
Ismeretlen tettesek új táblát
helyeztek tegnap a kolozsvári

Mátyás-szoborcsoport talapzata

elé. A plakett hasonlít a Gheor-
ghe Funar polgármester idején
elhelyezett táblához. 8. oldal 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1263 ▲
1 amerikai dollár 2,9476 ▲
100 magyar forint 1,5259 ▼

Mulatás „hangtompítóval”

Minden eddiginél szigorúbban szabályoz-
nák a szociáldemokrata honatyák a közös-
ségi idõtöltést: nemcsak a vendéglátóipari
egységekben tiltanák be a zenélést este tíz
óra után, de az otthon rendezett mulatságo-
kat is feltételekhez kötnék. A vendéglátósok
úgy vélik, a rendelet olaj lehet a tûzre.

Vezércikk 3

Sport 12
SZKC: csillogó ezüst Udvarhelyen

Pár évvel ezelõtt nem létezett, szombaton
pedig már a Nemzeti Liga 2010–11-es kiírá-
sának ezüstérmeit szerezte meg: a Székely-
udvarhelyi KC elõretörése igazi sikertörté-
net. Hargita megye történelmében még so-
ha nem volt dobogós férfi kézilabdacsapat.

Média 9
Arany Pálma Életfából

Terrence Malick The Tree of Life (Életfa) cí-
mû alkotásának ítélte a zsûri az Arany Pál-
mát a 64. Cannes-i filmfesztiválon. Az íté-
szek megosztva adták ki a nagydíjat Luc és
Jean-Pierre Dardenne A biciklis kölyök címû
drámájáért és a török Nuri Bilge Ceylan
Volt egyszer egy Anatólia címû filmjéért. 

Társadalom 7

Az utókor hálája
Az igazi gazdag ember az, aki nyomot is

hagy maga után. Aki elmond-
hatja magáról, hogy áldozott
a kultúrára, a mûvészetre, a
tudományra, a sajtóra, a
sportra. Aki tett is valamit

azért, hogy vele együtt
szülõföldje, közössége is
felemelkedjen. 

És akire az utókor is
emlékezik majd.

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

Magyarország a díszvendége
a Bukarestben holnap kezdõ-

dõ Bookfest nemzetközi könyv-
vásárnak. Az ötnapos rendezvé-
nyen bemutatják a magyar
könyvkiadás legújabb termékeit,
ugyanakkor jelen lesznek a kor-
társ magyar irodalom legismer-
tebb alkotói is, akiknek újabb ro-
mán nyelven megjelent munkáit
ismerheti meg a közönség. A ro-
mán fõváros vendége lesz a héten
Esterházy Péter, Nádas Péter, Bo-
dor Ádám, Forgách András,
Bartis Attila is. 8. oldal 

„Magyaros”

az idei Bookfest
Antal Erika

Egyelõre nem írtak alá együtt-
mûködési megállapodást a

közös magyar polgármesterjelölt
indítása érdekében tegnap Maros-
vásárhelyen a városi RMDSZ,
MPP, EMNT és SZNT vezetõi. A
megegyezésrõl nem mondtak le, a
tárgyalásokat folytatnák. Elõször
februárjban ültek össze, hogy a
2012-es helyhatósági választáso-
kon olyan közös jelöltet indítsa-
nak, aki valamennyi magyar poli-
tikai szervezetnek, valamint ma-
rosvásárhelyi lakosnak elnyeri a
tetszését. Folytatása a 3. oldalon 

Közös magyar 

jelölt kerestetik

A szobor elõtti tábla a Funar-korszakot idézi Kolozsváron

Munkás számmisztika
Szakemberek szerint az alkalmazási boom csak papíron fehéríti ki a feketegazdaságot

Fotó: Sipos M. Zoltán

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

Meggyalázták Mátyás királyt

Ha a jelenlegi ütemben gyarapodnak az új alkalmazások, pár napon belül az utóbbi húsz év
legtöbb munkaszerzõdésével büszkélkedhet Románia – derül ki a munkaügyi minisztérium
adataiból, amelyek szerint május eleje óta, a módosított munkatörvénykönyvnek köszönhetõ-
en, 230 ezerrel nõtt a foglalkoztatottak száma. A statisztika csak papíron látványos – vélik a
gazdasági szakemberek. Szerintük az „alkalmazási boomot” a szezonális hatások ered-
ményezik, a valóságban egyre kevesebb alkalmazott vállal egyre több munkát. 6. oldal 
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Röviden

Robert Fico újra vizionál

Robert Fico szlovák exkormányfõ szerint
beláthatatlan következményekkel járhat a
közép-európai régió stabilitására, ha a jövõ-
ben szlovák állampolgárok választhatják
meg a budapesti politikai vezetést. „A szlo-
vák–magyar kettõs állampolgárság veszé-
lyességét a Szlovák Köztársaság magyar ál-
lampolgárságú polgárainak adott választó-
jogban kell látni. A gyakorlatban ez azt fog-
ja jelenteni, hogy a jövõben a Szlovákiában
élõ emberek fogják megválasztani a politi-
kai vezetést Budapesten, aminek beláthatat-
lan következményei lehetnek a régió stabili-
tására nézve” – fejtette ki a Smer vezetõje.

Kisebb a zavar Izland légterében

Izland tegnap részlegesen megnyitotta az
Grimsvötn vulkán kitörése miatt elõzõ nap
lezárt légterét, de a fõvárost kiszolgáló
nemzetközi repülõtér továbbra is zárva
tart. A légiközlekedési hatóságok nem zár-
ják ki, hogy fennakadások lesznek a forga-
lomban. Barack Obama amerikai elnök a
tervek szerint ma reggel utazik Írországból
Londonba repülõvel, onnan pedig csütörtö-
kön a franciaországi Deauville-ba, a G8-
csúcsra.

Új NATO-stratégia Líbiában

Harci helikoptereket indítottak útnak Líbia
felé egy francia hadihajón, hogy adott eset-
ben bevessék õket a katonai patthelyzet
megoldására – jelentette tegnap a Le Figa-
ro címû párizsi lap. A hírt az észak-atlanti
szövetségnél nem kommentálták. London-
ban pedig egy katonai szóvivõ azt közölte,
hogy õk nem tervezik támadó helikopterek
bevetését Líbiában.

Szülõvárosába látogatott Steinbach

Elõször látogatta meg a Gdanski-öböl part-
ján fekvõ szülõvárosát, Rumiát, az egykori
Rahmelt tegnap a német Elüldözöttek Szö-
vetségének (BdV) elnöke, Erika Steinbach
(képünkön). A 67 éves kereszténydemokrata

politikus látogatását a lengyel nemzeti kon-
zervatív tábor hevesen bírálja.

Rabokat engednek szabadon

Mintegy 40 ezer rabot kell szabadon bocsá-
tani Kaliforniában, mert a túlzsúfolt börtö-
nökben elégtelen orvosi és mentálhigiéniai
ellátást kapnak – határozott tegnap az ame-
rikai legfelsõbb bíróság, jóváhagyva az al-
sóbb szintû szövetségi törvényszék erre vo-
natkozó döntését.

DSK nyomot hagyott

A DNS-vizsgálatok igazolták, hogy
Dominique Strauss-Kahnnak, a Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) volt vezetõjének a
spermáját találták meg annak a szobalány-
nak a ruháján, akit a francia politikus állí-
tólag megerõszakolt. Ez felboríthatja
Strauss-Kahn ügyvédeinek a vád gyengesé-
geire építõ stratégiáját is. Az eredeti elkép-
zelés szerint, a szexbotrányok esetében be-
vett módszerrel, a feltételezett áldozat sza-
vahihetõségét szeretnék kikezdeni.

Újravizsgálják Allende holttestét

Kihantolták tegnap Salvador Allende egy-
kori chilei elnök földi maradványait Santia-
go központi temetõjében annak az újabb
igazságügyi vizsgálatnak a keretében,
amelynek a célja, hogy megállapítsa: az ál-
lamfõ öngyilkos lett-e az 1973. szeptember
11-i puccs idején, vagy lelõtték.

Hírösszefoglaló

„Omar molla Kvettából
Észak-Vazirisztánba tartott,

amikor megölték” – jelentette
adását megszakítva az afgán
TOLO televízió. Részletekkel
azonban nem szolgált arról, ho-
gyan és ki ölte volna meg a fana-
tikus tálib mozgalom szellemi ve-
zetõjét, aki fõ szövetségese volt az
al-Kaida terrorszervezet alapító-
jának, a nemrég megölt Oszama
bin Ladennek.

A biztonsági szervek egy tiszt-
ségviselõje megerõsítette a beje-
lentést, kijelentve, hogy „helytálló
a hír, miszerint Omar mollát
megölték”. Részleteket mindazo-
náltal õ sem tudott mondani. A
tisztségviselõ annyit hangsúlyo-
zott, hogy a tálib vezetõvel Pa-
kisztán területén végeztek. A NA-
TO vezette szövetséges erõk egy-
elõre nem reagáltak a hírre.

Az afganisztáni kormány meg-
döntéséért harcoló tálib mozga-
lom egy szóvivõje azonban cáfol-
ta és minden alapot nélkülözõ-

nek nevezte a hírt, amikor az af-
ganisztáni iszlám hírügynökség-
nek (AIP) nyilatkozott. Az AIP
azt írta: azért kereste meg a táli-
bok egyik szóvivõjét, hogy meg-
kérdezze arról a Kabulban elter-
jedt híresztelésrõl, miszerint a
tálibok már öt napja nem tudnak
kapcsolatba lépni vezérükkel.
Omar molla „Afganisztánban
tartózkodik, ép és egészséges” –
mondta Zabihullah Mudzsahid
telefonon hírügynökségeknek.
Parancsnokaival a katonai mûve-
letek irányításával van elfoglalva
– tette hozzá.

Az afgán titkosszolgálatok az
AP amerikai hírügynökség kérdé-

sére azt válaszolták: nincs értesü-
lésük arról, hogy Omar mollát
megölték volna. A pakisztáni mé-
dia egy korábbi jelentése szerint,
miután az al-Kaida fejét, Oszama
bin Ladent alig három hete, má-
jus 2-án megölte abbotábádi rej-
tekhelyén egy amerikai komman-
dó, a pakisztáni titkosszolgálat-
októl valakik egy „jóakarón” ke-
resztül megüzenték a tálib veze-
tõknek, hogy el kell hagyniuk Pa-
kisztánt. Az elsõ híradás sze-
rint Omar molla úton volt
Kvettából az afgán határ mellett
elterülõ Észak-Vazirisztán tarto-
mányba, amikor végeztek vele.

A tálibok szellemi vezetõjét az-

óta próbálta felkutatni az ameri-
kai hadsereg, hogy 2001 végén az
Egyesült Államok vezette afga-
nisztáni hadjáratban megdöntöt-
ték az általa 1996-ban létrehozott
szélsõséges iszlamista rezsimet,
amely menedéket nyújtott a 2001.
szeptember 11-i Amerika elleni
terrortámadás kitervelõjének,
Oszama bin Ladennek. Fejére 10
millió dolláros vérdíj volt kitûzve.

A bin Laden ellen három hete
végrehajtott, sikeres kommandós
akció óta az amerikai hatóságok
több ízben is értésre adták, hogy
titkosszolgálati mûveleteik követ-
kezõ fõ célpontja Omar molla
lesz. 

ÚMSZ

Megismételte az amerikai el-
nök az izraeli kormányfõ által

heves elutasítással fogadott kije-
lentését, miszerint az izraeli–pa-
lesztin békemegállapodásnak az
1967-es határvonalakon kell ala-
pulnia, amelyeket a felek kölcsö-
nösen elfogadott területcserékkel
módosítanának. Barack Obama a
legnagyobb amerikai Izrael-lobbi,
az Amerikai–Izraeli Közügyek Bi-
zottsága (AIPAC) éves washing-
toni kongresszusán elmondott be-
szédében hangsúlyozta: az általa
használt formula a többszöri félre-
magyarázás ellenére is jól ismert,
és módot ad a tárgyaló feleknek
arra, hogy a két állam létére épülõ
megoldás kidolgozásakor figye-
lembe vegyék az elmúlt 44 év alatt
bekövetkezett demográfiai válto-
zásokat és a két fél igényeit. Oba-
ma ismételten kijelentette, hogy a
palesztin Fatah és Hamász moz-
galom közötti megállapodás „ha-
talmas akadály” a béke útjában,
és „egyetlen államtól sem várható
el, hogy egy olyan terrorszervezet-
tel tárgyaljon, amely felesküdött a
megsemmisítésére”. Ugyanakkor
leszögezte, hogy Washington so-
hasem adja fel az igazságos és tar-
tós béke elérésére irányuló törek-
vését, amelynek eredményekép-
pen egy palesztin és egy zsidó ál-
lam létezik majd egymás mellett,
békében és biztonságban. 

Obama: vissza-

térni 1967-hez!

ÚMSZ

Alexandru Victor Micula
volt külügyi államtitkárt, a

2008-as bukaresti NATO-csúcs
szervezõjét javasolja a külügy-
minisztérium nagykövetnek Bu-
dapestre – írta tegnap a Puterea.
A jelöltet a következõ napok-
ban hallgatja meg együttes ülé-
sén a képviselõház és a szenátus
külügyi bizottsága. A posztot
eddig betöltõ Ireny Comaroschi
hazahívásáról szóló elnöki dek-
rétumot május 13-án írta alá az
államfõ. Ugyanaznap hívtak
haza további tizenhat nagykö-
vetet, akiknek utódlására szin-
tén tett javaslatot a külügymi-
nisztérium. A legismertebb név
a jelöltek közül Cãtãlin Avra-
mescué, Traian Bãsescu állam-
fõ tanácsadójáé, akit észtorszá-
gi és finnországi román nagykö-
vetnek javasolnak. Avramescu
nevesítése ellen Titus Corlã-
þean, a szenátus külügyi bizott-
ságának szociáldemokrata elnö-
ke tiltakozott. Corlãþean képte-
lenségnek nevezte az államfõ
tanácsosának jelölését, és a na-
gyobbik kormánypárt politikai
klientúrája kielégítéseként mi-
nõsítette. Egy héttel ezelõtt
Emil Boc kormányfõ tanácso-
sát, Cynthia Curtot nevezte ki a
miniszterelnök barcelonai fõ-
konzullá. 

Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök az Új Magyar Szónak ko-
rábban elmondta, a szövetségnek
is vannak jelöltjei külképviseleti
tisztségekre, és Traian Bãsescu
államfõtõl függ, hogy lesznek-e
politikailag kinevezett személyek
is a nagykövetek között. A teg-
nap nevesített tizenhét személy
között Avramescu személyében
van nem karrierdiplomata nagy-
követ-jelölt, ám magyar név
nincs a listán. Mint ismeretes,
elõször és mindeddig utoljára
Tokay György személyében volt
magyar nagykövete Romániá-
nak. Tokay vilniuszi telephelyen
látta el 2005-2009 között a litvá-
niai és lettországi román nagy-
követi tisztséget. 

Új budapesti nagykövetet 

nevesített Teodor Baconschi
ÚMSZ

A Brassó Megyei Ifjúsági
Egyeztetõ Tanács – a MIÉRT

tagszervezete – közremûködésé-
vel rendezték meg a hét végén a
MIÉRT szórványkonferenciáját
Pojánán. Kovács Attila, a Brassó
megyei RMDSZ elnöke a szór-
ványtelepüléseken a fiatalok köz-
életbe történõ bekapcsolásának
nehézségeirõl számolt be. „Nem
mindenhol sikerül meggyõzni a
fiatalokat arról, hogy vállaljanak
közéleti szerepet, ha azonban ez
sikerül, akkor sok mindent meg
lehet valósítani” – emelte ki. „A
fiatalok ereje, kitörési lehetõsége
abban rejlik, hogy tudnak dol-
gozni, van energiájuk és lelkese-
désük, amely lendületre nagy
szükség van az RMDSZ néhol
archaikusan elrendezkedõ struk-
túráiban is” – fejtette ki beszédé-
ben Bodor László, a MIÉRT el-
nöke. „Azok a fiatalok, akik dol-
goznak, elõre is tudnak jutni, és a
Magyar Ifjúsági Értekezlet az a
szervezet, amely ezt biztosítani
tudja a számukra” – hívta fel a je-
lenlevõk figyelmét. A megnyitó
után a fiatalok Széll Lõrinccel, az
Országos Sport- és Ifjúsági Ható-
ság alelnökével egyeztettek a kü-
lönbözõ önkéntes programokról
és a készülõ önkéntestörvényrõl,
minden megyébõl kijelölve egy
személyt, aki a törvény elõkészí-
tésén dolgozik. 

A MIÉRT és a

szórványban élõk

Omar lesz a következõ?
Állítólag „levadászták” az al-Kaida szellemi vezetõjét is Pakisztánban

Hamid Gul korábbi pakisztáni titkosszolgálati vezetõ cáfolja a hírt. Cinikus vélemények szerint legalább Gul életben van

Megölték Pakisz-
tánban az afganisz-
táni tálibok vezérét,
Omar mollát – kö-
zölte tegnap egy
magántelevízió. A
tálibok ugyanakkor
cáfolták és minden
alapot nélkülözõ-
nek nevezték a hírt.

