõbb a beszélge-
tés egyik témája lett. 

Pomogáts Béla értekezé-
sében az egykori irodalmi
folyóiratok, köztük is elsõ-
sorban a Nyugat hangsúlyos
közönségnevelõ, értékmuta-
tó befolyását emelte ki. Az
elõadást követõ beszélgeté-
sen a helyi sajtó képviselõi

lapjaik célkitûzéseit és a ci-
vil szférával való együttmû-
ködésük sajátosságait vázol-
ták fel. 

Kiemelték: kölcsönösen
szükségük van egymásra,
egyfajta szimbiózisban él-
nek, ezért fordulhat elõ,
hogy gyakran közszolgálati
jelleggel, ingyenesen is köz-
zétesznek tájékoztatásokat,
amiért más esetben fizetni
szokás. 

Gólya Pál, a Mûszaki és
Természettudományi Egye-
sületek Szövetsége Békés
megyei szervezetének ügy-
vezetõ igazgatója elmondta,
hogy magyarországi tapasz-
talatai és meglátása szerint
esetükben járható útnak a
pártokhoz való egyforma vi-
szonyulás bizonyult. A ke-
rekasztal-beszélgetés során
felvetõdött az a kérdés is,
hogy vajon válságban van-e
a kultúra, vagy egyszerûen
csak kulturális váltásról kell
beszélnünk. 

Elismerés Menzelnek

Pomogáts a Varadinumon

Baloga-Tamás Erika

A temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar

Színház Amor omnia címû
elõadását, valamint a Baczó
Tünde és Cári Tibor által
jegyzett, De a zongorával ki
táncol? címû produkciót lát-
hatta tegnap a székelyud-
varhelyi közönség a Tánc
Tavasza elnevezésû, ötödik
alkalommal megrendezett
tánc- és mozgásmûvészeti
fesztiválon. A nyolcnapos
rendezvényre idén olyan
elõadókat hívtak meg, akik
a fesztiválnak vitathatatlan
mûvészi rangot kölcsönöz-
nek. Két év után ismét a
fesztivál vendége volt a bu-
karesti Masca Színház, ez-
úttal három elõadással, a
Holdbéli Pierrot címû panto-
mim játékkal, az Una His-
toria de Tango táncdarabbal,
és egy élõszobor-elõadással,
az Ex Librisszel.  „Nagyon
szépen alakult az idei feszti-
vál programja, amelynek
egyik különlegessége, hogy
a gazdag mûsorkínálatban
minden korosztály, a legfia-
talabbaktól a legidõsebbekig
mindenki talál neki tetszõ
programot” – fejtette ki la-
punknak Miklós Levente, az
Udvarhely Táncmûhely
igazgatója. 

Zongorával

táncoló

A zöld hajú asszony Vásárhelyen
Antal Erika

Péterfy Gizella maros-
vásárhelyi születésû,

Magyarországon élõ képzõ-
mûvész alkotásaiból nyílt
kiállítás kedden este a
Bernády Házban. A mû-
vésznõ munkáit legutóbb
1993-ban láthatta a közön-
ség a Kõ Pállal közösen ren-
dezett tárlaton, a Kultúrpa-
lota kiállítótermeiben.  

A festmények és szobrok
Péterfy Gizella munkásságá-
nak változatosságát igazol-

ják, tájképek, portrék, kom-
pozíciók, a Biblia-ihlette al-
kotások, önarcképek látha-
tók a tárlaton, illetve színes,
festett szobrok, férfi- és nõi
portrék, gyermekfejek. A
kissé szokatlan színes szob-
rokról alkotójuk elmondta,
korábban férje, Kõ Pál szob-
rászmûvész munkáit festet-
te, majd ebbõl ihletõdve sa-
ját szobrait is kiszínezte. 

„Olyan kiállítás ez,
amelyre érdemes odafigyel-
ni és többször is megtekinte-
ni, vissza-visszatérni hozzá”

– méltatta a kiállítást Nagy
Miklós Kund mûvészeti író,
aki elmondta, hogy már ko-
rábban szerették volna a tár-
latot létrehozni, de az akkor
kiállításra szánt alkotások
egy része tavaly tûz martalé-
kává vált, ezért halasztani
kellett.

Péterfy Gizellát mûvésze-
ti tevékenysége kezdetén a
bibliai témák ihlették meg:
sajátos stílusban, látomás-
szerûen ábrázolta a bûn-
beesés témáját, Káin és
Ábel történetét. „Szobrai

tûzben születtek, nemcsak
az alkotás tüzében, de az a
tûz is megedzette õket,
amely sok festményét meg-
semmisítette” – emelte ki a
szobrok jellegzetességeit a
méltató, rámutatva egy
olyan alkotásra, amelynek a
nyakában sál volt, amikor a
tûz kiütött, a sál elégett, a
helye viszont ott maradt a
szobron. „Vannak, akiknek
az ókori szobrok jutnak
eszébe ezekrõl az alakokról,
vagy mintha a Húsvét-szige-
tek egyik-másik szobrát lát-

nánk” – fogalmazott Nagy
Miklós Kund. 

Péterfy Gizella kétéves
volt, amikor családjával ki-
telepedett Magyarországra,
de szülõvárosától soha nem
szakadt el, hiszen nagyszü-
leihez, népes rokonságához
gyakran hazalátogatott. Ezt
a hûséget most egy szobor-
ral is megpecsételte, legérté-
kesebbnek tartott mûvét, a
Zöld hajú nõ szobrát adomá-
nyozta Marosvásárhelynek
és egy önarcképét a
Bernády Háznak. 

