
Megnyitották tegnap a ro-
mán fõvárosban a hatodik al-

kalommal megrendezett bukares-

ti nemzetközi könyvvásárt. A
Bookfest idei díszvendége Ma-
gyarország. 8. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1290 ▲
1 amerikai dollár 2,9340 ▲
100 magyar forint 1,5349 ▲

Új Bãsescu-lány rivaldafényben

Traian Bãsescu államfõ közeli családtagja-
ihoz is elvezetnek a szálak abban a kor-
rupciós ügyben, amelynek keretében az
Országos Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) ügyészei tegnap 29 napos letartóz-
tatási parancsot adtak ki a konstancai ki-
kötõben tevékenykedõ vámosok ellen.

Vezércikk 3

Társadalom 7
Ballagóknak nulla tolerancia

A napokban csengetnek ki a hazai 
középiskolák többségében, a tanügy-
miniszter ünneprontó „elbocsátó szép
üzenettel” búcsúzik a maturandusoktól:
nulla toleranciával büntetnek mindenkit,
aki csalni próbál a záróvizsgán.

Háttér 4
Ismét magyar kézben a Mol

Szokatlan módon Orbán Viktor jelentette
be, hogy Magyarország visszavásárolta a
Szurgutnyeftyegaz nevû orosz cégtõl a
Mol 21,2 százalékát kitevõ részvénycso-
magot. Az üzletre az IMF-kölcsönbõl
megmaradt pénzt használták fel.

Aktuális 3

Gazdasági zsoldosok
Tájainkon amolyan rossz hagyomány-
nyá vált, hogy a nagy állami társaságok

vezetõségét a hatalmon le-
võ politikai pártok színe-
zetének megfelelõen ne-
vezik ki. Vagyis nem a

hozzáértés, nem a szak-
értelem, nem is a be-
csületesség számít (plá-
ne Romániában), ha-
nem a párthûség. Bogdán Tibor

ÚMSZ

A költekezési hajlam optima-
lizálása zajlik Romániában,

az emberek sokkal jobban odafi-
gyelnek, mire, mennyit költenek –
ez a magyarázata annak, hogy
április folyamán nõtt a lakosság
bankbetéteinek összege. Emelke-
dett ugyanakkor a kihelyezett hi-
telek aránya is, ami már a pénzin-
tézetek iránti bizalom erõsödését
tükrözi. Az ÚMSZ által megszó-
laltatott szakértõk szerint a pénz-
piac stabilizálódása a bankbeté-
tekre számított kamatok csökke-
nését is magával hozza. 6. oldal 

Román népsport 

lett a kuporgatás
Lengyelországi források azt
állítják, Románia, Szerbia és

Szlovákia államfõi nem vesznek
részt a kelet-közép-európai csúcs-
találkozón, mert meghívták rá
Koszovó államelnökét is. A há-
rom állam nem ismeri el Koszo-
vó függetlenségét, a találkozót
ezért bojkottálják a politikusok.
Varsó már közölte, tiszteletben
tartja a három ország döntését.
A kelet-közép-európai csúcstalál-
kozót a hét végén rendezik meg
Lengyelországban, és részt
vesz rajta Barack Obama, az
Egyesült Államok elnöke is. 
2. oldal 

Varsói csúcs,

Bãsescu-bojkottal

Szalagvágás. Bretter Zoltán IKI-igazgató, Szõcs Géza államtitkár

Elveszettnek hitt remény
Az elveszett gyerekek világnapján találták meg a nyomtalanul eltûnt kamaszlányokat

Fotó: Mediafax

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

Új Magyar Szó – Erdélyi konzultáció!
HIRDETÉS

Bukaresti „magyar Bookfest”