Alexandru Victor Micula 
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Három, egymástól látszó-
lag független esemény tör-
tént az elmúlt hét végén
Székelyföldön: Károly

brit trónörökös erdélyi
birtokán töltött pár
napot, egy csíksomlyói

szállodában üzlet-
emberek konferenci-
áztak, a székelyud-

varhelyi sportcsarnokban pedig a helyi ké-
zilabdacsapat aratott parádés gyõzelmet
moldovai ellenfelei fölött, és szerezte meg a
román bajnokság ezüstérmeit.
Hogy miért csak látszólag független egy-
mástól ez a három esemény? Nos, nemcsak
azért, mert – amint az Buddha tanításai-
ból is ismert – a világban minden minden-
nel összefügg. (A globalizált világban aztán
– ezt már nem Buddha mondja, hanem sa-
ját bõrünkön érezzük –, pláne.) Hanem
azért, mert mindhárom esetben gazdag em-
berekkel és a Székelyfölddel kapcsolatosak a
történések. 
Az udvarhelyi kézilabdacsapatot az egyik
leggazdagabb romániai magyar, Verestóy
Attila támogatja. Az a Verestóy Attila,
akit egy nemrégiben közétett felmérés sze-
rint az erdélyi magyarok a gazdasági szféra
legbefolyásosabb személyiségeként tartanak
számon, bár a „vagyonlistán” messze meg-
elõzi õt olyan romániai magyar, mint pél-
dául a nagyváradi Teszári Zoltán. Aki vi-
szont tudatosan távol tartja magát a közé-
lettõl, az anyagi áldozathozatalról nem is
beszélve. Persze, joga van hozzá...
A Csíksomlyón konferenciázó székelyföldi
üzletembereknek is szívük joga, hogy csak a
bizniszt nézzék, csak a gyarapodás lehetõsé-
geit keressék, és ezt a személyes és korpo-
ratív gyarapodást legfeljebb családtagjaik-
kal osszák meg. Nincs semmiféle jogi nor-
ma, amely arra kötelezze a gazdag embere-
ket, hogy osztozzanak a bõségszarun má-
sokkal, közösségükkel, amelybõl maguk is
vétettek.
Van azonban erkölcsi kötelesség is a vilá-
gon. Vannak olyan értékek is, amelyek
nem jelennek meg bankszámlán, nem mér-
hetõk pénzben vagy anyagi javakban. Van-
nak olyan kötelezettségek is, amelyekre le-
het legyinteni, el lehet intézni egy odavetett
szóval vagy fityinggel, de az igazi gazdag-
sághoz több kell. 
Nálunk nyugatabbra ezt tudják, ezt az el-
vet követik. Károly herceg is számtalan ka-
ritatív akcióból veszi ki a részét, és nemcsak
pénzzel, hanem személyes részvétellel is. A
bonchidai kastély felújítása csak egy példa
arra, hogy egy angol királyi sarjnak kell
megmutatnia az itthoni gazdagoknak: mit
is jelent a civil szellem.
Mert az igazi gazdag ember az, aki nyomot
is hagy maga után. Aki elmondhatja ma-
gáról, hogy áldozott a kultúrára, a mûvé-
szetre, a tudományra, a sajtóra, a sportra.
Aki tett is valamit azért, hogy vele együtt
szülõföldje, közössége is felemelkedjen. 
És akire az utókor is emlékezik majd.

Az utókor hálája

Salamon 
Márton László

Folytatás az 1. oldalról

Eddig öt találkozót tartottak a
megállapodás érdekében és a leg-
utóbbin, a múlt hét végén arra az
elvi egyezségre jutottak, hogy
május 23-án, hétfõn  együttmû-
ködési megállapodást írnak alá.
A tárgyalásokon az RMDSZ ré-
szérõl Benedek István, a szövet-
ség marosvásárhelyi elnöke vett
részt Csegzi Sándor alpolgármes-
terrel, Brassai Zsomborral és if-
jabb Benedek Istvánnal, az
MPP-t László György, Kelemen
Ferenc és Toldi Gyöngyike kép-
viselte, az EMNT nevében Jakab
István, Tõkés András, Ábrám
Noémi, Portik Vilmos és Kali Ist-
ván ült tárgyalóasztalhoz, az
SZNT-tõl pedig Bíró Zsolt és
Gáspár Sándor. A hétvégi meg-

egyezés ellenére tegnap nem tör-
tént semmi, az együttmûködési
megállapodást, amit az EMNT
készített elõ, az RMDSZ nem ír-
ta alá. Benedek István, a városi
RMDSZ elnöke, önkormányzati
képviselõ szerint további egyezte-
tésekre van szükség, illetve a vá-
rosi szervezetnek az országos ve-
zetõséggel is meg kell tárgyalnia
az ügyet. 

Kelemen Atilla, az RMDSZ
megyei elnöke Benedekkel közö-
sen felhívást fogalmazott meg,
amelyben azt emeli ki, hogy a jö-
võ évben esedékes helyhatósági
választásokon Maros megyének
és Marosvásárhelynek, vagyis a
megyei tanácsnak és a helyi ön-
kormányzatnak kiemelt figyelmet
szentelnek. „A legutóbbi választá-
soktól eltelt idõszakban is bebizo-

nyosodott, hogy a magyarság ér-
dekeit nem lehet másokra bízni,
erõs magyar érdekképviseletre
van szükség az önkormányzati
döntéshozó és vezetõ testületek-
ben. Ez a szempont szükségszerû-
en összefogásra kötelez!” – olvas-
ható a felhívásban. Csegzi Sándor
alpolgármester lapunknak nem
tudta megmondani, hogy mikor
írják alá az együttmûködési meg-
állapodást, viszont hangsúlyozta
annak szükségességét. 

A tegnapi megbeszélésen a kö-
zös polgármesterjelölt személyét
illetõen nevek nem merültek fel,
az MPP példaként említette a leg-
utóbbi választásokon ajánlott
Bölöni László egykori labdarúgót,
de még egyik szervezetben sem
született döntés arról, hogy ki len-
ne a legalkalmasabb jelölt. 

Román lapszemle

Ötvenhét romániai és magyarországi csa-
pat mérte össze Sepsiszentgyörgyön „kol-
bászkészítési tudományát”. A vetélkedõn
600 kilogramm húst dolgoztak fel, és 855
méter kolbász készült. (Adevãrul) Kõ-
olajszállító tankhajók elsüllyesztését ter-
vezte az al-Kaida – derült ki az Oszama
bin Laden rejtekhelyén talált dokumentu-
mokból. (Curierul naþional) A bãneasai
erdõ, a Rosetti sugárút, a Mãtãsari negyed
és a Vãcãreºti út a bukaresti könnyûvérû
nõk fõ akciózónája – állapította meg a fõ-
városi rendõrség. (Evenimentul zilei) A
szeszélyes idõjárás miatt jelentõs drágulás
várható, amelynek nyomán az élelmiszer
luxuscikké válhat. A rozstermés közel 23
százalékkal esik vissza a tavalyi évhez ké-
pest, repcébõl várhatóan 22 százalékkal
kevesebbet takarítanak be, de zöldségbõl
és gyümölcsbõl is kevesebb terem, mint
egy évvel ezelõtt. (Gândul)

Egy magyar jelölt?
Közös polgármester-jelöltet állítanának Vásárhelyen

Baloga-Tamás Erika

Székelyudvarhelyen is elindult
az Erdélyi konzultáció, a

mintegy félszáz tagot számláló
csapat tegnap kezdte el felkeresni
az udvarhelyi családokat az
RMDSZ által összeállított kérdõ-
ívvel. „Székelyudvarhelyen tizen-
kétezer-ötszáz háztartásba látoga-
tunk el az elkövetkezõ kevesebb,
mint egy hónap alatt. Tiszta és
pontos képet akarunk kapni arról,
hogy mi a valós igénye az udvar-
helyi lakosságnak, vagyis összes-
ségében az erdélyi magyarság-
nak” – nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Benedek Árpád Csaba önkor-
mányzati képviselõ. A felmérés-
ben RMDSZ-es tanácsosok, a vá-
rosi elnökség tagjai, körzeti elnö-
kök és húsz önkéntes vesz részt. A
megkérdezetteknek választ kell
adniuk arra, hogy mennyire elé-
gedettek az életkörülményeikkel,
majd meg kell jelölniük azt a két
legfontosabb problémát, amelyet
meggyõzõdésük szerint települé-
sük polgármesterének meg kelle-
ne oldania. A válaszadóknak le-
hetõségük nyílik arra is, hogy a
szövetség munkáját értékeljék:
elõbb véleményt kell mondaniuk
arról, hogy mivel kellene foglal-
koznia az RMDSZ-nek országos
szinten, majd elmondhatják, hogy
milyen mértékben elégedettek a
szövetség tevékenységével. A fel-
mérésben részt vevõk megjelölhe-
tik azt a politikai szervezetet is,

amelynek bizalmat szavaznak az
önkormányzati választásokon,
végül pedig megfogalmazhatják
üzenetüket, gondolataikat az
RMDSZ vezetõinek. 

„A kérdõíveken szereplõ kérdé-
sek egységesek, tehát csak annyi-
ban különböznek a más települé-
sen feltett kérdésektõl, hogy az ud-
varhelyiek az itteni, a várost érintõ
és az itt felmerülõ problémákról
kell beszéljenek” – magyarázta az
önkormányzati képviselõ. Hozzá-
tette: arra törekednek, hogy a fel-
mérés során minél átfogóbb képet
kapjanak, ezért azoknak a csalá-
doknak, akiket nem kapnak ott-
hon, levelet és egy kérdõívet hagy-
nak. Utóbbit a helyi szervezet iro-
dájába vagy azokhoz a sátrakhoz
kell eljuttatni, amelyeket május
30-tól a város két pontján, a Már-
ton Áron téren, illetve a Bethlen-
lakótelep parkjában állítanak fel
abból a célból, hogy személyesen
is találkozhassanak, beszélgethes-
senek a lakosokkal, mondta Bene-
dek Árpád Csaba. 

Székelyudvarhelyen a felmérés
május 23-a és június 17-e között
zajlik. Mint ismert, a szövetség
„Figyelünk egymásra” mottóval
április végén indította útjára azt
a nagyszabású felmérést, amely-
nek során 250 ezer magyar em-
ber megkérdezésével szeretnénk
felmérni az erdélyi, romániai
magyarság gondjait, prioritásait,
a szövetséggel szembeni elvárá-
sait.

Udvarhelyen is konzultálnak
ÚMSZ

Bûnvádi eljárást indított teg-
nap a korrupcióellenes

ügyészség (DNA) a belügymi-
nisztérium fõtitkára, Laurenþiu
Mironescu, illetve Mircea Baniaº
demokrata liberális szenátor el-
len. Elõbbit már menesztette tiszt-
ségébõl Traian Igaº belügyminisz-
ter. A DNA tájékoztatása  szerint
Mironescu és Baniaº üzlettársak
egy konstancai székhelyû vállal-
kozásnál, amelyik – adócsalás ré-
vén – több mint kétmillió euróval
károsította meg az államot. Vád-
hatósági információk szerint a cég
több konténer kínai árut értékesí-
tett Romániában a vámilletékek

kifizetése nélkül. A DNA tegnap
házkutatást is tartott a volt bel-
ügyminisztériumi fõtitkár kons-
tancai lakásán, ahonnan számító-
gépeket és dokumentumokat szál-
lítottak el. Mircea Baniaº tegnap
azt nyilatkozta, nem érti az ellene
felhozott vádakat, és nem tud
semmiféle csmpészáruról. A sze-
nátort tegnap több órán keresztül
hallgatták ki a DNA bukaresti
székhelyén. A Szociáldemokrata
Párt elnöke, Victor Ponta szerint a
Mircea Baniaº elleni eljárás politi-
kai leszámolás, ugyanis a szenátor
Vasile Blagát, nem pedig Emil
Bocot támogatta a demokrata-li-
berálisok tisztújító kongresszu-
sán. 

Csempész PDL-s szenátor?

Benedek István marosvásárhelyi RMDSZ-elnök (középen) nem írta alá az EMNT által javasolt megállapodást Fotó: Antal Erika

ÚMSZ

Nem váltak be az ellenzék
számításai, ugyanis a szená-

tusban tegnap 67-60 arányban el-
utasították a Teodor Baconschi
külügyminiszter ellen benyújtott
egyszerû indítványt. A kezdemé-
nyezést azért övezte kiemelt figye-
lem, mert több forrásból szárma-
zó információk szerint egy de-
mokrata liberális szenátor dezer-
tálásával a héten átbillen az alig
egyfõs koalíciós többség. A
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
felsõházi frakciói azt rótták fel
Baconschinak az egyszerû indít-

ványban, hogy pártérdekeknek
vetette alá a román diplomáciát.
Mint ismeretes, a PDL tisztújítá-
sán a külügyminiszter azt hangoz-
tatta, hogy a külföldön élõ állam-
polgárok számára biztosított a
postai szavazás lehetõsége
„egymillió szavazatot biztosítana
számunkra”. A tegnapi vitán
Baconschi azzal vádolta az ellen-
zéket, hogy meg akarja vonni a
külföldön élõktõl a voksoláshoz
való alkotmányos jogot. Megje-
gyezte, az USL-nek jobban kelle-
ne bíznia saját „vonzerejében”,
hogy képes a diaszpórában élõk
szavazatát is megszerezni. 

A külügyér is „megmenekült”

Cs. P. T.

A kisebbségi törvény vitájá-
nak felgyorsítását ígérték a

koalíciós tanács tegnapi ülésén
az RMDSZ-nek a Demokrata
Liberális Párt (PDL) politikusai
– tudtuk meg Fekete Szabó
András szenátusi frakcióvezetõ-
jétõl. Tájékoztatása szerint a na-
gyobbik koalíciós partner arra is
ígéretet tett, hogy megakadá-
lyozza Mircia Giurgiu volt de-
mokrata-liberális képviselõ tan-
ügyi törvényt módosító indítvá-
nyának elfogadását a felsõház-
ban. Mint ismert, a jogszabály –
amelyet korábban már a képvi-
selõház már hallgatólagosan el-
fogadott – szerint az ország tör-
ténelmét és földrajzát a kisebb-
ségekhez tartozó diákoknak is
románul kellene tanulniuk. „A
miniszterelnök biztosított arról,
hogy semmi közük Mircia
Giurgiu képviselõhöz és a terve-
zetéhez” – mondta a frakcióve-
zetõ. Az RMDSZ-es politikus
szerint az indítvány elvetésének
legegyszerûbb módja az, ha „je-
gelik” a szenátusi oktatási szak-
bizottságban. „Többségünk van
a testületben, tehát megtehet-
jük, hogy a fiókban tartjuk a ter-
vezetet, így nem jut el a plénum-
ba” – magyarázta. A szenátor-
tól azt is megtudtuk: a koalíció-
nak szándékában áll mielõbb a
parlament elé terjeszteni az
úgynevezett Kogãlniceanu Kár-
tyáról szóló tervezetet. A jog-
szabály a kis- és közepes vállal-
kozókat segítené olcsó hitelhez
jutni vállalkozásuk fejlesztésére,
a magyarországi Széchenyi
Kártya mintájára. Eszerint az
állam 30 ezer eurós összegig ga-
ranciát vállalna a hosszú
lejáratú kölcsönért, illetve átvál-
lalná a kamatokat is. 

PDL-ígéretek

az RMDSZ-nek



Bogdán Tibor

Valóságos tejjel-mézzel
folyó Kánaánt ígér a

Szociál-Liberális Szövetség
(USL), hatalomra jutása
esetében. Mindez gazdasági
programjából derül ki,
amelyben egyebek között je-
lentõs adócsökkentést, a
nyereségek méltányos elosz-
tását, a szociális hozzájáru-
lások lefaragását, az újra be-
fektetett profit adómentessé-
gét ígéri.

„Üzletbarát 
állam”

A Szociáldemokrata Párt
és a Nemzeti Liberális Párt
által létrehozott Szociál-
Liberális Szövetség gazda-
sági programja bõvelkedik
a kommunista pártkong-
resszusokon elfogadott fej-
lesztési projektekbõl isme-
rõs semmire sem kötelezõ
megfogalmazásokban. Jól-
lehet adó- és egyéb könnyí-

tésekrõl, fokozódó beruhá-
zásokról van szó, a prog-
ram a legtöbb esetben nem
jelöli meg az ezekhez szük-
séges költségvetési erõfor-
rásokat, így megalapozott
gazdasági szakértõk véle-
ménye, miszerint egyszerû-
en fedezet nélküli ígérgetés-
rõl van szó csupán, amint-
hogy abban a megállapítá-
sukban sem lehet kételked-
ni, hogy a szövetség gazda-
sági elképzelései a szociál-
demokraták korábbi, szer-
fölött „bõkezû” programja-
ira emlékeztet. 