Fotó: Tofán Levente
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Farkas István

„Szükség van sajtótörvényre,
amelyben mind az újságírók

jogállását, mind pedig a sajtó-
szabadságot szabályozzuk, meg-
elõzünk mindenféle cenzúrale-
hetõséget és ugyanakkor megál-
lapítjuk azokat a körülménye-
ket, amelyek mellett a sajtónak
mûködnie kell” – nyilatkozta az
Új Magyar Szó megkeresésére
Frunda György. A szenátus em-
berjogi bizottságának elnöke
szerint még ebben a törvényho-
zási ciklusban sajtótörvényt kel-
lene elõterjeszteni, hogy „némi
rendet teremtsünk a sajtóban,
amely néha túlságosan szabad
és személyeket sért”. Lapunk-
nak elmondta, a törvényterve-
zetrõl „még nincs konkrét elkép-
zelés, csak tárgyalások vannak”.
Kijelentette: reméli, maguk az
újságírók írnak majd meg egy
olyan törvénytervezetet, amit a
szenátus indítványoz.

A szakma nem érti 
a lényeget?

„Nem hiszem, hogy a sajtó-
nak, a jelenlegi degradált hely-
zetében valami jobban ártana,
mint ennek az országnak a po-

litikusai” – kommentálta
Frunda György felvetését az
ÚMSZ-nek Cristian Tudor
Popescu. A gândul.info publicis-
tája szerint sajtótörvényt akkor
kell majd hozni, amikor meg-
szûnnek a politikai hatalom saj-
tóra irányuló önkényeskedõ tö-
rekvései, a befeketítésére, szere-
pének becsmérlésére irányuló
praktikák. „Ilyen környezetben
a sajtótörvény nem tenne mást,
mint sárba döngölné a szólás-
szabadság legalapvetõbb intéz-
ményét, a demokrácia õrzõjét”
– fogalmazott CTP. „Popescu
úr túloz, vagy pedig szándéko-
san nem akarja megérteni,
hogy mirõl van szó” – reagált
Cristian Tudor Popescu kijelen-
tésére Frunda. Hangsúlyozta:
lehet, sõt kell kritizálni a politi-
kumot, de itt most nem errõl
van szó. Szerinte azokról a té-
nyekrõl kell beszélni, hogy a ro-
mániai sajtóban sokszor igaz-
ságtalan, valótlan, rágalmazó,
sértõ cikkek jelennek meg, amit
mindenképp meg kell akadá-
lyozni. „Nem elnyomásról,
nem besározásról van szó, ha-
nem egy saját, belsõ újságírói
kódex törvényre emelésérõl” –
jelentette ki az RMDSZ-es sze-
nátor.

Nem Magyarország 
a példa

Frunda szerint elsõsorban az
újságírók hozzáállásának meg-
változtatásával, „öntisztítási fo-
lyamattal” kellene kezdeni a saj-
tótörvény megszövegezését. „Az
újságírók nem éreznek semmiféle
felelõsséget a megjelentetett cik-
kekért, ugyanúgy lehet beperelni
õket, mint más állampolgárt,
csak kisebb eséllyel” – fogalma-
zott. Állítása szerint a bulvárla-
pok mérlegelnek: a mérleg egyik
serpenyõjében van a lehetséges
büntetés, a másikban pedig a be-
vétel, amit egy sértõ, lejárató cikk
termelne. „Ha a bevétel megha-
ladja a kiadást, akkor bármilyen
cikk mehet nyomdába” – bírálta
a szerkesztõségi spekulációkat
Frunda. A szenátor elutasította
azokat a vádakat, miszerint a tör-
vénytervezet a sajtó megbéklyó-
zására törekedne. „Azt akarjuk
elérni, hogy a sajtó ne írjon valót-
lan, sértõ, rágalmazó cikkeket, ha
pedig ír, akkor maga az újság, il-
letve az újságíró felelõsséggel tar-
tozzon a kijelentéseiért. Az Euró-
pai Bíróság vonatkozó joggyakor-
lata erre a román törvénykezés-
bõl hiányzik” – indokolta a tör-
vénytervezet létjogosultságát a
politikus. Hangsúlyozta, mindezt
úgy kell elérni, hogy ne legyen
cenzúra, hisz szó sincs itt a Fi-
desz médiatörvényének klón-
járól. „Nem akarjuk, hogy a ro-
mániai sajtó olyan helyzetbe ke-
rüljön, mint a magyarországi” –
összegzett Frunda. 

Bárczy Pál, a Magyar Ûripari Klaszter el-
nöke nemrégiben nemtetszésének adott han-
got amiatt, hogy a magyar állam nem tá-
mogatja a Magyarországon zajló ûrkutatási
és ûrtechnológia-fejlesztési munkálatokat.
Mi nem lepõdünk meg azon, hogy a vi-
szonylag sok ûrmûszert gyártó államban
nincs hivatali háttere az innovatív munká-
nak. Inkább azon döbbenünk meg, hogy
egyáltalán eszébe jutott valakinek az, hogy a
távolba nézzen, és a szovjet-amerikai indít-
tatású fegyverkezési õrület mellett szupra-
globális perspektívában kezdjen gondolkoz-
ni. Amíg vannak csillagaink, amelyeket kö-
zelebbrõl is meg akarunk nézni, addig nem
vesztünk el. Szerintem meg kell ünnepelni
azt, hogy a Megasztár, az X-Faktor meg a
Csillag Születik nem ölte ki mindenkibõl az
igazi távlatok iránti vágyat – stílusos ünne-
pi menü lenne a hortobágyi puszta közepére
rakott tûzön készült hungarikum-gulyás.