Évrõl évre egyre több gyermek csavarog el otthonról, az elveszett gyerekek világnapján riasztó

adatokat tettek közzé a hazai csellengõkrõl. A legtöbb gyermek Erdélyben vág neki a veszélyek-

kel teli útnak. Van, aki kamaszos kalandvágyból mond búcsút otthonának, a többség azonban

a családon belüli erõszak elõl menekül. Nagyon sok érintett után kutatnak a Székelyföldön is: 

a szakértõk szerint a legtöbb gyermekeltûnés odafigyeléssel megelõzhetõ lenne. 7. oldal 

Nem mindenki olyan szerencsés, mint a két konstancai lány. A csíkszeredai Simon Andreát (fenti sorban a harmadik) és sok száz társát máig nem találják
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Röviden

Crin Antonescu, a fõlógós

Crin Antonescu, Viorel Hrebenciuc és Dan
Voiculescu hiányzott a legtöbb végsõ szava-
zásról a 2008–2010 közötti idõszakban –
olvasható abban a jelentésben, amelyet a
Közpolitikai Intézet (IPP) készített a képvi-
selõk és szenátorok parlamenti munkájáról.
Az elektronikus szavazással átvilágíthatóvá
vált adatok szerint a szociáldemokraták al-
sóházi szürke eminenciása, Viorel Hreben-
ciuc csak a voksolások 16,7 százalékán vett
részt. A szenátusban még rajta is „túltesz-
nek” a hiányzások számában Crin Anto-
nescu liberális elnök (1,3 százalékos részvé-
tellel) és a konzervatív Dan Voiculescu (7,5
százalékos részvétellel). 

Nem hat a korrupció elleni harc

Fennáll a veszélye, hogy Románia továbbra
is a korrupció foglya marad, a korrupcióel-
lenes hatóságok ugyan bátor felderítõ akci-
ókkal büszkélkedhetnek, ugyanakkor sze-
lektíven mûködnek, ami kérdésessé teszi
szavahihetõségüket – jelentette ki tegnap
Victor Alistar, a Transparency Interna-
tional (TI) romániai szervezetének elnöke a
korrupcióellenes küzdelem 2009 szeptem-
bere és 2011 májusa közötti helyzetérõl ké-
szített jelentés bemutatóján. A jogvédõ
szervezet elemzése szerint nem lehet a vo-
natkozó törvényeket, stratégiákat és politi-
kákat érintõ átlátható döntési folyamatok-
ról beszélni, mivel hiányoztak az elõzetes
egyeztetések és hatástanulmányok, amelyek
ahhoz vezethetnek, hogy az eredetileg jó
szándékú politika elõre nem látható ered-
ményeket hozzon.

Folytatódik a belügyi leépítés

Annak ellenére, hogy elutasította a képvi-
selõház a belügyminisztérium költségei-
nek csökkentése céljából történõ átszerve-
zésére vonatkozó törvénytervezetet, a tár-
ca mégis karcsúsítja struktúráit. A belügyi
tárca idén 18 ezer alkalmazott elbocsátá-
sát helyezte kilátásba a törvénytervezet
alapján, azonban ennek elutasítását köve-
tõen más megoldást keres. Traian Igaº tár-
cavezetõ alternatív megoldást keresett az
átszervezések folytatására.

Winkler egy német telekonferencián

Az Európai Parlamentnek fontos szerepe
van a különbözõ tagállamok, szakmai
szervezetek és iparágak érdekeinek össze-
hangolásában, azzal a céllal, hogy minél
életképesebb és hatékonyabb közpolitikák
szülessenek, amelyek az EU-t megerõsít-
sék – magyarázta Winkler Gyula, az
RMDSZ EP-képviselõje suceavai és bré-
mai középiskolásoknak egy telekonferen-
cián, amelyet egy németországi civil szer-
vezet kezdeményezett.

A karintiai szlovénok helyzetérõl

Nemzeti kisebbségek az Európai Unióban
címmel konferenciát rendeztek Brüsszel-
ben, az Európai Parlamentben, a házigaz-
da Alojz Peterle szlovén EP-képviselõ volt.
A rendezvény elsõdleges célja az volt, hogy
bemutassa a karintiai szlovén kisebbség
helyzetét, valamint rávilágítson az unió
alapdokumentumainak és rendelkezéseinek
a hiányosságaira a nemzeti kisebbségek kö-
zösségi jogaival kapcsolatban. A meghívott
elõadók között szerepelt Tõkés László, az
EP alelnöke is.