A program egyaránt tar-
talmaz bal- és jobboldali szí-
nezetû intézkedéseket, ami
még érthetõ, hiszen maga
az USL tagpártjai is e két
politikai irányvonalat képvi-
selik. Az adópolitika tekin-
tetében az ellenzéki tömörü-
lés elõirányozza például a
jelenleg 16 százalékos egy-
séges adókulcs 10 százalék-
ra történõ csökkentését,
ugyanakkor 5 százalékkal

mérsékelné a szociális hoz-
zájárulásokat. Mindez kife-
jezetten liberális jellegû in-
tézkedés, akárcsak az a
programpont, amelynek
megfelelõen erõteljes ma-
gánszektort alakítanának ki,
és azt függetlenítenék min-
denfajta politikai befolyás-
tól. Ezt a célt szolgálják az
adópolitikai könnyítések,
amelyek egyben a beruházá-
soknak is lendületet adná-
nak. Az USL „üzletbarát ál-
lamot” ígér.

Mindezek az intézkedé-
sek azonban megkövetelik
azt, hogy az állami költség-
vetés bevételeire más erõfor-
rásokat találjanak. Gazda-
sági elemzõk szerint például
szükségessé válna a költség-
vetési alkalmazottak létszá-
mának további és meglehe-
tõsen drasztikus lefaragása
– minderrõl azonban gya-
korlatilag nem esik szó a
programban. 

A társadalombiztosítási
hozzájárulások öt százalék-
kal történõ leszorítása nem
az USL ötlete. A gondolatot
eredetileg a jelenlegi kor-
mány is felvetette, azt azon-
ban Traian Bãsescu államfõ
– nyilvánvalóan a Nemzet-
közi Valutaalap nyomására
– határozottan ellenezte, jól-

lehet a jogszabály kedvezne
a külföldi beruházásoknak.
A könnyítést kimondó, és a
parlament mindkét háza ál-
tal megszavazott törvényt
ezért nem írta alá.

Az állam szerepét mini-
málisra korlátozó liberális
elvet tükrözi az USL gazda-
sági programjának kitétele
is, amelynek megfelelõen az
állam a társadalmi-gazdasá-
gi entitásokkal azonos jogo-
kat élvezõ és kötelességeket
teljesítõ „egyszerû gazdasá-
gi szereplõvé” válna, amely
a centralizáció jelenlegi ma-
gas foka mellett aligha tû-
nik egyhamar megvalósít-
hatónak. 

Beválthatatlan 
ígéretek

Míg a program liberális
színezetû gazdasági és adó-
zási elképzelései „csupán”
nehezen keresztülvihetõek,
addig a szociális mutatókra
vonatkozó pontok a legtelje-
sebb mértékben híján van-
nak az anyagi fedezetnek,
így tehát a megvalósítható-
ságnak is. 

Az USL tervének értel-
mében az élelmiszerekre ki-
rótt hozzáadottérték-adót
akár ötszázalékos szintre is

csökkenthetnék. Az intézke-
dést természetesen a legna-
gyobb örömmel üdvözölné
a lakosság, csakhogy a lépés
nyomán 40 százalékkal es-
nének vissza a költségvetési
bevételek. A hozzáadottér-
ték-adó jelentõs része
ugyanis éppen az élelmi-
szer-forgalmazásból szár-
mazik. Gazdasági szakértõk
ráadásul joggal tartanak at-
tól, hogy a lépés bonyolul-
tabbá tenné az adózás nyo-
mon követését, ami pedig az
adócsalásnak kedvezne. 

Akár ultrabalosnak is ne-
vezhetõ az a javaslat, amely-
nek alapján a munkáltató-
nak egyáltalán nem kellene
társadalombiztosítást fizet-
nie a 25 éven aluli, illetve az
55. életévüket meghaladó
alkalmazottak után. Túl
azon, hogy ehhez az intéz-
kedéshez sincsenek meg a
szükséges anyagi erõforrás-
ok, az ilyenfajta megkülön-
böztetést diszkriminációnak
érezné az aktív lakosság
többi része.

Elképesztõ 
számadatok

Az USL gazdasági prog-
ramjában gyakorlatilag nem
esik szó a tõkepiacról. Erre

csupán néhány utalás törté-
nik. Ezzel a gazdaság alap-
pillérét jelentõ tõkepiacot
felületesen, mindössze mel-
lékes tényezõként kezeli –
róják fel gazdasági és pénz-
ügyi elemzõk. A dokumen-
tum mindemellett nem tér
ki az állam kisebbségi rész-
vénycsomagjainak a sorsára
sem.

Elképesztõ számokat tar-
talmaz a stratégiai célkitû-
zéseket taglaló fejezet. Így
2016-ig egyebek között egy-
millió új munkahelyet ígér;
a dokumentum értelmében
a következõ kilenc eszten-
dõben százmilliárd eurót
fordítanának az infrastruk-
túra kiépítésére és fejleszté-
sére. E célra a bruttó hazai
termék 6 százalékát ruház-
nák be. A szövetség azzal
kecsegteti a lakosságot,
hogy öt éven belül az orszá-
gos átlagbér összege eléri a
600 eurót. Mindeközben a
bruttó hazai termék 13 szá-
zalékára korlátozná a költ-
ségvetési kiadásokat, noha a
kormányra kerülõ USL je-
lentõsen finanszírozná a
mezõgazdaságot, a kivitelt,
a kis- és középvállalatokat,
az oktatást, az egészség-
ügyet és általában a szociá-
lis politikát. 
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Szárnyaló szociál-liberális fantázia
Részben jobboldali intézkedések, rész-
ben betarthatatlan, populista ígéretek
halmaza az önmagát középbal erõként
meghatározó Szociál-Liberális Szövet-
ség gazdasági programja.

Gy. Z.

Szaif al-Adel korábban
a Líbiai Iszlám Harci

Szervezet vezetõje volt,
amely sokáig az al-Kaida
szövetségeseként mûkö-
dött, ám az utóbbi években
elfordult annak ideológiájá-
tól. A szervezet szaúdi és
jemeni tagjai éppen ezért
elégedetlenkednek. Az in-
formátor – Noman
Benotman, aki két évtizede
jól ismeri az al-Kaida veze-
tõit, és a CNN szerint min-
dig jól értesültnek bizo-
nyult velük kapcsolatban –
az állította, hogy Adel ki-
emelkedõ szerepet játszik a
terrorszervezetben.

Kell a hûségeskü

Szaif al-Adel neve szinte
az összes iszlám országban
fölbukkant, amely az utóbbi
idõkben az újságok címlap-
jára került. Korábban a Líbi-
ai Iszlám Harci Szervezet
vezetõje volt, amely sokáig
az al-Kaida szövetségese
volt, amire az ország legfris-
sebb történései okán nem árt
odafigyelnünk. Adelt, aki
Mohamed Ibrahim Makkavi
néven is ismert, 1987 máju-

sában militáns tevékenysége
miatt Egyiptomban már le-
tartóztatták egyszer. Késõbb
Afganisztánban harcolt a
szovjet megszállás ellen,
majd – az országban marad-
va – iszlamista harcosokat
képzett ki, és innen küldött
ügynököket a szomáliai tör-
zsek fellázítására. A tálib
rendszer megdöntése után,
2001 telén Iránba menekült.
Szaúdi hírszerzési források
szerint innen adott utasítást
az al-Kaida szaúdi ágának,
hogy 2003 májusától kezdje-
nek terrorkampányba a siva-
tagi királyságban. Egyes ér-
tesülések szerint Adel Irán-
ból Pakisztánba távozott.

Benotman úgy tudja, az
al-Kaida azért választott
ideiglenes vezetõt, mert
Oszama bin Laden elveszté-
se után a dzsihádista cso-
portok nyugtalankodni
kezdtek, hogy még mindig
nem történt bejelentés az
utódlástól. Szaif al-Adelt
azonban nem az al-Kaida
hivatalos „súrája”, azaz ta-
nácsa, hanem csak a szerve-
zetnek az afgán–pakisztáni
határtérségben aktív hat-
nyolc vezetõje választotta
meg. Az új vezetõnek ezért
elvben el kell érnie, hogy az

al-Kaida regionális szerve-
zetei „baját”, vagyis vallási
hûségesküt tegyenek elõtte,
vagy a majdani, végleges
parancsnok elõtt. Az egyes
csoportok korábban is a
szervezet helyett a vezérnek
tartoztak hûséggel.

Arábiai származás

Az al-Kaida szaúdi és je-
meni tagjai azonban való-
színûleg nem elégedettek a
választással, mert meggyõ-
zõdésük szerint a vezérnek
a minden muszlim által

szentnek tekintett Arab-fél-
szigetrõl kell származnia.
Márpedig az amerikai kom-
mandósok által a hónap ele-
jén, május 2-án a pakisztáni
Abbotábádban agyonlõtt
bin Laden egy gazdag szaú-
di család sarja volt.

Viszont tény, hogy bin
Laden feltételezett utóda,
Ajman al-Zavahiri egyipto-
mi, ezért Bentoman azt fel-
tételezi, hogy Adel „ügyvi-
või” megválasztása csupán
egyfajta szondázása annak,
hogy miként reagál a szerve-
zet arra, ha olyan valaki ke-

rül az élére, aki nem Arábiá-
ban látta meg a napvilágot.
Zavahiri azonban továbbra
is nagy eséllyel az elsõ szá-
mú lehetséges és végleges
utód, mert hosszú évtizede-
ken át bin Laden helyettese
volt. Az egyiptomi orvos
ugyanakkor egyáltalán nem
olyan karizmatikus vezetõ,
mint a megölt terroristave-
zér volt, és a szervezet tagjai
korántsem tekintenek rá
ugyanolyan tisztelettel és
csodálattal, mint elõdjére.

A beszélõ név

Az al-Kaida új vezetõjé-
nek most szembe kell néznie
annak a következményeivel,
hogy bin Laden rejtekhelyé-
rõl a kommandósok nagy
mennyiségû információt
zsákmányoltak. Az adatok-
ra támaszkodva az amerikai
biztonsági szervek súlyos
csapásokat mérhetnek a ter-
rorszervezetre, és személy
szerint õ sem érezheti biz-
tonságban magát. Szaif al-
Adel a 2001. szeptember 11-
i terrortámadásról 2005-ben
így nyilatkozott az al-Kudsz
al-Arabi címû, londoni arab
nyelvû lapnak: „A célunk az
volt, hogy az otthonában
mérjünk csapást a kígyó fe-
jére, hogy szétzúzzuk a gõg-
jét”. Benotman azt állította
a CNN-nek, hogy értesülését
az új al-Kaida-vezérrõl isz-
lamista militánsokkal foly-
tatott személyes kommuni-
kációból, valamint a dzsi-
hádista honlapokkal folyta-
tott levelezésébõl merítette.

Ugyanakkor nyugati saj-

tóforrások azt is megszel-
lõztetik, hogy Benotman
bármiféle értesülése dacára
az al-Kaida szervezetén be-
lül hatalmi harc kirobbaná-
sa is várható. Sokan azt fel-
tételezik, hogy a valószínû
és végleges utód bin Laden
régi harcostársa, a mellesleg
szintén Egyiptomból szár-
mazó Ajman az-Zavahiri le-
het – már amennyiben a
„választófejedelmek” nem
ragaszkodnak foggal-kö-
römmel az arábiai félsziget-
rõl való származáshoz.
Mert miközben Zavahiri a
világ szemében is jól ismert
vezetõ (már-már nagyon is),
Adel nevét csak az utóbbi
idõkben kezdik el mind sû-
rûbben emlegetni.

Kifejezetten „beszélõ
név”, azt jelenti: az „Igaz-
ság kardja”. Pedig õ maga
kifejezetten nem a szavak
embere, sokkal inkább a tet-
teké. Az 1960-ban született
férfi az egyiptomi hadsereg-
ben a fõhadnagyi rangig vit-
te, mielõtt az iszlamisták
körébe keveredett volna,
amiért 1987-ben rövid idõre
õrizetbe is vették. Visszaem-
lékezései szerint szabadon
bocsátását követõen elhagy-
ta Egyiptomot, mivel a ha-
tóságok üldöztetésnek tették
ki szervezetét, az Iszlám
Dzsihádot. Afganisztánba
távozott, ahol csatlakozott a
szovjet megszálló ellen küz-
dõ Isten Harcosaihoz. Vég-
sõ sorban ebbõl a szervezet-
bõl nõtte ki magát az al-
Kaida, amelynek történetét
ma már talán nem is kell fel-
idéznünk. 

Oszama bin Laden nyomdokain
Világszenzációként tálalták a hírügy-
nökségek: az egyiptomi különleges
erõk volt fõtisztjét, Szaif al-Adelt vá-
lasztották meg az al-Kaida ideiglenes
vezetõjének. Ha nem a történelmet
formáló szervezetrõl beszélnénk, a hír
szóra sem volna érdemes.

Szaif al-Adel. Az új Oszama bin Laden?



M. Veress Zsuzsa és Mandics György
1987-ben megjelent Vasvilágok címû tudo-
mányos-fantasztikus novellákat tartalma-
zó kötetükben (amely a mûfaj lehetõségeit
kihasználva döbbenetes képet mutatott a
diktatúra már-már abszurd és embertelen
jellegérõl) van egy írás, amelyiknek a cí-
me: Kukucska. A novella arról szól, hogy a
„képzeletbeli” világot behálózzák a kuku-
cskáknak nevezett videokamerák, így a
központ minden pillanatban tudja, hogy
az alattvalók épp mit tesznek vagy mon-
danak. Egy diák dolgozatot is ír a kukuc-
skákról, egész legendáriumot szõve a há-
lózat mindenhatósága köré. Ennek nyo-
mán az alattvalók lelkiismeretesen dolgoz-
nak, nem lázadnak, mert félnek a megtor-

lástól, mígnem egy nap
valaki eltöri az egyik
kukucskát. 
Az alattvalók elõször
megrémülnek, majd ész-
reveszik, hogy a kukuc-

skához rögzített kábel
elszakad, nem vezet
sehová. Lassan kide-
rül, hogy a kuku-
cskák nagy része

nem mûködik, de amelyek üzemképesek,
azokat sem figyeli már senki a központ-
ban.  A novella tökéletesen érzékeltette a
Ssekuritáté körül mesterségesen kialakí-
tott hiedelmek politikai célját. 
A Iaºi megyei tanács két ellenzéki alel-
nökének irodáiban egy-egy felvevõ kame-
rára bukkantak az ott dol-
gozók. Victor Chiriþã libe-
rális és Constantin
Adãscãliþei szociáldemok-
rata politikus, a megyei
tanács alelnökei arra let-
tek figyelmesek, hogy friss
vakolattörmelék éktelenkedik irodájuk be-
járati ajtaja mellett. Megpróbáltak utána-
járni a jelenségnek, és rájöttek, hogy az
ajtó mellett frissen vakolták a falat. Amint
– az újságírók jelenlétében – a tisztségvi-
selõk megkaparták a falat, abból egy vide-
okamera került elõ, amelyik egy a falba
épített vezetékhez volt csatlakoztatva. 
Az ellenzéki politikusok a sajtó jelenlét-
ében leplezték le a megfigyelési kísérletet.
Nem sokkal késõbb Victor Chiriþát be-
idézték a Korrupcióellenes Ügyosztály
Iaºi megyei kirendeltségére, azonban nem
közölték vele azt, hogy mivel vádolják.

Az intézmény közlése szerint az ügyész-
ség adatokat gyûjtött a két tisztségviselõ-
rõl azért, mert arra gyanakodott, hogy
meg kívántak hamisítani egy közbeszerzé-
si eljárást. 
Itt most hosszabb, tudományos elmélyült-
séggel megírt eszmefuttatás következhetne

a titkosszolgálati eszkö-
zök alkalmazhatóságának
jogi kereteirõl. Arról,
hogy a hazai büntetõeljá-
rási szabályozás rendkívül
és indokolatlanul megen-
gedõ, ami a telefonbeszél-

getések vagy az internetes adatközlések le-
hallgatását illeti. A jogszabály – amelyik
ugyan nem kirívó, egyedülálló a demokra-
tikus országok gyakorlatában – a nyomo-
zó hatóságok felhatalmazása mellé nem
rendel olyan eljárási garanciákat, amelyek
megóvhatnák az állampolgárt a hatóság
visszaéléseitõl (egyébként Dinu Patriciu li-
berális üzletember illegális lehallgatása al-
kalmával épp ezt állapította meg a
Strasbourgi Emberjogi Bíróság).
Elemezhetném továbbá azt, hogy a hír-
szerzõ szolgálatok valójában kívül esnek a
civil ellenõrzés látó- és hatáskörén. A

Szerveket ellenõrzõ parlamenti bizottság-
nak nincs felhatalmazása arra, hogy köz-
vetlenül betekintsenek a megfigyelési
doszsziékba. Õk csak azt ellenõrizhetik,
amit a kékszemû fiúk átadnak nekik  Még
ennél is súlyosabb dolog, hogy maga az
állam sem tudja, hogy milyen költségve-
tésbõl dolgoznak és voltaképpen mit csi-
nálnak, hiszen a törvény felhatalmazza
õket arra, hogy önálló gazdasági vállalko-
zásokat vezessenek, amelyeknek a profitját
saját belátásuk szerint használják fel. 
Ilyen körülmények között nem véletlen,
hogy a Szervek huszonegy éve folyamato-
san politikai szerepet is játszanak, király-
csinálói és királybuktatói szerepkört látnak
el, attól függõen, hogy érdekeik hogyan kí-
vánják ezt meg. Felhívhatnám a figyelmet
ennek a körülménynek a veszélyeire, arra,
hogy a titkosszolgálatok fölötti ellenõrzés
hiánya miként billenti el a hatalmi ágak
közötti egyensúlyt, hogyan vezet bizonyos
államhatalmi funkciók koncentrációjához,
magyarán: diktatúrához. 
Ehelyett azonban csak egy szerény figyel-
meztetést fûznék a fenti hírhez, hogy tud-
ja mindenki: vigyázat, a kukucskákat vis-
szakapcsolták!