(prier)

Kettõs tükör 

Nagyváradi replika „Bukarestnek”

Tisztelt fõszerkesztõ úr! Meglepõdve olvas-
tam az ön cikkét a romániai zsidóságról,
amelyben egy dologban félretájékoztatja az
olvasót. A nagyváradi hitközség a második
az országban lélekszám szerint, de errõl ön
nem tud, vagy nem akar tudni. A nagyvá-
radi hitközség igenis nagyon aktív, és nem-
csak a kaja miatt, ahogy ön állítja az írásá-
ban. (...) Szeretném tudatni önnel, hogy itt
Nagyváradon jött létre a második JCC
Klub, Seidler András igazgatóval az élen,
itt mûködik Villányi Gyuri zsidó kórusa, és
szintén Nagyváradon van a Hakeset Klez-
mer Band (...) Hab a tortán, hogy a zsidó
hitközség keretében mûködik egy óvoda is,
és ami a legfontosabb, minden reggel van
Minha, minden péntek este van Kabalat
Sabat, és egyszer egy hónapban van Oneg
Sabat is. (...) Tisztelettel,

Karton Imre, a nagyváradi hitközség tagja

Kedves Karton Imre! Nagy tisztelõje va-
gyok a nagyváradi hitközségnek,
Koppelman úrnak, és mindenkinek, aki
hozzátesz valamit a váradi zsidó közösségi
élet fellendítéséhez. Ez azonban még min-
dig sajnos csak csepp a tengerben ahhoz
képest, amire egy plurális, életrevaló ki-
sebbségi közösségnek igénye lehetne. De
az igen megcsappant lélekszámú erdélyi
zsidó közösségektõl elvárni ezt lehetetlen,
az Új Magyar Szó Kisebbségben mellékleté-
nek februári számában Az idegen címmel
megjelent írásom nem is elvárásokról szól,
hanem egyszerûen az általános helyzetet
ismerteti. Tisztelettel,

Salamon Márton László, fõszerkesztõ

ÚMSZ

Elutasította Borboly Csaba
panaszát, és nem marasztalta

el Parászka Borókát a manna.ro-
n 2009. július 13-án közölt írásá-
ért az Országos Diszkrimináció-
ellenes Tanács (CNCD). Hargi-
ta Megye Tanácsának elnöke
azért fordult korábban a testü-
lethez, mert szerinte az újságíró
megsértette a csíkszéki székely
közösséget a Nesztek nektek
csabakirályfizás címû publiciszti-
kájában. A politikus azt kifogá-
solta, hogy a csíkszentkirályi ro-
ma–magyar konflikust kom-
mentáló írásában Parászka így
fogalmazott: „Miféle szeren-
csétlen nyomorult ember a csíki
magyar? Nyomorultak között is
a legnyomorultabb”; „A legna-
gyobb szégyen azonban nem a
csíki cigányügyekbe belebukott
intézményeké, hanem az ott la-
kóké, és mindazoké, akik hall-
gatnak. Elõbbiek csak mulasz-
tottak. Utóbbiak cinkosai a bûn-
tettnek, aktív vagy passzív elkö-
vetõk. Állatok.” A CNCD meg-
állapította, hogy az inkriminált
mondatok csupán a kontextus-
ból kiragadva számítanak sértõ-
nek, a szerzõnek nem állt szán-
dékában megbántani a csíkszéki
székely közösséget. A testület
az Emberi jogok egyetemes nyi-
latkozata sajtószabadsággal
kapcsolatos passzusaira, az Eu-
rópai Emberjogi Bíróság koráb-
bi ítéleteire hivatkozva úgy dön-
tött, Parászka Boróka nem ma-
rasztalható el a 2000/137-es
diszkriminációellenes törvény
alapján. Borboly Csaba pana-
szát április 18-i ülésén tárgyalta
a CNCD kollégiuma, ám a dön-
tést csak a napokban kézbesítet-
ték a feleknek. 

CNCD: Parászka

nem sértegetett

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! 

✁

Frunda kontra sajtó

Frunda György: törvénnyel kellene rendet teremteni a hazai sajtóban, amely néha túlságosan szabad és sértõ

Borboly Csaba

Sajtótörvénnyel „teremtene rendet a médi-
ában” Frunda György, akinek kezdemé-
nyezését ellenérzésekkel fogadta az újság-
író-társadalom. A szenátor szerint kritiku-
sai nem értik a szándékait.