Tulajdonképpen ellenzék sincs, mióta Széll úr hinti a port a ma-
gyar politikusok szemébe. Az õ dicsõségét zengi a magyar sajtó
is - alig néhány független lap kivételével. A nemzeti jogok
Türtaioszai ma már csak ódákat írnak. Vészi József mandátu-
mot kapott, Ugron Gábort egyhangúlag választották meg Sz.-
Somlyón. Csak nem lehet kívánni Bartha Miklós úrtól, hogy a
szeretett barátnak adott elégtétel után is ellenzéki maradjon? S
ilyenformán nyert magának nagyon sok barátot Széll Kálmán
úr. Ezek után ígérhetett, bolondíthatott tovább. 
Minden ígéretét vívmánynak vették, s minden megalkuvását ál-
lamférfiúi bölcsességnek. Az õ miniszterelnöksége alatt nyugod-
tan verhették arcon a magyart, avathatták fel nagy ünnepséggel
a Hentzi-szobrot. Máskor az egész magyar sajtó egyként tiltako-
zott volna e galád merénylet ellen, most alig egy-két magyar lap
emelte fel szavát. És mégis a Hentzi-ünnep leplezte le a maga
valóságában Széll Kálmánt. Most már kezd látni a magyar köz-
vélemény. Széll Kálmán kormánya alatt ‘törvény, jog és igaz-
ság’ nevet nyertek a megalkuvás s a nemzeti becsület sár-
batiprása. Itt az ideje leszámolni e politikai szédelgéssel s ennek
fõ alakjával, a rátóti államférfival. Sem jogcíme, sem képessége
nincs a magyar politika vezetésére, s rövid uralma csak megerõ-
sítette a politikai vásár piacát. Ha pedig a nép képviselõi elfelej-
tik kötelességüket, megmozdul maga a nemzet, s oda juttatja
Széll Kálmánt, ahová való: a rátóti tehéngazdaságba.” 

Ady Endre: Rátót államférfia, Debreczen, 1899. augusztus 14. 

Mûködnek a „kukucskák”
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Május 19-én tárgyalta az Európai Parlament a ma-
gyar közremûködéssel elkészült új roma-stratégiát, s
mindjárt másnap Orbán Viktor miniszterelnök és
Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat
vezetõje aláírt egy romafelzárkóztatási keretmegál-
lapodást. Lesz 2015-ig százezer munkahely, szociális
foglalkoztatás… A kormány máris elkülönített há-
romszázmillió forintot a roma önkormányzatiság tá-
mogatására és a programok kidolgozására.
Nem a rosszindulat szól belõlünk minden áron, ezért
is választottuk címnek a magyar nyelvben kissé ho-
mályos jelentéstartalmú ’paláver’ szót. Eredete bi-
zonytalan, a törzsi társadalmakban ’tárgyalást’ jelent,
illetve annak a helyzetnek az érzékeltetésére is szok-
tuk használni, amikor egy asztal körül mindenki egy-
szerre beszél. 
Néhány tény felsorolása következik. Az elõzõ cigány
önkormányzat vezetõje bíróság elõtt áll az elsíbolt
pénzek ügyében, amiért is szükséges a mostani szer-
vezet pénzzel föltöltése. A jelenlegi országos cigány
vezetõ úgy tizenhárom éve köztársasági elnöki kegye-
lemmel úszta meg a hûtlen kezelés és a számviteli fe-
gyelem megsértése vádat szintén közpénzek rejtélyes
átalakulása ügyében.
Mondhatnánk, a roma politikusok ugyanazt mûvelik,
mint az országos nagyok (meg a helyi kiskirályok), s
valamiért kicsit gyakrabban belebuknak az üzelmek-
be, mint a pártpolitikai erõs beágyazottsággal rendel-
kezõ ragadozók. A kis halak meg a nagy halak köz-
gazdasági metaforája, megspékelve a szociális támo-
gatások közhelyes alapigazságával: nem halat, hálót
kell adni az éhezõknek. Nem kell elvégezni a számí-
tást, hogy a nevetségesen alacsony számhoz eljus-
sunk: mennyi juthatna egy fõre a 900 ezerre becsült
cigány lakosságnak a 300 millióból. Különösen, ha
tudható, hogy nem is fog odajutni. Azt is tudjuk,
hogy a szociális ágazatból mekkora összegek kerül-
nek elvonásra, és a közmunkaprogramok hatékonysá-
gáról ne is szóljunk… Nagyságrendekkel nagyobb
pénzek elvonása történik, miközben a szegénységgel
sújtott réteg politikai elitjének megvásárlása folyik
aprópénzzel. 
Nyilván van a kérdésnek, gazdasági vonatkozása, egy
szegény ország nem költhet erején felül segélyezésre,
a szegények felemelésére. És nyilvánvalóan van a kér-
désnek erkölcsi vonatkozása. Elképzelhetõ-e az Unió-
ban, hogy százezrek éljenek mélyszegénységben a ki-

kapaszkodás esélyével sem támogatva?
Húsz éve megy ugyanaz a szemfény-
vesztés.
Tudjuk: iskolák kellenének, szociális

szövetkezetek, munkaerõpiaci progra-
mok, stratégia, erõteljes átformálás a
közgondolkodásban. Ehelyett van
paláver, beszél mindenki egyszerre,
s csak az látszik biztosnak, hogy

nem fog itt változni semmi.

Lap-top
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Nem véletlen, hogy 
a Szervek huszonegy éve
folyamatosan politikai
szerepet is játszanak.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A legborzasztóbb rossz, a halál, semmit sem
jelenthet számunkra, mert amíg mi élünk, a

halál nem létezik, amikor pedig megjelenik, ak-
kor mi már nem vagyunk.” Epikurosz

Gyenge mutatók

Bolondíthat tovább?

Paláver

Krebsz János

A nap címe. Hogyan vált Patriciu a hata-
lom ellenállójából az ellenzék ellenállójá-
vá, Dan Odagiu, cotidianul.ro.

Magyarázat. A magyarázat egyszerû, lé-
nyege: Dinu Patriciu nem szereti a hû-
vöst. Amúgy most sincs szerencséje,
ugyanúgy, mint amikor azt hitte, hogy ha
az államelnök megüt egy gyermeket, a
választók elpártolnak tõle. Azért kam-
pányt indítani egy testvéri (liberális) poli-
tikus ellen, mert reggel késõn kel, dõre
számítás: a választók nagy része nem
csak a gyerekek pofozását, de a lustaságot
is kedveli és jutalmazza. Most csak az a
kérdés, hogy Patriciu önszántából vagy
mondjuk elnöki sugalmazásra lett hirtelen
ilyen ellenálló. 

Maradjanak, kerületek. Nincs nyilván-
tartásunk arról, hogy a különbözõ pártok
fõvárosi opciói közül melyikéhez hogyan
viszonyulunk, de – látva a térség B-betûs
fõvárosait fenekestül felforgató forradal-
mi buzgalmat – ezúttal határozottan a
kerületek megõrzését támogatjuk. Vagyis
a szocialisták javaslatát, akik szerint (írja
a Cotidianul) a hat kerületnek fenn kell
maradnia. A javaslatot Victor Ponta párt-
elnök jelentette be, természetesen egy
rosszmájú megjegyzéstõl kísérve: Elena
Udrea csak akkor és úgy lehet Bukarest
fõpolgármestere, ha Traian Bãsescu kine-
vezi. Tekintve azonban, hogy a PDL-nek
nincs kétharmados többsége, ez nem tör-
ténhet meg. 

Fruszt-ráció. Szegény Raluca Turcant be-
csapták. Emil Boc azt tette vele, mint
mindannyiunkkal: megígért neki valamit,
oszt’ pá, nem tartotta be. A szilfid hon-
anya a România liberának sírta el a bána-
tát: Emil Boc biztatta rá, „két ízben is”,
hogy pályázzon meg egy alelnöki posztot,
majd ugyanõ a Vasile Blaga emberét vitte
oda be a hû leány helyett. Ilyenek ezek a
férfiak, kemények és kíméletlenek. 

A nap álhíre. Emil Boc nem vette észre,
hogy a mikrofonját lezárták, így az új gaz-
dasági stratégiáról (továbbá a pártból tör-
ténõ elvándorlásokról) mondott nagy ívû
beszédét senki sem hallotta. 



ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2011. május 24., kkeedddd6

HIRDETÉS

Kovács Zsolt, Szakács Zsuzsanna

Gazdasági berkekben
egyelõre várat még ma-

gára az eufória abban a kor-
mány által büszkén hangoz-
tatott kérdésben, hogy má-
jus eleje óta közel 230 ezer-
rel nõtt a szerzõdéskötések
száma a módosított Munka-
törvénykönyv elõírásainak
köszönhetõen. A munka-
ügyi minisztérium legutóbbi
tájékoztatása szerint napon-
ta 10–15 ezer új – törvénye-
sen bejelentett – alkalmazási
megállapodás született, illet-
ve születik, zömében az épí-
tõiparban, a kereskedelem-
ben, a feldolgozóiparban,
amelyekben a friss szerzõdé-
sek száma mindössze három
hét alatt már a negyvenezret
is meghaladta. Ugyanakkor
szép számmal alkalmaz a tu-
rizmus, az ingatlanszektor
és a mezõgazdaság is: itt
szektoronként tízezren felül
van a május folyamán eddig
munkába lépõk száma. 

Jó idõzítés 

Mint ismeretes, az új jog-
szabály mindenekelõtt a fe-
ketemunka felszámolását
célozza meg, amelyet a kor-
mány úgy kíván elérni,
hogy tekintélyes pénzbírsá-
got, bizonyos esetekben pe-
dig börtönbüntetést helye-
zett kilátásba illegális foglal-
koztatás esetére. Hogy a tör-
vénynek még nagyobb nyo-
matékot szerezzenek, a
munkaügyi felügyelõségek
május elején nagyszabású
ellenõrzéseket indítottak or-
szágszerte. Bár nem tagad-
ják, hogy az ellenõrök hatá-
rozott fellépése, illetve a
szankcióktól való félelem
sarkallt sokakat arra, hogy
munkamegállapodását „ki-
fehérítse”, a közgazdászok
óvnak attól, hogy a szédüle-
tesen növekvõ szerzõdéskö-
tésekben a fellendülés jegye-
it vagy a feketegazdaság
visszaszorulását lássuk. Az
adatok szerintük elsõsorban

a munkapiac szezonális ha-
tásaival magyarázhatóak: az
alkalmazásban élen járó épí-
tõiparban, turizmusban
vagy mezõgazdaságban pél-
dául az aktivitás szinte kizá-
rólag a meleg hónapokra
korlátozódik. Az elemzõk
szerint ilyen szempontból a
kormány „kezére játszik” a
jó idõzítés, a statisztika
ugyanis azt mutatja, hogy
tavasszal mindenképp bein-
dul a munkapiac. 

Szezonja válogatja?

A közgazdászok szerint
nem szabad megfeledkez-
nünk arról sem, hogy az au-
gusztus–szeptemberben csú-
csosodó alkalmazási szezon
az év utolsó két-három hó-
napjában drasztikusan visz-
szaesik, és ez a folyamat
még a gazdaságilag virágzó
esztendõkben is érvényesül.
„Az új munkaszerzõdések
számának növekedése na-
gyobb annál, minthogy azt
csak a tavaszi-nyári idény-
munkákkal lehessen magya-
rázni” – mondta lapunknak
Ördög Lajos, a Kovászna
Megyei Munkaügyi Fel-

ügyelõség vezetõje, hozzáté-
ve, míg Háromszéken idén
januárban és februárban az
alkalmazások száma az ez-
ret sem érte el, ez május el-
sõ húsz napjában kétezerre
nõtt. Elmondása szerint
ugyanakkor a korábbi hóna-
pok átlagához képest május
eleje óta háromszor több fe-
ketemunkást találtak – ezek
zömét a mezõgazdasággal
és állattenyésztéssel foglal-
kozó vállalkozóknál. Ör-
dögtõl megtudtuk, a vállal-
kozókat egyelõre a minimá-
lis, munkásonként 3000 le-
jes összegre bírságolják, ám
hamarosan a munkavállaló-
kat sem fogják kímélni.  

Többet – kevesebben

Az Országos Munkaügyi
Felügyelõség május eleji
adatai szerint az országban
6,2 millió aktív munkaszer-
zõdés volt érvényben, a je-
lenleg tapasztalható növe-
kedési ütem mellett pedig
az alkalmazások aránya hó-
nap végére elérheti a Romá-
niában az utóbbi húsz év-
ben mért legmagasabb szin-
tet. Bár a kormány szívesen

kommunikálja az új Mun-
katörvénykönyv hatékony-
ságának alátámasztására,
ez a látványos statisztikai
adat sem elégséges a gazda-
sági fellendülés bizonyításá-
ra, mivel a szerzõdések sza-
porodása egybeesik a mun-
kavállalói réteg zsugorodá-
sával – ami viszont az utób-
bi húsz évben soha nem volt
olyan alacsony, mint most.
„Ez azt jelenti, hogy egyre
kevesebb alkalmazott egyre
több szerzõdést köt meg” –
magyarázta Cristian Orgo-
naº gazdasági elemzõ a
businessday.ro-n, hangsú-
lyozva, hogy Romániában
is egyre elterjedtebb, hogy
valakinek két-három mun-
kahelye legyen. „Eszerint
nemcsak, hogy többet dol-
goznak az emberek, de az
államkasszába járulékot fi-
zetõ polgárok száma nem
változik érdemlegesen, s így
a bevételek sem” – tette
hozzá a szakember, aki sze-
rint az utóbbi három hétben
létrehozott 230 ezer munka-
helynek mindössze tíz szá-
zaléka eredeztethetõ a re-
cesszióból való lassú kilába-
lásból. 

Nyugdíj-profit

Miután mûködése elsõ há-
rom éve alatt 4,2 milliárd lej-
nyi hozzájárulást gyûjtött be
országszerte, a kötelezõ ma-
gánnyugdíj-befizetések (az
úgynevezett kettes pillér)
rendszere közel 757 millió
lejes nettó profitot hozott
résztvevõi számára – írta az
Agerpres a Romániai
Magánnyugdíjkezelõk Szö-
vetségének adataira hivat-
kozva.

Nem fagyott a termés

Néhány vidék gyümölcskul-
túráit leszámítva nem károsí-
totta számottevõen az elmúlt
idõszak viszontagságos idõ-
járása a mezõgazdasági ül-
tetvényeket – jelentette ki
Valeriu Tabãrã agrárminisz-
ter az Agerpresnek, miután a
mezõgazdasági termelõk ér-
dekvédelmi szervezete a na-
pokban az élelmiszerárak
emelését helyezte kilátásba a
fagykárok miatt.  

Hitel Portugáliának

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) a hétvégén 6,1 milli-
árd eurót utalt ki Portugáliá-
nak, miután a nemzetközi
pénzintézet igazgatótanácsa
jóváhagyta hitelkeretét az
adósságválsággal küzdõ dél-
európai ország számára. A
három évre szóló, 26 milli-
árd eurós IMF-hitelkeret ré-
sze a 78 milliárd eurós nem-
zetközi mentõcsomagnak,
amelynek fennmaradó részét
(52 milliárd) az eurózóna
tagállamai biztosítják.

Japán a lejtõn?

A japán gazdaság váratlan
mértékû visszaesése ront az
ország hitelképességén és
akár a szigetország hosszú
távú növekedési pályáját is
negatívan befolyásolhatja –
írta heti jelentésében a
Moody’s Investors Services
hitelminõsítõ. A szervezet az
elsõ negyedévben 3,7 száza-
lékos éves visszaesést mért.