Fotó: archív

Fotó: Tofán Levente



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Virágzó 
Magyarország
11.25 Derrick (krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Kalando-Zoo 
a Kifutók mögött (ism.)
15.45 Heuréka!
Megtaláltam! (ism.)
16.15 A mindenséggel
mérd magad
16.30 Idegenek 
az üvegházban
17.10 Építészet XXI
Csontos János műsora
17.25 Beavatás
17.40 Arcélek
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 Zen-Aid segélykon-
cert Japánért
22.00 Cranford 
(angol sor.)
22.55 Dunasport
23.00 Fekete Dália
(német-am. thriller, 2006)
1.00 A Salzburgi Feszti-
válzenekar hangversenye
a Zeneakadémián

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Miért nősültem
meg? (am. vígjáték) 13.20
Expedíció (am. filmdráma)
15.00 K2 (am.-japán-
angol kalandfilm) 17.05
Tüzes jég (am. akciófilm)
18.50 Amos és Andrew -
Bilincsben (am. akció-víg-
játék) 20.35 Robotzsaru
7. - A lángok martaléka
(kanadai akciófilm) 22.15
Vörös zsaru (amerikai ak-
ciófilm, 1988) 0.20 Nyo-
más alatt (amerikai akció-
film, 2002)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Tele-
shopping 15.15 A sors ke-
zében (török sor.) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Célpontban 20.30
A szülők pénzén 22.00
Scooby Doo 2.: Szörnyek
póráz nélkül (amerikai víg-
játék, 2004) 0.00 Post-
mortem (amerikai thriller)
2.00 Kanal-D Hírek
(ismétlés)

7.00 Napraforgó - –reggeli
magazinműsor 9.00 Több-
szemközt ism. 16.00 Dél-
utáni Híradó 16.15 Több-
szemközt ism. 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.50 Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere
ism. 18.30 Híradó 19.30
Esti Híradó 20.00 Vigh
Emese: Haza a magasban
20.40 Zene 21.00 Kultúr-
csepp ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró ism. 22.30
Híradó

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 Kassan-
dra (mexikói sorozat)
22.30 Ördögi kör (ameri-
kai sor.) 0.45 Clase 406
(sorozat)

FILM+ACASÃ
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m1, 22.40
Keleti pu.

Mi történik, ha egy vasúti kocsiban rendelő örömlánynál in-
farktust kap a kuncsaft, de erről senki nem tudhat - még a
kuncsaft se...? Mi történik, ha egy rendőr egy távoli, faluja-
beli zsebtolvajt fog el a peronon és feltett szándéka, hogy el-
engedi, akkor is, ha a tolvajnő nem fogja megköszönni...? Mi
történik, ha egy hajléktalan egy nap alatt kéregetőből egy
világcég igazgatójává válik?

DUNA Tv, 23.00
Fekete Dália

Brutális gyilkosság áldozata lesz a fiatal, ambiciózus szí-
nésznő, Betty Ann Short. Két zsaru, Lee Blanchard és Bucky
Bleichert kap megbízást a nagy port kavart ügy felderítésé-
re. Miközben szeretnének mind jobban megfelelni a főnök-
ség és a média elvárásának, a saját életük is teljesen meg-
változik. Blanchard figyelmét egyre jobban leköti a nyomo-
zás, ami kihatással van a barátnőjével való kapcsolatára.

m2, 23.05
A hétfõi lány

A hétfői lányban Hal Hartley megszokott esztétikai gondos-
ságát és őszinte dialógusait meglepően szókimondó szexua-
litással és játékos hanggal vegyíti. Hartley maga “álsci-fi”-
nek nevezi a filmet. Egy teremtmény a messzi Hétfőről az
óceánban landol. Egy gyönyörűséges lány testében lakozik,
aki a barátját kutatja, akitől segítséget remél. A világ a ma-
ga Nagy Forradalma után jár.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Hrvatska kronika
11.00 Ecranul nostru
11.30 Körzeti magazin
12.20 Musica Historica
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Kalandozó
15.10 Jelfogó
16.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
16.50 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.45 Múzeumtúra 
(dok. f.)
18.15 Magyar bulizene
19.10 Átjáró
19.35 Esti mese
20.00 Filmsztárok 
a vadonban
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. sor.)
22.15 Vér és rózsa 
(olasz sor.)
23.05 A hétfői lány 
(amerikai sci-fi, 2005)
0.30 India 
- Álmok útján 
(sor.)
1.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
2.20 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
3.15 Magyar bulizene

7.00 Infománia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.25 Cookie 
(amerikai vígjáték, 1989)
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Alekosz 
- Szerelem a legfölsőbb
szinteken (2011)
21.15 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. sor.)
Utána. RTL-híradó
23.25 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisorozat)
0.25 PokerStars.net
- Big Game
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 Törzsutas (ism.)
2.00 Döglött akták 
(am. krimisor.)
2.50 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
11.10 Babapercek
11.20 Teleshop
12.35 Marina 
(mex.-am. sor.) (ism.)
13.35 Csúcskölykök 
(francia vígj., 2007)
15.20 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.25 Marina 
(mex.-am. sor.)
17.20 Edina és Joshi 
(talk show)
17.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
18.15 Update Konyha
18.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 A Nagy Duett
(show-műsor)
1.00 Aktív
1.10 Tények Este
1.45 EZO.TV
06-90-602-022
2.45 Víruskommandó
(am. sor.)
4.20 Alexandra Pódium 

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó
(ism.)
19.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések,
civil válaszok
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)

11.00 Harlequin (vígjáték)
12.55 A dadus (ismétlés)
13.25 Christine kalandjai
(ismétlés) 13.55 Amerika
csillagai 14.55 Dawson és
a haverok (sorozat) 15.50
A médium (sorozat) 16.45
Gyilkos számok (sorozat)
17.40 A dadus (sorozat)
18.50 Christine kalandjai
(sorozat) 18.30 CSI
(sorozat) 19.25 Jól nézek
ki! 20.05 Christine kaland-
jai (sorozat) 20.25 Két pa-
si 21.25 CSI (sorozat)
22.25 Beugró