Baloga-Tamás Erika, Totka László

„Minden vállalkozónak
az az érdeke, hogy mû-

ködjön a gazdaság, és ebbe
nem szólhat bele a politikai
hovatartozás” – szögezte le
lapunknak Lukács László, a
Székelyföldi Vállalkozók és
Egyesületek Szövetségének
(SZVESZ) ügyvezetõje arra
a felvetésünkre, hogy az ál-
taluk szervezett csíkszeredai
konferencián egy asztalhoz
ültek az RMDSZ és EMNT
gazdasági szakértõi, fejlesz-
téspolitikusai. Elmondása
szerint a szervezet hétvégi
konferenciájának az volt a
célja, hogy az azonos ága-
zatban tevékenykedõk talál-
kozhassanak és alkalmuk le-
gyen konkrétumokról be-
szélgetni. „Ez az esemény
ugyanakkor arra is rávilágí-
tott, hogy ha azonos érde-
kek vezérelnek, jelen eset-
ben a székelyföldi gazdaság
fellendítése, akkor semmi
más nem számít” – fogal-
mazott Lukács, akitõl meg-
tudtuk, hogy a SZVESZ kü-
lönbözõ klaszterek létreho-
zását fontolgatja. „Igen fon-
tosnak tartjuk a Székelyföld
gazdasági fejlesztésérõl való
tanácskozást, ugyanis Ko-
vászna és Hargita megye
köztudottan rosszul áll az
üzleti mutatók tekintetében,
így különösképpen szükség
van a megfelelõ befektetések
térségbe való vonzására” –
fejtette ki az ÚMSZ-nek a
rendezvényt támogató Zsig-
mond Barna Pál, Magyaror-
szág csíkszeredai fõkonzul-
ja. Elmondása szerint a kon-
ferencia jó tapasztalatcseré-
re adott lehetõséget mind a
vállalkozóknak mind pedig
a közéleti szereplõknek.
Zsigmond hangsúlyozta an-
nak fontosságát, hogy Har-
gita és Kovászna megyék
gazdasági potenciáljait kül-
földi vállalkozók számára is
ismertté tegyék, mivel az
ideáramló magántõke szer-
vesen egészítheti ki az euró-
pai uniós és román állami fi-
nanszírozásokat. 

Röviden

ÚMSZ

A szlovákiai munkavál-
lalóknak lassan a kelet-

európai vendégmunkások-
kal kell versenyre kelniük,
amelyek közül legtöbben,
csaknem 3400-an Romániá-
ból érkeznek – írta a
Bumm.sk-ra hivatkozva a
Kitekintõ.hu. Míg a válság
elõtt Szlovákiában hivatalo-
san tízezer körül mozgott a
külföldi munkavállalók szá-
ma, ez az arány mára csak-
nem megkétszerezõdött. 

A szakértõk úgy látják: a
gazdaság erõsödésével egy-
re több bevándorlóra lehet
számítani, miközben a szlo-
vákiaiak a jobb megélhetés
reményében Hollandiában,
Németországban kötnek ki.
A Romániából érkezõk kö-
zül sokan magyarok, illetve
magyarul is beszélnek, így
Dél-Szlovákiában nyelvi
akadályokba sem ütköznek.

A cégek számára több szem-
pontból elõnyt jelent a kül-
földi munkavállaló, szá-
mukra például az alacso-
nyabb bér is megfelelõ, dol-
gosak, az egységes európai
piac pedig csökkentette a
munkajogi korlátozásokat,
egyszerûbbé vált az admi-
nisztráció is. Gyakran a
munkahely közelében lak-
nak, így bármikor a cég ren-
delkezésére állnak. A
Felsõnyitrai Bányatársaság
szóvivõje elmondta, cégük
elõször 2007-ben alkalma-
zott romániai bányászokat,
mivel a szlovákiai munka-
erõpiacon nem találtak ele-
gendõ képzett vájárt. A vál-
lalatnál jelenleg 87 romániai
dolgozót tartanak nyilván.
A Samsung és a Peugeot
Citroën még a válság elõtt
kezdett romániai munkavál-
lalókat alkalmazni, a legtöb-
ben közülük kétkezi munkát
végeznek. 

Jelenleg az építõipar az alkalmazások bajnoka, de kérdés, meddig tart a szezonális hatás a szektorban 

Politikamentes

vállalkozás 

Szlovákiába tartó románok

Munkás számmisztika
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Röviden

Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Véget vetne a hangos
dínom-dánomnak a fris-

sen elõterjesztett, „mulatsá-
gokról” szóló törvényterve-
zet. A 40 szociáldemokrata
és két liberális honatya által
benyújtott jogszabály kiter-
jed a vendéglátóipari egysé-
gekre, a szabadtéri rendezvé-
nyekre, valamint a családi
összejövetelekre is. 

Drákói szigor

Ha a törvényhozás elfo-
gadja a jogszabályt, akkor a
jövõben este tíz után csak ak-
kor lehet zenés rendezvényt
szervezni, ha ahhoz a közel-
ben élõk írásos beleegyezésü-
ket adták. Ha a családi ren-
dezvényeken hangos zenélés-
sel múlatják az idõt a résztve-
võk, akkor az ünneplés mód-
jához a szomszédok bele-
egyezésére is szükség lesz. A
szigorítás kitér a szabadtéri
alkoholfogyasztásra is: az el-
képzelés szerint a közterekrõl
teljesen kitiltanák az italo-
zást, így nem lehet majd koc-
cintani a parkokban, stadio-
nokban sem. Azt, aki nyilvá-
nos helyen önvédelmi esz-
közzel „felfegyverkezve” je-
lenik meg (vagyis konyha-
kést, gázsprayt tart magánál
vagy a tulajdonában lévõ
gépkocsiban) a jogalkotó hat
hónaptól öt évig terjedõ sza-

badságvesztéssel büntetné.
Ugyanilyen büntetés járhat
azoknak, ha a törvényhozás
elfogadja a tervezetet, akik
sértegetik az igazoltatásban
részt vevõ rendõröket, vagy
nem bocsátják a hatóságok
rendelkezésére az igazolta-
táshoz szükséges iratokat. A
legvitatottabb újdonság:
hogy a fenti szigorítások be-
tartását már nemcsak a rend-
õrség, de a helyi önkormány-
zatok megbízottjai is számon
kérhetik, a szabálysértõkkel
szemben pedig eljárhatnak.
A tervezet rendkívül ellent-
mondásos reakciókat váltott
ki. A dokumentum benyújtó-

ja, Adrian Tuþuianu szociál-
demokrata szenátor szerint
jogszerû és nélkülözhetetlen
a tervezet, több aláíró – köz-
tük Mircea Geoanã – jelezte:
fogalma sem volt mihez adja
a nevét. 

Jön a zajszezon

Kolozsváron nincs szük-
ség új jogszabályra – állítják
az önkormányzat munkatár-
sai, itt már évek óta helyi tes-
tületi határozat rendelkezik
a szabadtéri rendezvények
szervezésérõl. „Évekkel ez-
elõtt meghatároztuk, hány
decibelt érhet el a zeneszol-

gáltatás nappal, és milyen
hangos lehet a zene este. 22
óra után egyáltalán nem le-
het zenélni” – ismertette a
helyi döntést lapunkkal
László Attila, Kolozsvár al-
polgármestere. A polgár-
mesteri hivatal ellenõrei zaj-
szintmérõ eszközökkel fo-
lyamatosan mérik a szórako-
zóhelyeken, teraszokon
szolgáltatott zene erõsségét.
László Attila elmondta:
most kezdõdik a zajszezon,
a tapasztalat szerint a leg-
több szabálysértést nyáron
követik el a vendéglátósok.
„Folyamatos az ellenõrzés,
rendszeresen bejárnak ide a

rendõrök is, és nemcsak a
zene miatt, hanem azért is,
hogy a közbiztonságot ellen-
õrizzék” – magyarázta la-
punknak egy belvárosi kocs-
ma pincére, aki úgy vélte, ha
a vendégeket további ellen-
õrzésekkel „szekálják”, az
csak ingerültséghez és konf-
liktushoz vezethet. A maros-
vásárhelyi önkormányzat
rugalmas a zajrendeletet ille-
tõen, bár elvileg itt is este tíz-
tõl van érvényben a zaj-
stopp, a Víkendtelepen azon-
ban este tizenegyig tolták ki
a türelmi korlátot, és külön
engedéllyel hosszabb ideig is
tarthatnak a zenés-táncos
összejövetelek – tudtuk meg
Csegzi Sándor alpolgármes-
tertõl. „Úgy érzékelem,
hogy egyre több az erõsza-
kos cselekmény, ezért való-
ban szükség lenne a szabá-
lyozásra, a szórakoztatóipar
következetesebb ellenõrzésé-
re” – vélekedett a víkendtele-
pi vendéglõ egyik üzemelte-
tõje, aki hozzátette, nem jel-
lemzõ, hogy a rendzavarók
konyhakéssel támadnának.
„Egyre több baj van a fel-
ügyelet nélkül késõ estig te-
kergõ, alkoholt fogyasztó ka-
maszokkal, és egyre veszé-
lyesebbek a »hivatásos« bûn-
elkövetõk. Sem a kamaszok,
sem a bûnözõk ellen nem ha-
tásos szerintem ez a szigorí-
tás” – vélekedett a tapasztalt
vendéglátós. 

Mulatás „hangtompítóval” 

Ha életbe lép a törvény, este tíz után már nem szólhat a zene az utcai teraszokon Fotó: Tofán Levente

Újabb táblaháború

Két napig volt látható Ko-
lozsvár bejáratánál az az öt-
nyelvû üdvözlõ tábla, amely
többek között magyarul is
köszöntötte a Szamos-parti
városba érkezõket. A helyi
magyar közösség számára
fontos szimbolikus üzenetet
ismeretlen tettesek a hétvé-
gén eltulajdonították. Az öt-
nyelvû táblát péntek este he-
lyezték el az RMDSZ Ko-
lozs megyei önkormányzatá-
nak képviselõi Erdõfeleknél,
Szászfenesnél és Kisbácsnál.
Az új feliratozásra azért volt
szükség, mert a Gheorghe
Funar, egykori magyarelle-
nes kolozsvári polgármester
által elhelyezett régi táblá-
kon kínaiul is olvasható volt
az üdvözlõ szöveg, magyarul
azonban nem. A tervek sze-
rint hamarosan Apahidán,
Kajántón és Györgyfalván is
hasonló felirat fogja köszön-
teni az érkezõket.

Összefognak az iskolák

Együttmûködési megálla-
podást kötöttek Temes és
Hargita megye magyar tan-
nyelvû oktatási intézmé-
nyei: az Összetartozunk szór-
ványprogram révén tartják
a jövõben egymással a kap-
csolatot. A megállapodás
révén 11 iskola diákjai és
tanárai számára nyílik lehe-
tõség, hogy jobban megis-
merjék egymás munkáját és
hétköznapjait.

HIRDETÉS

ÚMSZ

Megkezdõdött tegnap az
idei érettségi idõszaka: a

végzõs diákok május 27-éig
jelentkezhetnek a megméret-
tetésre. A középiskolák 12. és
13. osztályos tanulói számá-
ra május 27-ig tart a szorgal-
mi idõszak, az elsõ vizsgát
pedig június 6-án szervezik.

Az érettségizõk június 6-a
és 8-a között román nyelvi is-
mereteikrõl adnak számot.
Pihenõnap nélkül, június 8-a
és 10-e között a magyar szó-
belin mérik fel a maturandu-
sok felkészültségét, majd rö-
vid szünet után – június 13-a
és 17-e között – a digitális is-
mereteikrõl adnak számot a

végzõsök. Június 20-a és 23-a
között az idegen nyelvi vizs-
gával folytatódik az idei érett-
ségi. Az elsõ írásbelit június
27-én tartják, román nyelv és
irodalomból, ezt június 28-án
a magyar, június 29-én a
szakképzésnek megfelelõ kö-
telezõ, július 1-jén a szakkép-
zésnek megfelelõ választható
tantárgy követi. Az eredmé-
nyeket július 3-án függesztik
ki, azok, akik úgy érzik, nem
kapták meg a tudásuknak
megfelelõ érdemjegyet, július
4-én nyújthatják be az óvást.
A benyújtott óvásokról július
5-e és 7-e között döntenek az
illetékes bizottságok, a végle-
ges eredményt pedig július 8-
án teszik közzé.

Daniel Funeriu tanügy-
miniszter hangsúlyozta, az
elmúlt évhez hasonlóan a
szaktárca idén is mindent
megtesz azért, hogy elejét
vegye a visszaéléseknek.
„Tavaly már tapasztalhat-
ták a végzõsök, és az idén is
tapasztalni fogják az idei
érettségizõk: nem engedünk
a csalóknak. Vigyázó sze-
mét mindenki a vámosokra
vesse: ami a korrupt határ-
rendészekkel megtörtént,
azon áteshetnek az érettségi
eredményével kufárkodók”
– nyilatkozta az oktatási
tárca vezetõje, utalva az év
elején kirobbant belügymi-
nisztériumi korrupciós bot-
rányra. 

Iratkoznak az érettségizõk

Kovács Zsolt 

Eltorlaszolja holnap a
Kovászna Megyei Mezõ-

gazdasági Igazgatóság szék-
helyének bejáratát Szotyori
Nagy Áron. Fogolyán Kris-
tóf egykori sepsiszentgyörgyi
kórházalapító örököse azért
tiltakozik e szokatlan mó-
don, mert nehezményezi,
hogy az intézmény nem fizet
bért az igazgatóság által
használt folyosóért és mellék-
helyiségekért abban az épü-
letben, amelyet visszaigé-
nyelt és visszakapott a Fog-
olyán család. Az egykori sza-
natóriumhoz a rendszervál-

tás elõtt új szárnyat építettek,
ezt a háromszéki önkor-
mányzat és több helyi érdekû
intézmény használja. A régi
(visszaszolgáltatott) és az új
épületet folyosó köti össze. A
visszaadott épületrészben je-
lenleg a Gyermekvédelmi
Igazgatóság is mûködik,
ezért a bérleményért havonta
6000 eurós bért fizetnek Szo-
tyori Nagy Áronnak. Ugyan-
ebben a szárnyban mûködött
a Mezõgazdasági Igazgató-
ság is, amely tavaly májusban
lemondott a visszaszolgálta-
tott épületrészben lévõ két
irodahelyiségrõl, már csak a
folyosót és két mellékhelyisé-

get vesz igénybe a közintéz-
mény.  Ezekért a tulajdonos
havi 160 euró bért követel.
Könczei Csaba, a Kovászna
megyei Mezõgazdasági Igaz-
gatóság vezetõje elmondta:
visszamenõleg nem tud bér-
leti szerzõdést kötni a fent
említett ingatlanrészeket
érintõen, új szerzõdést pedig
nem köt, mert az igazgatósá-
got elköltöztetik.  A holnapra
tervezett tiltakozó akció kap-
csán az intézményvezetõ
annyit mondott: közintéz-
ményt nem lehet lezárni, ha
Szotyori Nagy Áron ezt meg-
teszi, viselnie kell a következ-
ményeket. 

Tüntet a Fogolyán-örökös



Sipos M. Zoltán

Ismeretlen tettesek teg-
nap hajnalban táblát

helyeztek a kolozsvári Má-
tyás-szoborcsoport talap-
zata elé, a pázsitra. A
négyszög alakú réztáblács-
kán az a Nicolae Iorga-
idézet szerepel, amely a
Gheorghe Funar polgár-
mester idején a talapzatra
tett plekketen is olvasható
volt. A pázsiton elhelyezett
tábla román nyelvû szövege
tudatja, hogy a Iorga-
idézetes plakettet elõször
1932-ben helyezték el, és
azt is, hogy a szoborcsoport
alkotója, Fadrusz János
1894-ben díjat nyert
Mathias Rex nevû alkotásá-

val. A réztáblát a tettesek a
földhöz rögzítették. 

Megkeresésünkre László
Attila, Kolozsvár alpolgár-
mestere elmondta, a
városvezetés csak tegnap
délután négy óra tájban ér-
tesült az új tábláról. „Azon-
nal kiküldtük Virgil Popot,
a mûemlékvédelem helyi fe-
lelõsét a helyszínre, aki le-
fényképezte, dokumentálta
a táblát és hamarosan eltá-
volíttatjuk. Sajnos nem is-
merjük a tetteseket, sem az
elhelyezés okát” – nyi-
latkozta lapunknak László
Attila. Amint arról már ko-
rábban beszámoltunk, ko-
lozsvári román értelmiségi-
ek aláírásgyûjtésbe kezdtek
azért, hogy a „Funar-tábla”

ismét visszakerülhessen a
szoborcsoport talapzatára.
Akkor szakemberek és a ko-
lozsvári önkormányzat
illetékesei egybehangzóan
azt nyilatkozták lapunknak,
hogy erre minimális esély
van: a „Funar-tábla” annak
idején is illegálisan került a
Mátyás-szoborcsoport ta-
lapzatára. „Ez mûemlék, és
csakis a tulajdonos, azaz a
városi önkormányzat kéré-
sére és a Területi Mûemlék-
védelmi Bizottság engedé-
lyével helyezhet el oda bárki
bármilyen táblát. Ez az eset
garázdaságnak, szobor-
gyalázásnak számít, ezért
feljelentést fogunk tenni is-
meretlen tettes ellen” – je-
lentette ki László Attila. 
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Sike Lajos

Hétfõ délutánig a terve-
zett elõadások egyhar-

madát láthatták a nézõk a
Szatmárnémetiben zajló So-
rompók nélkül elnevezésû
nemzetközi színházi feszti-
vál keretében. A kilenc elõ-
adást mind mûfajban, mind
pedig tematikában (klasszi-
kus, mai) a kiegyensúlyo-
zottság jellemezte, még ab-
ban is, hogy ötöt román, né-
gyet pedig  magyar nyelven
tartottak. Stier Péter, a házi-
gazda Északi Színház vezér-
igazgatója szerint a nézõi ér-
deklõdés elõrevetíti, hogy a
mostani fesztiválnak akár
kétszer annyi közönsége is
lehet, mint amennyi eddig
volt. A már megtartott ki-
lenc elõadás közül nyolc telt
házas volt, ami önmagában
is reménykeltõ. A magyar
elõadások közül nemcsak a
sepsiszentgyörgyiek Bocsár-
di László által rendezett Mi-
zantrópja volt igazi siker, ha-
nem a budapesti HoppArt
Társulaté is. Ez utóbbi, a
közönséget is bevonva, inte-
raktív elõadást tartott, sok
ötletes rögtönzéssel. 