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Pontos sportidő
15.10 Külön kiadás 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 Pokerstars Big
Game 21.00 Wrestling
RAW 23.00 American
Gladiators 0.00 Sport.ro
Hírek 0.10 Lányok a para-
dicsomban

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Jelfogó (ism.)
Közéleti-politikai magazin
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató 
magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Körzeti magazinok
15.25 Nemzet és védelem
15.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.20 Van öt perce?
16.30 Ez csak divat
16.55 Szomszédok 
(sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.25 India - Álmok útján
(kaland sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő
Szilágyi Tibor műsora
22.05 Az Este
22.40 Keleti pu. 
(tévéf., 2010)
0.10 Barangolások öt kon-
tinensen
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek
0.50 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás

6.10 A Delta emberei
6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.00 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 e-FORUM 
(live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Románia 
parlamentje
16.55 A Delta emberei
17.00 La vie en rose
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.00 Egyszer 
az életben 
– szórakoztató műsor
23.10 Fuera del cielo 
(mexikói krimi, 2006)
1.00 A Delta emberei
1.10 Csókok 
(ír filmdráma, 2008)
2.30 Az őrület határán
(am.-kan. dráma) 
(ism.)

4.00 Az örökség (ism.)
5.00 Románia s
zeretlek (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 A bűnbak 
(amerikai-kanadai krimi,
2007) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Apropo TV 
(ism.)
15.00 Land of Jokes
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok 
– verseny műsor
Ştefan Bănică 
és Iulia Vântur
1.00 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)

6.00 Híradó, Sport 
(live)
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Knight Rider 
(am. akció sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
14.15 Az agglegény 2 
– verseny show
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés – Simona
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Égszakadás 
(amerikai akciófilm,
2007)
22.20 Waterworld -
Vízivilág (am. fant.
kalandf., 1995)
1.00 Égszakadás 
(amerikai akcióf., 2007)
(ism.)
2.45 Knight Rider 
(am. akció sor.) (ism.)
3.45 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói (ism.)

6.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat) (ism.)
7.00 Földindulás 
New Yorkban 
(am. katasztrófa f., 2.
rész) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái 
(ism.)
10.00 Aki tud az nyer
11.15 Az első nap 
– reality show
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Flash Gordon 
(amerikai akció sorozat)
16.00 Emma 
(am.-angol rom. vígj.,
1996)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 A suttogó 
(amerikai romantikus drá-
ma, 1998)
0.00 Vörös kommandó
(amerikai akciófilm, 1999)
2.00 Hírek,
Időjárásjelentés 
(ism.)
3.00 Vörös kommandó
(amerikai akciófilm, 1999)
(ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Volvo
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Otthonunk melege
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
14.00 Állítólag... 
Alaszkai mítoszok
15.00 Piszkos munkák
- Állatborbély
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
18.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
19.00 A túlélés
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Holdraszállás
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Megrázó 
történetek 
- A faember gyógyítása
23.30 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban
0.30 Féltonnás tini
1.30 Megúsztam élve! 
- A quecreeki 
bányakatasztrófa
2.30 Szétépítők 
- Az időjárás 
viszontagságai
3.00 Állítólag... 
- Holdraszállás

5.00 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)
6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Légy formában
10.30 Auto-mánia
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Ma a holnapról
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 A Simpson család
(amerikai amin. sorozat)
19.00 Biznisz óra 
– gazdasági magazin
20.10 Elisa lánya 
(olasz sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Rendőrök kamerával
1.00 Nagy lábon –
kultúrális magazin 
(ism.)
1.35 Vallomások 
(ism.)
2.30 Elisa lánya
(olasz sorozat) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Operett-
parádé 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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2011 június 11-én, szombaton 10 órakor veterán labdarúgók találkoz-

nak Zilahon. Kapcsolat: Bodola János, tel: 0260-615 787.

Eladó közmûvesített telek Görcsönybe, Szilágy megye. Telefon: 0740-

377 848.

Hegyi Dezsõnének, Albert Zsófiának boldog névnapot kívánok, sok

örömben, jó egészségben.
HHeeggyyii  MMiikkllóóss

Ma Iván, Ivó és Milán
napja van.
Az Iván férfinév a János
név szláv formájából, illet-
ve a régi magyar Jovános,
Ivános változatából szár-
mazik. 
Az Ivó férfinév germán
eredetû, a jelentése tiszafa.
A szláv nyelvekben az Ivo
az Iván beceneve. 
Milán szláv eredetû férfi-
név, jelentése: kedves.
Holnap a Bernát és Felícia
nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1536 – Boleyn Anna an-
gol királyné kivégzése a
londoni Towerben.
• 1578 – A nagy budai lõ-
porrobbanás.
• 2010 – Szomália elismeri
Koszovó függetlenségét.

Vicc
Egy nõ dinnyét vásárol.
Vagy harmincat meg-
nyomkodott, szagolgatott,
mire a zöldséges: 
– Legközelebb a férjét

küldje el vásárolni, az nem
válogatós. 
– Mibõl gondolja? 
– Ha az lenne, nem vette vol-
na feleségül!

Recept
Rablópecsenye
Fél kg felkockázott színhúst
megsózunk és fûszerekkel,
olívaolajjal összekeverjük.
Pár órán át hûtõben pácoló-
dik. Közben megtisztítunk és
félbevágunk 10-12 gombát,
2-3 fej hagymát, 6 gerezd fok-
hagymát, felkarikázunk 1-2
sárgarépát, kockákra vágjuk
a szalonnát. Változatosan
felfûzzük ezeket hurkapálcá-
ra, tehetünk minden nyársra
egy-egy szárnyasmájat is.
Mindig hagymával kezdjük
és fejezzük be. Tepsiben ke-
vés olívával meglocsolva, pi-
ci vizet aláöntve és alufóliá-
val letakarva megsütjük. Né-
ha ránézünk, meglocsoljuk,
hogy ki ne száradjon. Grille-
zett zöldséggel vagy pergelt
káposztával fogyasztjuk.

2011. május 19., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Új eszmékre, új tapasztala-
tokra vágyik, mindenáron
szeretné szélesíteni látókörét.
Válasszon egy tanfolyamot
vagy egzotikus utazást.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Erõsen vonzódik valakihez,
akit korábban nem tartott
volna megfelelõ választásnak.
Lehet, hogy ez is csak pillanat-
nyi fellobbanás. Nem kell egy-
bõl elkötelezni magát.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Váratlanul találkozik vala-
kiel, aki nagy szerepet játszott
a múltjában. Van mit megbe-
szélni a korábbi érzelmekrõl.
Tartson ki, és becsülje jelenlegi
partnerét.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szerencsés fordulatra számít-
hat. Bár sok az irigye, ma
nemcsak meg tudja magát
védeni velük szemben, hanem
a nehéz helyzetbõl gyõztesen,
megerõsödve jön ki.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Újból a siker kellõs közepén
találja magát. Jó érzékkel nyúl
a pénzhez, élvezi a pozíciójá-
ból eredõ hatalmat és juttatá-
sokat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Csupa önbizalom, kedvesen
célratörõ. Ma egy olyan ötlet
jut eszébe, ami nagyban meg-

könnyítheti munkáját. Elis-
merésre is számíthat, és ettõl
szinte szárnyakat kap.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egy-két elgondolása nem úgy
jön be, ahogyan szeretné. Ideje
lenne átértékelni a helyzetet,
nehogy a végén ön fizesse meg
a tanulópénzt.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Leverten ébred, és mindenért
hamar megsértõdik. Ma nagy
szüksége lenne a humorára,
akár úgy is, hogy kiteszi a
táblát: „Vigyázz, harapok!”
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Megtalálja a reménytelennek
tartott helyzetbõl a kivezetõ
utat. Hisz abban, hogy többre
hivatott, és ehhez a vágyhoz a
megfelelõ képességet is megad-
ja önnek a sors.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Bak-jegybe ér a hold, ami-
kor a karrierje van napiren-
den. Új megoldásokon, célsze-
rû lépéseken töri a fejét. Több
új lehetõség kínálkozik. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Életébe belép egy varázslatos
személy, aki felvidítja. Nyitott
az új barátságokra. Akikkel
mostanában ismerkedik meg,
nagy hatással lesznek jövõjére.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Beleveti magát a társasági for-
gatagba. Új ismeretségeket
köt, mert érzi, hogy szüksége
van az  a kommunikációra.

Horoszkóp
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A lausanne-i sportbíró-
ság (TAS) ítéletére és a

szombati zárófordulóra vár-
va Galacon már terveznek a
2011–12-es bajnoki idényre.

Dorinel Munteanu szerzõ-
dése június elsején lejár, s a
vezetõedzõ bizonyos feltéte-
lekhez köti annak meghosz-
szabbítását. A „Német” na-
gyobb költségvetést szeretne,
hiszen a BL-elvárások telje-
sen másak, mintsem hogy 5
millió euróból kijöjjön a csa-
pat. Munteanu több pénzt
kér a leigazolásokra is, mert
erõsíteni bizony kell. A szak-
vezetõ azt is tudja, hogy
elõbb-utóbb bekövetkezik a
hullámvölgy is, ezért olyan
kitételt szeretne új szerzõdé-
sébe, amely szavatolja neki,
hogy menesztése esetén az
egész idényre megszabott
pénzösszeget megkapja.

Marius Stan klubelnök
nem mindenben ért egyet a
trénerrel, de ugyanakkor haj-
landó rugalmasan tárgyalni
vele. Szakvélemények szerint
nagyok az esélyei annak,
hogy Munteanu a Duna-par-
ti alakulatnál marad. 

A bajnoki cím másik vá-
rományosa, a Temesvári FC
is felszusszant, miután meg-
kapta a licencet a 2011–12-
es idényre, s így szerepelhet
az európai kupaporondon.
Marian Iancu is tervezget,
inog a szék a cseh Dusan
Uhrin jr. alatt. A Bega menti
alakulat tulajdonosa legszí-
vesebben visszahívná Cos-
min Contrát, aki azonban
nem könnyen teljesíthetõ

felételekhez köti beleegye-
zését. Addig is a temesvári-
ak kötelezõnek tartják a
gyõzelmet a Dinamo ellen,
s reménykednek, hogy az
Oþelul botlik Ploieºti-en, s
egy esetleges, számára ked-
vezõtlen TAS-ítélet esetében
Târgu Jiuban is.   