„A fesztivál iránti kiemelt
érdeklõdés nagyrészt azzal
is magyarázható, hogy nö-
veltük a zenés elõadások
számát, és a tavalyi egy he-
lyett hét szabadtéri fellépés
lesz. Négy helyszínen pereg-
nek az elõadások, ebbõl ket-
tõ igazi történelmi környe-
zet. Mármint a neogótikus

Vécsey-ház udvara és a Tûz-
oltótorony kertje. A város
jelképének is számító mina-
retszerû torony alatt koncer-
tezik majd pénteken a világ-
hírû Benkó Dixiland Band
is” – mondta Stier Péter. A
házigazda intézmény igaz-
gatója két további elõadást
emelt ki a mezõnybõl:

Molière A fösvény címû vígjá-
tékát, amelyet a budapesti
Új Színház mutat be vasár-
nap este, Eperjes Károllyal a
fõszerepben, és Mrozek len-
gyel drámaíró Mulatság címû
darabját, amelyet a budapes-
ti Bárka Színház játszik,
Mucsi Zoltán és Scherer Pé-
ter fõszereplésével. 
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Újra megpályázható
a vezérigazgatói állás

A Mûvelõdésügyi és Nem-
zeti Örökségvédelmi Minisz-
térium újabb pályázatot írt
ki a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház vezérigazgatói
állásának betöltésére. A je-
lentkezõknek június 13-án
kell leadniuk pályázatukat,
és június 29-én és 30-án kell
megvédeniük azt.

Tamási-mûsor
az Erdély TV-ben

Tamási Áron halálának 45.
évfordulója alkalmából az
Erdély TV stábja Farkas-
lakán forgatott, és az író
unokaöccsével Sipos Má-
tyással is készített interjút.
A mûsor arra a kérdésre
keres választ, hogy meny-
nyire él Tamási Áron szel-
leme napjainkban, méltó
helye van-e az irodalom-
ban, színpadi mûveit szíve-
sen játsszák-e a színházak-
ban? Tamási Áron Hullám-
zó võlegény címû darabjából
egy rövid részletet is láthat-
nak a nézõk a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós társulatának
elõadásában. A mûsort
csütörtök este sugározzák,
20 órától. 

Orbán Ottóra 
emlékeznek

A 2002-ben elhunyt Orbán
Ottó költõre, íróra, mûfor-
dítóra emlékeznek ma este
a Petõfi Irodalmi Múzeum-
ban abból az alkalomból,
hogy a Kossuth-díjas alko-
tó a napokban ünnepelte
volna 75. születésnapját.
Az esten Szabó T. Anna,
Tolvaj Zoltán, Oravecz Pé-
ter és Kántor Péter beszél-
get a pályatársról Lator
László költõvel, irodalom-
történésszel. 

Jelentõs mûemlékeket 
restaurálnak

Aláírták az egri palota fel-
újítására vonatkozó szerzõ-
déseket, így a mûemlék kö-
zépsõ szárnyán elkezdõd-
hetnek a munkálatok, a lá-
togatóközpont átadása 2013
május közepére várható. A
projekt mintegy félmilliárd
euróból valósul meg, amely-
bõl az európai uniós támo-
gatás csaknem háromne-
gyed részét teszi ki. Felújítá-
si munkálatok kezdõdtek
meg idén a fertõdi Ester-
házy-kastélyban és az
edelényi kastélyban is, a
Zirci Ciszterci Apátság át-
adásának várható ideje
2012. szeptember vége. Az
egervári Nádasdy-kastély-
ban, a Vásárhelyi-Bréda-
kastélyban Lökösházán és
az egri Érseki Palotában pe-
dig aláírták a támogatási
szerzõdéseket.  A kastély-
programoknál az egyik leg-
fontosabb szempont a tu-
risztikai vonzerõfejlesztés,
ezért a koncepció erre össz-
pontosít. Geotermikus fû-
téssel és számos alternatív
energiaforrás biztosításával
csökkentik a fenntartási
költségeket.
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Baloga-Tamás Erika

Pódiummûsorral zárult
tegnap este a székelyud-

varhelyi 5. Tánc Tavasza. A
mostanra szakmai berkek-
ben is jelentõs elismerésnek
örvendõ tánc- és mozgás-
mûvészeti fesztivál több
mint egy héten át kínált vál-
tozatosabbnál változatosabb
programokat a székelyud-
varhelyi és környékbeli kul-
túrakedvelõ közönségnek.
„Kimondottan sikeres volt
az idei fesztivál, az összesen
tizenkilenc elõadásnak kö-
rülbelül kétezer látogatója
volt” – összegzett Miklós
Levente, a szervezõ Udvar-
hely Táncmûhely vezetõje.

Évrõl évre egyre több az
érdeklõdõ, ebbõl arra lehet
következtetni, hogy a közön-
ség kezdi megszeretni a kor-
társ táncszínházi mozgalma-
kat, elõadásokat, magyaráz-
ta észrevételeit az igazgató.
Az 5. Tánc Tavasza feszti-
válra olyan elõadókat hívtak
meg, akik a rendezvénynek

magas mûvészi rangot köl-
csönöztek. Egyik ilyen meg-
hívott volt a bukaresti Masca
Színház, amely három pro-
dukciót, a Holdbéli Pierrot cí-
mû pantomimjátékot, az
Una Historia de Tango táncda-
rabot és egy élõszobor-elõ-
adást, az Ex Librist hozta el
az udvarhelyi közönségnek.
A Táncmûhely igazgatója
szerint a Masca színház je-
lenléte sokat nyomott a lat-
ban, a közönség nagyon sze-
rette õket. „Mûfajilag is igen
sokszínû rendezvénysoroza-
tot tudhatunk magunk mö-
gött, a bábjátéktól kezdve a
mozgásszínházi elõadáso-
kon át a  mûhelymunkáig. A
táncmûsorok, koncertek kí-
nálatában minden korosz-
tály megtalálhatta a maga ér-
deklõdésének megfelelõt” –
nyilatkozta lapunknak Mik-
lós Levente. A nyolcnapos
fesztivál ugyancsak megfeszí-
tett tempót követelt a szerve-
zõktõl, így valószínûleg jövõ-
re rövidítenek az idõtarta-
mon. 

Egy hét tánc Udvarhelyen

Meggyalázták Mátyást

A sepsiszentgyörgyi társulat Moliér Mizantrópjának emlékezetes színpadi változatát mutatta be

ÚMSZ

Holnap kezdõdik Buka-
restben a Bookfest nem-

zetközi könyvvásár, amely-
nek idén Magyarország lesz
a díszvendége. Az ötnapos
rendezvényen bemutatják a
magyar könyvkiadás leg-
újabb termékeit, ugyanakkor
jelen lesznek a kortárs ma-
gyar irodalom legismertebb
alkotói is, akiknek újabb ro-
mán nyelven megjelent mun-
káit ismerheti meg a közön-
ség. A magyarországi kiad-
ványok mellett azonban he-
lyet kapnak az erdélyi, felvi-
déki és vajdasági magyar ki-
adványok is, így a Romániai
Magyar Könyves Céh is
önálló standot állít fel. 

A magyar pavilon ünnepi
megnyitóján beszédet mond
Szõcs Géza, a Nemzeti Erõ-

forrás Minisztérium, kultú-
ráért felelõs államtitkára,
aki csütörtökön mûfordító-
ként ül asztalhoz Mircea
Cãrtãrescuval, akinek a Sár-
kányok enciklopédiája címû
munkáját ültette át magyar-
ra. A fesztivál magyar prog-
ramjain fellép továbbá Es-
terházy Péter, Nádas Péter,
Bodor Ádám, Forgách And-
rás, Bartis Attila is. Mûfor-
dítói minõségében jelen lesz
Anamaria Pop és Lövétei
Lázár László is. 

Bretter Zoltán, a Bukares-
ti Magyar Kulturális Intézet
igazgatója lapunknak el-
mondta: a kortárs magyar
irodalom igen népszerû a
román olvasók körében,
ugyanakkor a szakmai fo-
gadtatás is rendkívül jó. Es-
terházy Péter például évente
jár Neptunra, a román író-

szövetség táborába, ahol
mesterkurzusokat tart gya-
korló íróknak. De Nádas
Péter és Bodor Ádám úgy-
szintén nagyon ismert ne-
vek, akiknek román nyelvû
könyvei kiadói sikereknek
mondhatók. A díszvendég-
nek külön színpadot állíta-
nak fel a szervezõk, itt min-
dennap rendezvényeket tar-
tanak. A könyvbemutatók,
felolvasások, beszélgetések
mellett lesznek koncertek és
kiállítások is. A Bukaresti
Magyar Intézet szervezésé-
ben egy rendkívüli koncert-
re kerül sor: a 17. századból
ránk maradt, Kájoni Kódex-
nek nevezett gyûjteménybõl
adnak elõ a bukaresti hall-
gatóságnak és kiállítás nyí-
lik a klasszikus magyar mû-
vek „klasszikus” illusztráci-
óiból. 

„Magyaros” az idei Bookfest

Vizsgálat indul

Alföldi ellen
Hírösszefoglaló

Réthelyi Miklós nemzeti
erõforrás miniszter vizs-

gálatot indított a budapesti
Nemzeti Színházat vezetõ
Alföldi Róbert múlt heti ki-
jelentései miatt. A miniszter
azt mondta: ha igazak a hí-
rek arról, hogy az igazgató
mit mondott sajtótájékozta-
tóján, akkor a „viselkedésé-
vel átlépett egy határt”, és
méltatlanná vált egy kiemelt
nemzeti intézmény vezeté-
sére. A Nemzeti Színház év-
értékelõ sajtótájékoztatóján
az igazgató beszámolója
után Sinkovits Szilvia, a
Jobbik közeli Nemzeti 1 Tele-
vízió munkatársa Alföldi
Róbertet arról kérdezte, mi-
után Nagy József mûveit
provokatív és megosztó mó-
don vitte színpadra, nem
gondolja, hogy le kellene
mondania? Továbbá hogy
látta Madách Az ember tragé-
diájának római színében az
orális jelenetet, és megkér-
dezte: „Ön ezt egy tizenkét
évessel megnézetné?” „Meg
bizony” – hangzott Alföldi
válasza, majd hozzátette:
„önnek pedig kívánok ilyen
orális szexet, innentõl kezd-
ve egész életében”. 

A fesztivál „sztárvendége” a Masca tásulat volt 

Magas lett a sorompó

Fotó: Csedõ Attila
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Hírösszefoglaló

„Mivel a fesztivál szabályai
szerint filmenként csak egy

díjat ítélhet oda a zsûri, nehéz
volt meghozni a döntéseket, de
muszáj volt választani” – jelen-
tette ki Robert de Niro zsûriel-
nök az idei Cannes-i Filmfeszti-
vál díjkiosztóját követõ sajtótá-
jékoztatón. „Ez semmit nem
vesz el azon filmek értékébõl,
amelyek nem kaptak semmit.
Michel Piccoli kiváló volt a
Habemus Papamban. Nanni
Moretti pedig kiváló rendezõ” –
mondta egy újságírói kérdésre
az amerikai zsûrielnök.

Szégyenlõs arany pálmás

Az Arany Pálmát a zsûri an-
nak a filmek ítélte, amelyet a
legnagyobb várakozás elõzött
meg, s amely végül a leginkább
megosztotta a fesztiválközönsé-
get: Terrence Malick The Tree of
Life (Életfa) címû munkáját az új-
ságírók egy része tapssal, de so-
kan füttyel és búgással fogadták,
s a kritikák is megosztottak vol-
tak a rendezõ szerint költe-
ményként értelmezendõ, gran-
diózus filmet illetõen. (Malick
másodszor részesült a cannes-i
fõdíjban: elõször 1978-ban kap-
ta a Mennyei napokért). A teljes
univerzum mûködését bemuta-
tó, több mint kétórás film törté-
nete az ötvenes években egy val-
lástól átitatott texasi kisváros-
ban játszódik, s egy átlagos há-
romgyerekes amerikai család
sztoriját meséli el: a tekintélyel-
vû, fiait elnyomó apát Brad Pitt
alakítja, oldalán a gyengédséget
és az irgalmasságot megtestesítõ
anyával, akit Jessica Chastain
játszik. A családtörténet mellett
azonban a világ keletkezésétõl
az élet megjelenéséig az evolú-
ció különbözõ formáit is bemu-

tatja a rendezõ, s nagyon fontos
szerep jut a természeti képek-
nek, illetve a vallást, valamint a
filozófiát érintõ kérdéseknek. 

A félénkségérõl ismert rende-
zõ nem jelent meg a díjátadón,
az Arany Pálmát producere, Bill
Pohlad vette át Jane Fonda ame-

rikai színésznõtõl. „Nehéz egy
óriás helyében állnom” – mond-
ta a producer.

Négy direktor, két díj

A zsûri megosztva adta ki az
Arany Pálma utáni második leg-
fontosabb elismerést – a zsûri
Nagydíját – Luc és Jean-Pierre
Dardenne A biciklis kölyök címû
drámájáért és a török Nuri Bilge
Ceylan Volt egyszer egy Anatólia
címû filmjéért. „Ez volt a leg-
jobb megoldás, amely tükrözi az

érzéseinket ezzel a két filmmel
kapcsolatban” – hangsúlyozta
Jude Law, az ítészek tagja. 

A zsûri díját a francia filmren-
dezõnõ, Maiwenn Le Besco ve-
hette át. A 35 éves színésznõ-
ként indult rendezõnõ Polisse cí-
mû harmadik filmje egy
szkeccsszerûen felépített, doku-
mentumfilmes eszközökkel dol-
gozó alkotás: egy párizsi kerüle-
ti rendõrség gyermekvédelmi
osztályának stresszes minden-
napjait mutatja be. A legjobb
forgatókönyvnek járó díjat az iz-
raeli Joseph Cedar Lábjegyzet cí-
mû filmjének könyvéért ítélte
oda a zsûri. A legjobb rendezés
díját pedig a dán Nicolas
Winding Refn Los Angelesben
játszódó akciódrámája, a Drive

érdemelte ki. A legjobb rövid-
filmnek járó Arany Pálmát
Maryna Vroda ukrán rendezõnõ
vihette haza a francia produkci-
óban készült Cross címû alkotá-
sáért. A legjobb elsõfilmnek járó
Arany Kamera díjat Pablo
Giorgelli argentin rendezõ Las
Acacias címû filmje kapta.

Kitiltott(ak) 
és kitüntetettek

A fesztiválról kitiltott dán
Lars von Trier Melancholia címû

filmjében nyújtott játékáért az
amerikai Kirsten Dunst kapta a
legjobb nõi alakítás díját. Amint
arról lapunkban már beszámol-
tunk, a film sajtótájékoztatóján
a nácizmus iránti szimpátiáját
hangoztató rendezõt persona
non gratának nyilvánította a
fesztivál vezetõsége, de a kriti-
kusok által méltatott alkotás a
versenyben maradhatott. 

Lars von Trier kitiltásán fel-
buzdulva két bosnyák filmes,
Jasmila Zbanic Arany Medve-
díjas rendezõ és Haris Pasovic
dokumentum- és színházrende-
zõ nyílt levélben kérte hogy a
dán rendezõ után Emir
Kusturicát is tiltsák ki a 64.
Cannes-i filmfesztiválról. A bos-
nyák alkotók emlékeztetnek ar-

ra, hogy a szarajevói születésû
Kusturica a balkáni háborúk
egyik fõ kirobbantója, Slobodan
Milosevics akkori jugoszláv el-
nök által támogatott filmeket
forgatott. 

A legjobb férfi alakítás díját a
francia Jean Dujardin érdemelte
ki Michel Hazanavicius The
Artist címû fekete-fehér néma
filmjének fõszerepében nyújtott
játékáért. A népszerû francia
színész egy némafilmsztárt ala-
kít, akinek karrierjét a hangos-
film betörése kerékbe töri. 