Az Universitatea Craiova
nem kapta meg a Román
Labdarúgó-szövetségtõl a
licencet, de Adrian Mititelu

fellebbezni fog. Addig is
ajánlatot tett Gigi Becalinak
és könnyen megeshet, hogy
Andrei Prepeliþã és Ovidiu
Dãnãnae a Steauánál foly-
tathatja. A craiovai szurko-
lók a szombati, Medgyesi
Gaz Metan elleni mérkõ-
zést megelõzõen tüntetni
fognak azért, hogy megsür-
gessék az új csapat létreho-
zásának bonyolult folyama-
tát. Az akciónak neve is

van: „ªtiinþa suntem noi”,
azaz a ªtiinþa mi vagyunk.
Az oltyán drukkerek azt
szeretnék, ha az új klub job-
ban képviselné õket, s ha
beleszólhatnának az elnök-
választás kérdésébe is. Az
Oltyán Szurkolók Egyesüle-
tének tüntetését engedélyez-
te a polgármesteri hivatal. 

A Steauánál sincs nyuga-
lom, Gigi Becali továbbra
sem mondott le arról a
szándékáról hogy elköltöz-
tesse a csapatot a Ghencea
útról. A „piperai földbirto-
kos” Cosmin Olãroiut is
gyõzködi, maradásra kész-
tetné. Bár Becali ajánlata
mesés – egymillió eurós fi-
zetés és kétmilliós prémium
a BL-csoportokba való be-
jutás esetén –  „Oli” aligha
marad Romániában. Éppen
ezért MM Stoica mene-
dzser ötös listát készített az
utódlás céljából, a kizárólag
külföldi szakemberek közt
van két volt Steaua-tréner,
az olasz Walter Zenga és az
orosz Oleg Protaszov neve
is. Bár Olãroiu még nem
nyilatkozott, Stoica bizto-
san tudja, hogy távozik,
mert szóban már megegye-
zett egy Öböl menti alaku-
lattal. 
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Célegyenesben a Liga-1

Gigi Becali lejszázezrei vagy az arab sejkek dollármilliói? – Cosmin Olãroiu dilemmája

FIFA-világranglista

A 607 pontos román váloga-
tott egy helyet rontva a 42. a
FIFA tegnap kiadott, legfris-
sebb világranglistáján. A ma-
gyar válogatott (559 pont) to-
vábbra is az 52. A Top10-
ben semmi sem változott, a
világbajnok spanyolokat (18
57 pont) a hollandok (1702),
a brazilok (1425), a németek
(1413), az argentinok (1267),
az angolok (1163), az uru-
guayiak (1094), a portugálok
(1052), az olaszok (1019) és
a horvátok (991) követik. 

Dzsudzsák 
az év csapatában 

Dzsudzsák Balázst, a PSV
Eindhoven magyar váloga-
tott labdarúgóját is beválasz-
totta az év csapatába Hol-
landiában a Goal.com címû
internetes szaklap. A balszél-
sõ újabb remek idényt zárt,
33 fellépésen 16 gólt szer-
zett, és másik 13-at elõkészí-
tett. Az álomtizenegy: Steke-
lenburg (Ajax Amsterdam) –
Marcellis (AZ Alkmaar),
Granqvist (Groningen), Ver-
tonghen (Ajax), Stenman
(Groningen) – Janssen
(Twente), Vormer (Roda) –
Verhoek (Den Haag), Siem
de Jong (Ajax), Dzsudzsák –
Vleminckx (NEC Nijmegen).

Röviden

Fotó: Mediafax

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Az angol labdarúgó-Pre-
mier League 37. forduló-

jának keddi mérkõzésén a
Manchester City 3-0-ra nyert
a Stoke City ellen, a gólokat
Tévez (képünkön) (2) és
Lescott szerezte. Gyõzelmé-
vel a Manchester City (68
pont) felkapaszkodott a do-
bogóra, csak a Manchester
United (77) és a Chelsea (71)
elõzi meg. Egy másik angliai
hír szerint, a Manchester
United labdarúgócsapatának
szurkolói levették az Old

Trafford Stadion lelátójáról
azt a híressé vált feliratot,
amely a városi rivális City
trófeák nélküli éveit számolta
gúnyosan. A lobogón látható
szám idén már 35 volt, a City
azonban szombaton 1-0-ra

megverte a Stoke Cityt az FA
Kupa londoni fináléjában,
így az 1976-os Ligakupa-si-
ker után újabb diadalt ünne-
pelhetett. Az MU drukkerei
ugyanakkor már találtak ma-
guknak egy másik csapatot,
amelyet bosszanthatnak: a
szombaton újra bajnoki cí-
met szerzett kedvencek a
klub történetének 19. elsõsé-
gét gyûjtötték be, s ezzel a
gárda megelõzte az örök-
rangsorban az eddig vele
„társbérletben” éllovas FC
Liverpoolt, s a Vörösök ott-
honánál, az Anfield Roadon
másnap már ott virított a fel-
írat: „19-18”. 

Dobogón a Manchester City

Tenisz

T. J. L. 

Võlegénye és volt edzõje,
Stephane Vidal hétfõi

halála ellenére pályára lép a
francia nyílt teniszbajnoksá-
gon Virginie Razzano, a ha-
zai színek egyik képviselõje.
A játékos a L’Équipe címû
lapnak nyilatkozva azt
mondta: a 32 éves Vidal –
akinél kilenc éve agytumort
diagnosztizáltak – röviddel
halála elõtt azt kérte tõle,
hogy játsszon Párizsban.
„Azt mondta: folytassam az
életemet, játsszak érte is és
továbbra is legyek erõs, küzd-
jek” – idézte az elhunyt sza-
vait a világranglistán jelenleg
93. Razzano.