Harold Camping amerikai prédikátor világ-
vég-hirdetési kampánya nem gyõzte meg Jé-
zus Krisztust, hogy az emberiség 2 százalé-
kát a Mennyekbe emelje, és a többit letaszít-
sa a Pokolba. Elmúlt a hétvége, és reméljük:
véget ért a múlt. Szerintünk az új korszak-
ban az idiotizmust el kellene szigetelni a mé-
diában, és csak és csakis fizetés ellenében
szabadna hozzájutni ezekhez a tartalmak-
hoz. A Parlamentben zajló butuska viták ál-
lítólag közérdekû történések, tehát elõlük
nem igazán szigetelhetjük el magunkat, de a
világvégek reklámozását, a csodatermékek
hirdetését, az önjelölt világmegváltók mûso-
rait stb. késõ éjszakai mûsorsávba kellene
számûzni, és 18-as, veres karikával ellátni.
És eközben a normális emberek élik normá-
lis életüket: dolgoznak, termékeny szociális
életet élnek, sportolnak, olvassák Jézus, Al-
lah, Buddha stb. tanításait. És nem a világ,
hanem a buta világ végét várják. 

(prier)

Kettõs tükör 

Életfából Arany Pálma 

Mogulosodik Pászkány?

Két tévéadót, két újságot és egy kolozsvári
hírportált vásárolt meg az ismert szocioló-
gus, Vasile Dâncu a volt szociáldemokrata
politikussal, Ioan Russzal és a kolozsvári
CFR labdarúgó-csapatának finanszírozójá-
val, Pászkány Árpáddal közösen. A tranz-
akció során a trió tulajdonába került az
NCN és a Transilvania Channel tévéadó, a
Mesagerul de Cluj címû hetilap, a Servus, Cluj
címû napilap és a citynews.ro portál. Vasile
Dâncu, az IRES közvélemény-kutató inté-
zet elnöke az Adevãrul címû napilapnak
adott nyilatkozatában kifejtette: az alakuló
tröszt a jövõben terjeszkedni is fog, egyelõ-
re azonban Erdélyben maradnak és a médi-
umok helyi jellegét erõsítik meg. 

Eminem és Justin Bieber 
aratott a Billboard-gálán

Eminem és Justin Bieber hat-hat díjat nyert
a Billboard zenei magazin négy év szünet
után tartott vasárnapi díjkiosztóján; a 38
éves rapper a legnagyobb elismerést, az év
elõadója díjat is megkapta. A Recovery cí-
mû albumával sikert arató Eminem meg-
kapta a legjobb férfi elõadó és rapzenész el-
ismerését, de a legjobb rapszámért és raple-
mezért is díjazták. Justin Bieber kanadai
tinisztárt popalbumáért, elõadóként és
egyik daláért, illetve a közösségi média 
és a digitális média sztárjaként is kitüntet-
ték. Rihanna három díjjal távozott az est-
rõl, Katy Perry két díjat kapott, Taylor
Swift pedig az év countryelõadója címet 
érdemelte ki a Billboardtól. A duók, illetve
együttesek díját a The Black Eyed Peas 
vehette át. 

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)
B. 9. Van lakásbiztosítása? 
B. 10. Van gépjármű casco biztosítása? 
B. 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! 

✁

Maiwenn Le Besco francia színész-rendezõnõ a zsûri díját vehette át a 64. Cannes-i Filmfesztiválon

Terrence Malick The Tree of Life (Életfa)

címû alkotásának ítélte vasárnap este a

Robert de Niro vezette zsûri az Arany Pál-

mát a 64. Cannes-i Filmfesztiválon. A zsû-

ritagok hangsúlyozták: nagyon erõs volt az

idei mezõny, a filmek színvonala egysége-

sen magas volt – a fõdíjat több alkotás is

megérdemelte volna.

Fotó: guardian.co.uk



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Lélek Boulevard
(ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Vannak vidékek
(ism.)
15.45 Élő népzene (ism.)
16.15 Mátyás király és a
reneszánsz
16.40 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
17.30 Idegenek 
az üvegházban
18.05 Doc Martin 
(angol sorozat)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
20.40 Kikötő - Friss
21.00 Híradó
21.05 Sporthírek
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Tiszta égbolt 
(szovjet f. dráma, 1960)
23.45 Dunasport
23.55 GMO 
- A genetikai módosítás a
tévhitek árnyékában
1.00 Kikötő 
- Friss (ism.)
1.15 Közbeszéd (ism.)
1.45 Isten kezében (ism.)
2.15 Kitüntetett borászok

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Bízd a hackerre!
(amerikai krimi) 13.10 K2
(amerikai-japán-angol ka-
landfilm) 15.20 Leszámo-
lás Torontóban (kan. kri-
mi) 17.00 Pusztító lavina
(koprod. film) 18.45 Hurri-
kánvadászok (amerikai-ka-
nadai akciófilm) 20.25 Cá-
paember - Tökéletes raga-
dozó (amerikai horror, 1.
rész) 22.10 A bizalom ára
(am.-fr.-ang. akciófilm)
0.10 Darkness (am.-sp.
horror)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping 15.15
A sors kezében (török so-
rozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 Célpontban
20.30 Szerelem.ro (reali-
ty show) 21.30 Ezel (tö-
rök krimi sorozat) 0.00
Farkasok völgye (török so-
rozat) 1.00 Hírek (ismét-
lés) 2.00 Ezel (török soro-
zat) (ismétlés)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Erdélyi Kávé-
ház 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvaján-
ló 17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 18.30
Híradó 20.00 Lakatos
Iván: Gyónás és feloldo-
zás 21.00 Hitélet ism.
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró 22.30 Híradó

8.30 Analia másik arca
(sorozat) 10.00 A libák
nem szállnak a mennybe
(sorozat) 12.45 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (román soro-
zat) 21.30 Kassandra
(venez. sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek   

FILM+ACASÃ
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TV2, 13.35
Keselyûk karmaiban

Míg Winnetou fehér barátjával, Medveölővel vadászik, a fér-
fi farmját felgyújtják, feleségét és lányát pedig megölik.
Ugyan minden jel arra utal, hogy indiánok voltak a támadók,
Winnetou mégis kételkedik, mert jól ismeri a gyilkossággal
vádolt indián törzs békés szándékait a fehérekével szemben.
Old Surehand segítségével aztán kideríti, hogy a “Keselyűk-
nek” nevezett banda az igazi bűnös.

m1, 21.05
Mrs. Bradley titokzatos esetei

Az aktuális rész ismertetője: Vándorcirkusz érkezik egy kis,
csendes angliai faluba. A késdobáló partnernőjét több kés-
szúrással megölik. A gyanú a késdobálóra vetődik, akinél a
bizonyítékokat is megtalálják. Tényleg ilyen egyszerű lenne
ez az eset, vagy valaki csak ezt akarta elhitetni a hatóságok-
kal? A Scotland Yard felkéri Mrs. Bradley-t, vesse latba
rendkívüli képességeit.

RTL Klub, 22.25
A dzsentlemanus

Thomas Jefferson Johnson egy szélhámos, annak viszont
átlagon felüli. Már majdnem lebukik, amikor segítségére si-
et a véletlen: egy hosszantartó diktálás közben titkárnője
combjai között tragikus hirtelenséggel elhalálozik Florida ál-
lam képviselője. A választási kampány épp kapóra jön
Johnsonnak: elindul és bekerül az Amerikai Egyesült Álla-
mok legfőbb törvényhozó szervébe.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Körzeti magazin
10.50 Roma Magazin 
11.15 Sorstársak
11.40 Körzeti magazin
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 A nemzetiségi 
törvény
15.05 Pódium 
- Pécsi Ildikó műsora
15.50 Aranymetszés
16.40 A kutya 
és a szerelmesek 
(bolgár játékf., 1987)
17.55 Múzeumtúra
18.25 Magyar válogatott
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Robbie, a fóka 
(német sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
22.25 A Silla királyság
ékköve 
(dél-kor. sor.)
23.25 Záróra
0.15 Médiaguru
0.40 India
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
1.25 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
2.30 Horthy, a kormányzó

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz reggel (ism.)
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin 
a legjobb történetekkel
15.40 Pokémon 6. 
- Kívánj valamit! 
(jap.-am. anim. f.)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Alekosz 
- Szerelem a legfölsőbb
szinteken (2011)
Alekosz menyasszonyt ke-
res
21.15 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 A dzsentlemanus
(amerikai vígjáték, 1992)
Utána: RTL-hírek
1.00 Vékony jégen 
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2003)
2.45 Reflektor

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.35 Marina 
(mex.-am. sor.) (ism.)
13.35 Keselyűk karmai-
ban (NSZK-francia-jug.
kalandf., 1964)
15.15 EZO.TV
16.25 Marina 
(mex.-am. sor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
18.05 Update Konyha
(főzőshow)
18.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House 
(am. sor.)
23.25 Született feleségek
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.25 Mély torok mélyén
(dok. f.)
3.50 Két TestŐr (ism.)

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

10.15 A narancsvidék
(sorozat) 11.15 Columbo
(am. krimi) 13.10 Amerika
csillagai 14.55 Dawson és
a haverok (sorozat) 15.50
A médium (sorozat) 16.45
Gyilkos számok (ism.)
17.40 A dadus (sorozat)
18.05 Christine kalandjai
(sorozat) 18.30 CSI
(ismétlés) 19.25 A nagy
házalakítás 20.25 Két pa-
si (sorozat) 21.25 CSI
(sorozat) 22.25 Éden Ho-
tel 23.25 Esküdt ellensé-
gek (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Labdarúgás 14.00
Sport.ro Hírek 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek (live)
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 19.05 In-
formációk (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Wrestling WWE
Superstars, Showtime
23.00 Román Kupa

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték! (ism.)
Kívánságműsor
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.25 Optika
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Mrs. Bradley titok-
zatos esetei 
(amerikai-angol tévéf.,
1998)
22.05 Az Este
22.40 Horthy, a kormány-
zó (dokumentumf.)
0.15 Múlt-kor
0.40 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Professzionisták
11.00 Földünk jövője 
(am. dokumentumf.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Négy szem közt
(live)
22.10 Jack Hunter 
- Ugarit elveszett kincse
(amerikai kalandfilm), 2.
rész
23.55 A megfelelő pár
(ism.)
0.55 Négy szem közt
(ism.)
1.55 Földünk jövője 
(am. dokumentumf.)
2.40 Közelebb hozzád
(ism.)
3.05 A világ csodái 
(ism.)
3.15 Sport (ism.)
3.30 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 Az ismeretlen csap-
dájában (amerikai krimi,
2007) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport
14.00 Polar Opposites
(amerikai filmdráma,
2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
21.15 Román Kupa:
Steaua - Dinamo mérkő-
zés (live)
23.15 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.45 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
0.45 Románia
szeretlek!(ism.)
1.45 Pro Tv hírek, sport
(ism.)
3.15 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.10 Knight Rider 
(amerika akció sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
14.30 Nyerj 60 másod-
perc alatt (ism.)
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés
- Simona Gherghe műsora

19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Csitt, gyermekem!
(kanadai filmdráma,
2007)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Csitt, gyermekem!
(kanadai filmdráma,
2007) (ism.)

7.00 Jégvihar 
(amerikai katasztrófa film,
2003) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Aki tud az nyer 
– verseny műsor
11.15 Viceversa 
(reality show) 
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Flash Gordon 
(am. akció sor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Vihar után 
(amerikai thriller, 2001)
1.00 Lépéselőnyben 
(amerikai krimi sorozat)
3.00 Hírek, sport
időjárásjelentés 
(ism.) 

6.30 Szétépítők
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Fa
12.00 Amcsi motorok 
- Lincoln motor
13.00 Autókereskedők 
- Lexus LS400
14.00 Állítólag... 
– Nindzsák 2
15.00 Piszkos munkák 
- Egzotikus állatok 
gondozója
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
18.00 Autókereskedők
- Land Rover Defender

19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni
21.00 Szétépítők 
- Munkalapok
21.30 Hogyan készült? 
- Motorkerékpár-motorok
22.30 A túlélés 
törvényei 
- Mexikó
23.30 Édesvízi 
szörnyek 
- A mutilátor
0.30 Piszkos munkák 
Peter Schmeichellel
1.30 Futballhuligánok 
- Olaszország

6.00 Biznisz óra
7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Késhegyen (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Minden 
pénzt megér (ism.)
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 A Simpson család
(amerikai animációs 
sorozat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Három királyság
(kínai sor.)
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Testvérség a bor-
ban
23.35 Titkos Szolgálat -
MI5 (angol thrillersor.)
0.35 Három királyság 
(kínai sor.)
1.35 Vallomások 
(ism.)
2.30 Gitárok ideje 
(ism.)
3.25 Késhegyen (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show   

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Eszter és Eliza napja
van.
Az Eszter perzsa eredetû
nõi név, a jelentése csillag.
Istár asszír-babilóniai is-
tennõ nevével azonos ere-
detû. Egyes vélemények
szerint héber eredetû és a
jelentése mirtusz, ez azon-
ban a bibliai alaknak, Esz-
ternek a másik nevére, a
Hadassára vonatkozik.
Az Eliza az Elisabeth (ma-
gyarul Erzsébet) név több
nyelvben meglévõ rövidü-
lése.
Holnap az Orbán és a
Gergely nevûeket köszönt-
jük.

Évforduló
• 1218 – Megindul az ötö-
dik keresztes hadjárat.
• 1909 – Megalakulnak az
elsõ európai nemzeti par-
kok Svédországban.
• 1915 – Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia hadiflottá-
ja támadássorozatot intéz
több adriai olasz hadikikö-
tõ és ipartelep ellen, vála-
szul az elõzõ esti olasz
hadüzenetre.
• 1928 – Umberto Nobile
léghajós expedíciója eléri
az Északi-sarkot.
• 1949 – A Szovjetunió fel-
oldja a berlini blokádot.
• 1992 – Megtartják a „Ko-
szovói Köztársaság” elsõ
elnök- és parlamenti vá-
lasztásait.
• 1993 – Eritrea elszakad

Etiópiától, és kikiáltja függet-
lenségét. 
• 2007 – A 2500. résszel lezá-
rult a Kossuth rádió 48 éve
tartó népszerû sorozata, A
Szabó család.

Vicc
Egy asszony panaszkodik a
barátnõjének:
– A férjem napok óta hallgat,
és ez annyira nyugtalanít!
– Miért?
– Mert nem tudom, hogy a
mondanivalója kevés, vagy
az elhallgatnivalója sok.

Recept
Cukkinirakottas
Hozzávalók: 2-3 szép nagy
cukkini, fél kg paradicsom,
40 dkg pulykamell darálva,
olívaolaj, zöldhagyma, 20
dkg sajt, 6 db tojás, fûsze-
rek.
Elkészítése: A darált húst
elkészítjük pörköltesen. Egy
tepsit kivajazunk vagy olajo-
zunk, belepakoljuk a kariká-
ra vágott cukkinit szépen
sorba, egymás mellé. Aztán
ráöntjük a kész pörköltet, de
nem sok szaftot hagyunk
rajta. Erre reszeljük rá a sajt
felét. A paradicsomokat is
felkarikázzuk, és rárakjuk
sorba, egymás mellé. Utána
felverjük a 6 darab tojást, és
ráöntjük az egészet, majd a
maradék sajtot ráreszeljük.
Mehet a sütõbe! Körülbelül
30 percig kell sütni, 170-180
fokon.

2011. május 24., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A holdfogyatkozás érzelmi bi-
zonytalanságot okoz Önnek. Le-
gyen türelmes, mert kis idõ múl-
va nyoma sem lesz ennek a lelki
állapotnak. Kissé izgatott.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Barátaira számíthat az élet min-
den területén. Egy kis romanti-
kára van szüksége most, holdfo-
gyatkozás idején. A túlpörgetett
énjét le kell csillapítani.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A Hold az utolsó negyedben fo-
gyatkozik, s Önben belsõ feszült-
ség uralkodik. Ezt könnyen leve-
zetheti egy kiadós sétával, baráti
beszélgetéssel. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A munkahelyén bonyodalmakra
számíthat. Úgy érzi, minden
összeesküdött Ön ellen, és semmi
sem úgy megy, ahogyan szeretné.
Kellõ kitartással a változások
nyertese lehet.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

A párkapcsolatán sokat gondol-
kozik, de ne döntsön elhamarko-
dottan. Lehet, hogy a kedvese is
csak rossz passzban van. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az indulatok túlcsordulnak, ele-
ge lesz mindenkibõl. Az alatto-
mos kollégákból, a kétszínû sze-
retõjébõl, a fõnöke fölényességé-
bõl. Ne aggódjon, mert a követ-
kezõ napokban tisztázódnak az
erõvonalak.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Sok új helyzettel találja szembe
magát, de bírni fogja a tempót.
A csillagok támogatását élvezi,
ha új szakmában próbálja ki
magát, vagy idényjellegû vállal-
kozásba kezd.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A Bikában járó Mars, Vénusz és
Merkúr együttesen azt az érzést
kelti Önben, hogy most érdemes
nagy dolgokba belefogni. Nem-
csak dolgozik, de az élvezeteket is
halmozza.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Fele annyi energiával is többet
tud teljesíteni, mint a többiek. Si-
keres lesz, kivívja felettese elisme-
rését, és titokban már az igyeke-
zetének honorálását fontolgatják.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Hold az utolsó negyedbe érve
fogyatkozik, ami nagyobb ener-
gia felhasználására serkenti. A
fontos döntéseit hozza meg még
ebben a hónapban. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szerencsés fordulatok várhatók
most, hogy a Hold fogyatkozás-
ba kezdett. Fontos szerepet ját-
szanak életében a barátok. Part-
nere minden tekintetben Ön mel-
lett áll.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Hold fogyatkozása a Halak-
jegyben történik. Kerülje a
stresszes helyzeteket, és ne enged-
je magát befolyásolni, mert a sa-
ját belsõ megérzései csalhatatla-
nok.

Horoszkóp
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Kézilabda 

Turós-Jakab László

Pár évvel ezelõtt nem lé-
tezett, szombaton pedig

már a Nemzeti Liga 2010–
11-es kiírásának ezüstérmeit
szerezte meg: a Székelyud-
varhelyi KC elõretörése igazi
sikertörténet. Eredetileg a
klubvezetés az elsõ öt közé
várta a gárdát, aztán egyre
reálisabban körvonalazódott
a dobogós helyezés, s a re-
mek bajnoki idény egy kivá-
lónak mondható második
hellyel zárult Vlad Caba ta-
nítványai számára. A teljesít-
mény páratlan, hiszen Szé-
kelyudvarhely, sõt Hargita
megye történelmében még
soha nem volt dobogós férfi
kézilabdacsapat.

SZKC: a siker titka 
a csapatszellem

Amint azt Benedek Árpád
Csaba ügyvezetõ igazgató
aláhúzta, az SZKC-ben jól
ötvözõdik a tapasztalat a fia-
talos lendülettel. A siker iga-
zi titka azonban mégis a csa-
patszellemben rejlik, miáltal
a gárdában nincsenek olyan
egyéniségek, mint például a
zsinórban három bajnoki cí-
met nyert konstancai együt-
tesben. 

Az SZKC hazai pályán
pontveszteség nélkül zárta az
õszi idényt, amelynek során
idegenben is csak kétszer ka-
pott ki, Târgu Jiuban (27-29)
és Bákóban (25-27). S ha „fél-
idõben” már 22 pontjuk volt
a Caba-legényeknek, a vissza-
vágók során ezt még 17-tel
megtoldották. A tavaszi
idényben egyetlen hazai bot-
lás rontott a mérlegen, a
„pandúrok” elleni 25-34 – no

meg két idegenbeli vereség,
Konstancán (29-35) és Su-
ceaván (26-30). A támadójá-
ték és a védelem egyensúlyát
bizonyítandó a 805 dobott
gól a harmadik az eredmé-
nyességi rangsorban, a 738
kapott gól pedig a hatodik a
játék másik fázisában. A
2010–11-es bajnokság tíz leg-
jobb dobója között nem keve-
sebb, mint három udvarhelyi
található: Goran Kuzma-
noszki és Vlademir Rusia
egyformán 151 góllal oszto-
zik a harmadik helyen,
Andrei Mihalcea (142) pedig
a hatodik az eredményességi
rangsorban.    

Nemzetközi 
kupaszereplés

A jelenlegi állás szerint az
SZKC az EHF Kupában kép-
viselheti Romániát az euró-
pai kupaporondon, de ha
megnyeri a héten sorra kerü-
lõ Román Kupa-sorozatot
vagy a bajnok tengerparti
alakulattal vív döntõt, úgy át-

kerül a rangosabb KEK-be.
Ez pedig mindenképpen em-
lítésre méltó bravúr, hiszen
eredetileg EHF- vagy Chal-
lenge Kupa-szereplés kihar-
colása volt a cél. 

Az európai kupaporondon
való becsületes helytállás
gondolatával a klubvezetés
igyekszik megtartani a húzó-
embereket. Sorin Barza háló-
õr és Vlademir Rusia balátlö-
võ már újabb két évvel meg-
hosszabbította szerzõdését a
székely alakulattal, és min-
den bizonnyal a többieknek
is ajánlatot tesznek. 

Verestóy: ne csak 
szemlélõk legyenek

Az SZKC-nél nem szeret-
nék, ha e bajnoki ezüstérem
egyedül maradna, a kiharcolt
hely megõrzéséhez szüksé-
ges, hogy  a város tehetõsebb
embereiben tudatosodjon,
hogy a csapat a városé, és
ezért támogatni kell. A költ-
ségvetés meghatározó részét
adó Verestóy Attila klubel-

nök lapunknak elmondta,
büszke a csapat teljesítmé-
nyére. „Elõzmény nélküli,
hogy Székelyföldön olyan
csapat létezzen, amely a ro-
mán nemzeti sportnak tartott
kézilabdában országos szin-
ten ilyen eredményeket érjen
el. Példát mutató a régió fia-
taljai számára a csapat telje-
sítménye, és reméljük, ez arra
ösztönzi majd õket, hogy
egészséges életet éljenek,

hogy sportoljanak” – fejtette
ki az ÚMSZ-nek Verestóy At-
tila. Mint elmondta, a csapat
további mûködtetéséhez to-
vábbi támogatók jelentkezé-
sét várja, akik „ne csak szem-
lélõk, hanem alkotók is legye-
nek”. A klubelnök szerint a
nagy csapatok gyakorlatához
hasonlóan támogatói klub
létrehozásán gondolkodik,
amelybe a helyi és országos
gazdasági elit tagjai léphet-
nek be. Kérdésünkre évi egy-
millió eurósra becsülte a csa-
pat költségvetését, amelynél
3-4-szer nagyobb büdzsével is
gazdálkodnak egyes csapa-
tok. „Jól gazdálkodtunk a
pénzzel, amint az elért ered-
mény is mutatja. Azt mond-
hatom, hogy megérte a befek-
tetés” – tette hozzá Verestóy,
aki szerint a 6-7 évvel ezelõtt
megfogalmazott „tízéves
tervhez” képest a csapat túl is
teljesített a célon. Kérdésünk-
re, hogy melyek a következõ
célok, a jó európai kupasze-
replést nevezte meg. „A baj-
noki cím attól függ, hogy si-
kerül-e további befektetõket
találni. Jövõre bármi megtör-
ténhet” – fogalmazott a klub-
elnök. 
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Csillogó ezüst Udvarhelyen

Szerdától a Román Kupáért

Az idény záróakkordjaként szerdától péntekig a Román
Kupáért  lép pályára a bajnokság nyolc legjobb csapata. A
Drobeta Turnu Severinben sorra kerülõ mérkõzéssorozat-
ról a Digi Sport Plus számol be élõben. Szerdán Bucovina
Suceava–Bákói ªtiinþa Dedeman (14 óra), Székelyud-
varhelyi KC–Pandurii Târgu Jiu (16 óra), UCM CS
Krassó-Szörény–Kolozsvári U-Transilvania (18 óra),
Konstancai HCM–Szatmárnémeti CSM (20 óra) negyed-
döntõkkel indul a sorozat. Csütörtökön a gyõztesek csap-
nak össze a döntõbe jutásért, s ha az elsõ fordulóban le-
gyõzik a Gorj megyeieket, az udvarhelyiek a suceavai
vagy a bákói csapattal játszanak 17.30-tól. A döntõ pénte-
ken 20 órakor kezdõdik. A kupagyõztes a KEK-ben játsz-
hat õsszel, ha pedig a bajnok konstancaiak nyernek, a
döntõs indulhat a második európai kupasorozatban.    

Verestóy Attila klubelnök Vlad Caba edzõ tanítványaival együtt ünnepelte a rendkívüli eredményt
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Labdarúgás 

T. J. L. 

Az angol labdarúgó-
Premier League 38.,

idényzáró vasárnap esti for-
dulójában eldõlt, hogy a már
elõzõleg búcsúzott West
Ham United (33 pont) mel-
lett a Blackpool (39) és a Bir-
mingham City (39) esett ki
az élvonalból. Bár búcsúzott,
utóbbi mégis indulhat az Eu-
rópa Ligában, mert meg-
nyerte a Ligakupát. A Black-
pool is ott lesz a 2011– 12-es
EL-idény rajtjánál miután –
Norvégia és Svédország mel-
lett – Anglia egy pluszhelyet
helyet kapott a fair play-
rangsorban megszerzett „do-
bogós” helyért. 

Az utolsó forduló eredmé-
nyei: Aston Villa–FC Liver-
pool 1-0, Bolton Wande-
rers–Manchester City 0-2,
Everton–Chelsea 1-0, Ful-
ham–Arsenal 2-2, Manches-
ter United–Blackpool 4-2,
Newcastle United– West
Bromwich Albion 3-3, Stoke
City–Wigan Athletic 0-1,
Tottenham Hotspur– Bir-

mingham City 2-1, West
Ham United– Sunderland 0-
3, Wolvehampton Wande-
rers–Blackburn Rovers 2-3. 

A Premier League 2010-
11-es kiírásának mindhá-
rom dobogósa fõtáblás az
õsszel rajtoló BL-szezon-
ban, a Manchester United
(80 pont), a Chelsea (71) és
a Manchester City (71) is.
Miután utóbbi FA-kupát
nyert, a döntõs Stoke City
indulhat az EL-ben. Az
Arsenal (68 pont) a BL-
selejtezõk utolsó fordulójá-
ban kapcsolódik be a küz-
delembe, míg a Tottenham
Hotspur (62) egyenesen fõ-
táblás lesz az EL-ben. Ang-
liát nyolc csapat képviseli a
kontinentális kupaporon-
don. 

Az idény gólkirályi címét a
bolgár Dimitar Berbatov
(Manchester United) szerez-
te meg 21 góllal. 

A bajnoki zárást követõen
a Chelsea klubvezetése szakí-
tott Carlo Ancelotti vezetõ-
edzõvel. Az olasz mester
2009 júliusában vette át az
együttest, majd tavaly Premi-
er League-t és FA Kupát is

nyert tanítványaival. A leg-
utóbbi szezonban viszont a
Chelsea nem szerzett egy ser-
leget sem, a Bajnokok Ligájá-
ban pedig a negyeddöntõben
búcsúzott.

Az olasz Serie A 2010-11-
es idényének vasárnap esti
zárófordulójában: Bologna–
Bari 0-4, Brescia–Fiorentina
2-2, Cagliari–Parma 1-1,
Genoa–Cesena 3-2, Interna-
zionale–Catania 3-1, Paler-
mo– Chievo 1-3, Udine-
se–AC Milan 0-0, AS
Róma–Sampdoria 3-1,
Juventus–SSC Napoli 2-2,
Lecce–SS Lazio 2-4. A baj-
noki dobogósok, az AC
Milan (82pont), az Inter-
nazionale (76) és az SSC
Napoli (70) fõtáblások a BL-
ben, az Udinese (66) pedig
selejtezõt vív. A két fõvárosi
gárda, a Lazio (66) és az AS
Róma (63) mellett a kupa-
döntõs Palermo (56) is in-
dulhat az Európa Ligában.
Kiesett a Samp-doria (36), a
Brescia (32) és a Bari (24). 

A gólkirályi címet Antonio
di Natale, az Udinese csatára
szerezte meg aki 28-szor volt
eredményes. 

EL-képes kiesõk Angliában  
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A Siófok saját közönsége
elõtt 3-1-re kikapott a

Budapest Honvédtõl a ma-
gyar labdarúgó-Monicomp
Liga 30. (utolsó) fordulójá-
nak vasárnapi játéknapján. A
Balaton-parti együttes a sze-
zon során mindössze egyszer
tudott gyõzni hazai pályán. 

Vereséggel köszönt el
Mezey György vezetõedzõ-
tõl a bajnok Videoton, amely
1-0-ra kapott ki az Újpest
vendégeként. 

A kudarc ellenére a 70 éves
fennállásának elsõ bajnoki cí-
mét szerzõ székesfehérvári
futballklub és szurkolóinak
boldogsága határtalan volt
vasárnap este. Miután az
aranyérem már három fordu-
lóval a pontvadászat vége
elõtt biztossá vált, a koro-
názóvárosban rákészülhettek
a Vidi-fiesztára. A Városház
téren már délután öt órától
gyülekezett a tömeg. A csa-
pat késõ este érkezett meg, a
mintegy 3000 fõs tömeg üdv-
rivalgása közepette Garancsi

István a klub tulajdonosa, va-
lamint Cser-Palkovics And-
rás polgármester névre szóló,
aranyszínû Videoton-mezt
ajándékozott a gyõzteseknek,
továbbá a csapat megkapta a
Monicomp, valamint Székes-
fehérvár serlegét is. A többez-
res közönség Mezey Györ-
gyöt éltette, a fehérváriaktól
távozó vezetõedzõ pedig to-
vábbi sportsikereket kívánt a
Videotonnak, melynek szak-
mai irányítását a portugál
Paulo Sousa veszi át.

Az élvonalból már koráb-
ban búcsúzó Szolnoki MÁV
hazai pályán 3-1-re kikapott
a Zalaegerszegtõl. A bronz-
érmet és ezáltal az utolsó in-
dulási jogot az Európa Liga
következõ idényére a Ferenc-
város szerezte meg, miután
3-0-ra nyert a Lombard Pápa
ellen. A tavalyi bajnok Deb-
recen hazai pályán 2-1-re ka-
pott ki a Szombathelyi Hala-
dástól. A mérkõzés elõtt át-
adták a szezon hazai legjobb-
jának járó Zilahi Zoltán-dí-
jat, amelyet a klub történeté-
nek legsikeresebb szakveze-
tõje, Herczeg András vehe-
tett át. A hajdúságiak vezetõ-

edzõje, Kondás Elemér hete-
dik élvonalbeli találkozóján
elsõ vereségét szenvedte el. 

A Videoton a Bajnokok Li-
gája selejtezõjében, míg a
Paks, az FTC és a kupagyõz-
tes Kecskemét az Európa Li-
ga selejtezõjében lesz érde-
kelt a 2011/12-es szezonban.
Kiesett az MTK és a Szolno-
ki MÁV. Andre Alves, az
aranyérmes Videoton csatára
24 találattal végzett a góllö-
võlista élén. 

Ünnepel Székesfehérvár
A bajnokság végeredménye

1. Videoton 30 18 7 5 59-29 61
2. Paks 30 17 5 8 54-38 56 
3. FTC 30 15 5 10 50-43 50 
4. ZTE 30 14 6 10 51-47 48 
5. Debrecen 30 12 108 53-43 46 
6. Újpest 30 13 6 11 50-38 45 
7. Kaposvár 30 13 4 13 41-42 43 
8. Haladás 30 11 8 11 42-36 41 
9. Győri ETO 30 10 119 40-35 41 
10. Honvéd 30 11 7 12 36-39 40 
11. Vasas 30 11 7 12 34-46 40 
12. Kecskem. 30 11 3 16 51-56 36  
13. Pápa 30 10 5 15 39-52 35 
14. BFC Sióf. 30 8 1012 29-41 34 
15. MTK 30 8 6 16 35-49 30 
16. Sz. MÁV 30 5 6 19 26-56 21
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Miután a múlt hét végén
kiegyezett Mircea Sandu

RLSZ-elnökkel és vállalta,
hogy a Bosznia-Hercegovina
elleni sorsdöntõ fontosságú
Eb-selejtezõn is a kispadon
ül, Rãzvan Lucescu szövetsé-
gi kapitány megnevezte azt a
14 játékost, akit ma Mogo-
ºoaiára vár. Cristian Sãpu-
naru és Rãzvan Raþ csak pén-
teken csatlakozik a kerethez,
míg a szerdán Román Kupa-
döntõt vívó Steaua és Dina-
mo válogatottjait csak a hét
közepén nevezi meg a kapi-
tány. Meghívót kapott Dorin
Goian is, aki csapatával, az S
Palermóval Olasz Kupa-dön-
tõt vív, s emiatt csak május
30-án csatlakozik a kerethez
amely végül 24 tagú lesz. A
14-ek: Costel Fane Pantili-
mon (Temesvári FC), Silviu
Lung (Universitatea Craiova)
– hálóõrök, Cornel Emilian
Râpã (Galaci Oþelul) Gabriel
Sebastian Tamaº (West
Bromwich Albion), Paul
Papp (SC Vaslui) – hátvédek,
Liviu Antal, Gabriel Nicu
Giurgiu (mindketten Oþelul),
Gabriel Mureºan (Kolozsvári
CFR 1907), Dan Alexa,
Alexandru Bourceanu
(mindketten Temesvári FC),
Lucian Iulian Sânmãrtean
(SC Vaslui) – középpályások,
Bogdan Sorin Stancu (Gala-
tasaray SK), Adrian Mutu
(ACF Fiorentina), Ciprian
Andrei Marica (VfB Stutt-
gart) – csatárok. A június 3-i,
Bosznia-Hercegovina elleni
Eb-selejtezõt követõen a tri-
kolórok Dél-Amerikában
portyáznak, s 8-án, Sao
Paulóban Brazíliával, három
nappal késõbb, Asunciónban
pedig Paraguayjal vívnak ba-
rátságos mérkõzést. 

Összeállt

Lucescu kerete
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