Vállalja az indulást a sé-
rüléseibõl felgyógyult Kim

Clijsters is. A világranglista
második helyezettje boka-,
váll- és csuklósérülésekkel
bajlódott, és egészen mosta-
náig kérdéses volt a párizsi
szereplése. A 27 éves belga
játékos pályafutása során
kétszer volt finalista a Ro-
land Garroson (2001,
2003), de egyszer sem tu-
dott gyõzni. Clijsters az
utóbbi két Grand Slam-
tornát, a tavalyi US Opent
és az idei Australian Opent
megnyerte.

A férfi mezõny eddig leg-
nagyobb hiányzója David
Nalbandian, aki 2004-ben és
2006-ban is a legjobb négy
közé jutott a Roland Garro-
son. A világrangsorban je-
lenleg 24. argentin játékos
még márciusban megsérült
és nem épült fel teljesen.
Nalbandian a június 6-án

rajtoló queen’s-i füves pályás
versenyen szeretne visszatér-
ni, s indulna az azt követõ
wimbledoni Grand Slam-
tornán. 

Kedden megkezdõdtek a
selejtezõk a férfiak mezõnyé-
ben. Victor Crivoi 6-3, 6-1-re
nyert az orosz Alexander
Kudrjavcev ellen, és követke-
zõ ellenfele a selejtezõk 20.
kiemeltje, a luxemburgi Gil-
les Muller. Gyõzelemmel
kezdett a másik két román
induló is. Marius Copil 6-4,
6-4-re verte a svájci Marco
Chiudinellit, és a második
körben a cseh Lukas Rosol-
lal találkozik. Adrian Ungur
7-6 (6), 6-1 arányú sikert ara-
tott az olasz Flavio Cipolla
felett, a francia Marc Gic-
quel következik. Egyedüli
magyar indulóként Balázs
Attila nem jutott túl az elsõ
fordulón: 3-6, 3-6 a brazil
Joao Souzával. 

A nõi selejtezõkben öt ro-
mán játékos érdekelt. A sor-
solás szeszélye folytán Ale-
xandra Cadantu honfitársnõ-
je, Mãdãlina Gojnea ellen
kezd. Liana Ungur elsõ el-
lenfele a horvát Petra Martic,
a Raluca Olarué a brit
Heather Watson, az Elena
Bogdané pedig a portugál
Michelle Larcher De Brito. 

Az egyesek fõtábláira hat
román játékos került fel. Vic-
tor Hãnescu, Alexandra
Dulgheru, Monica Nicules-
cu, Simona Halep, Sorana
Cârstea és Irina-Camelia Be-
gu. Magyarországot a világ-
rangsorban szomszédos Arn
Gréta és Szávay Ágnes kép-
viseli az idei Roland Gar-
roson, amelynek küzdelem-
sorozata vasárnap indul. 

Gyászolva játszik Razzano
Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az idén százéves Kecs-
keméti TE a klub törté-

netének legnagyobb sikerét
érte el azzal, hogy 3-2-re le-
gyõzte a bajnok Videotont a
Puskás Ferenc Stadionban,
ötezer nézõ elõtt, kedden es-
te rendezett labdarúgó-Ma-
gyar Kupa-döntõben.

A fennállása elsõ kupafiná-
léját megnyerõ együttes
mindhárom gólját Foxi sze-
rezte a 2., a 14. és a 80. perc-
ben, míg a Videoton Cukic
öngóljával és Nikolics talála-
tával szépített a 48., illetve a
82. percben. A két gólpasszt
jegyzõ csapatkapitány, Tökö-
li Attila két, Ferencvárossal
megnyert MK-döntõ után
harmadszor lett aranyérmes
a sorozatban. 

„Nagy nap ez Kecskemét
történetében. A bajnokság-
ban a Videoton ellen elért 2-
2-es döntetlen után hittem
benne, hogy meg tudja csi-
nálni a csapat, és szerencsé-
re a játékosok is elhitték,
hogy képesek legyõzni a Vi-
deotont”, nyilatkozta a mér-
kõzés után Tomislav Sivic, a
gyõztesek vezetõedzõje. A
másik oldalon Mezey
György így fogalmazott:
„Gratulálok a Kecskemét-
nek, megérdemelten nyerte
meg a döntõt. A csapatom
ma szárnyaszegetten és kel-
lõ motiváció nélkül futballo-
zott.”

A kecskemétiek számára
május 17-e igen szerencsés
nap, ugyanis a gárda napra
pontosan három éve jutott fel
az élvonalba.

A székesfehérváriak diada-
lukkal elõször duplázhattak

volna, míg a Magyar Kupát
2006 után másodszor hódít-
hatták volna el.

A Videoton a Bajnokok
Ligája, a Kecskemét pedig
az Európa-liga selejtezõjé-
ben indulhat a következõ
szezonban.

A kupát Schmitt Pál köz-
társasági elnök, az érmeket
és a gyõztesnek járó 5 millió
forintos pénzjutalmat jelké-
pezõ táblát pedig Kovács Ár-
pád, a magyar szövetség el-
nökségének tagja, illetve
Vági Márton fõtitkár adta át.

Az elsõ Magyar Kupa-
döntõt az MTK nyerte még
1910-ben, aztán még 70 ki-
írás következett. A Ferenc-
város 20, az MTK 12, az Új-
pest 8, a Honvéd pedig 7 el-
sõséggel dicskedhet. A
Kecskeméti TE a 18. csapat,
amely legalább egyszer ku-
pát nyert. 

A Kecskemét elsõ diadala

Virginie Razzano võlegénye emlékére teniszezik a Roland Garroson
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