A cél: EU-szintû kisebbségvédelem 

A Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség (RMDSZ) az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniójának (FUEN) 2011. június
3-án Kismartonban ülésezõ kongresszusa
elé határozattervezetet terjeszt, amelyben
javasolja, hogy a mintegy 86 tagszervezetet
számláló testület hasznosítsa az Európai
Unió által létrehozott állampolgári kezde-
ményezés eszközét, az európai uniós poli-
tikában való részvétel új formáját. 

ÚMSZ-összeállítás

Elképzelhetetlen Líbia jövõje
úgy, hogy Moammer el-Kad-

hafi marad az ország élén – jelen-
tette ki tegnap Londonban David
Cameron brit kormányfõ a Ba-
rack Obamával tartott közös saj-
tótájékoztatón. Az amerikai el-
nök ugyanerrõl a kérdésrõl kije-
lentette: a líbiai katonai akciónak
most már megvan az ahhoz szük-
séges lendülete, hogy ha a szövet-
ségesek „továbbra is a jelenleg kö-
vetett irányban haladnak”, akkor
Kadhafi végül kénytelen lesz tá-
vozni. Cameron hangsúlyozta: a
Líbia ügyében hozott ENSZ-ha-
tározat nem a rendszerváltozást
célozza, hanem a polgári lakos-
ság védelmét, és ennek érdekében
„minden szükséges intézkedést”
lehetõvé tesz. Obama ehhez a ki-
jelentéshez csatlakozva a sajtótá-
jékoztatón rámutatott: a katonai
beavatkozás eddigi, „hatalmas”
eredményei láttán a Kadhafi-re-
zsim megértheti, hogy nem fog
enyhülni a szövetségesek által rá
gyakorolt nyomás.

A brit kormányfõ gratulált az
amerikai elnöknek az al-Kaida
terrorhálózat vezére, Oszama bin
Laden ellen végrehajtott kom-
mandós akcióhoz. A brit kor-
mányfõ szerint Pakisztán, ahol
bin Laden az életét kioltó rajta-
ütésig éveken át élt, többet szen-

vedett a terrorizmustól, mint bár-
mely más ország a világon.

Az elnök még londoni látoga-
tása elõtt, a BBC televíziónak
adott nyilatkozatában mindazo-
náltal egyértelmûvé tette, hogy az
Egyesült Államok szükség esetén
ismét végrehajtana Pakisztánban
katonai rajtaütéseket, ha ott ter-
rorszervezetek vezetõinek nyo-
mára bukkanna. Az amerikai el-

nök a vasárnap sugárzott interjú-
ban kijelentette: az amerikai kor-
mány nagyon tiszteli Pakisztán
szuverenitását, ám nem nézheti
tétlenül, hogy az Egyesült Álla-
mok és szövetségesei ellen Pakisz-
tánban szõtt aktív terrortámadási
tervek megvalósuljanak. Oba-
ma szerint Oszama bin Ladennek
valamilyen külsõ segítségre volt
szüksége ahhoz, hogy öt-hat évig
is Pakisztánban élhessen. Az
Egyesült Államok most azt vizs-
gálja – és Pakisztántól is ennek ki-
vizsgálását kéri –, hogy kormány-
zati vagy nem kormányzati segít-
ségrõl volt-e szó.

A tegnapi londoni sajtótájékoz-
tatón a brit kormányfõ kijelentet-
te, hogy a szövetségeseknek Afga-
nisztánban sikerült megtörniük a
tálibok lázadásának lendületét, és

most – az erõfeszítések további
fokozásával – eljött a politikai
rendezés pillanata. Ehhez a táli-
boknak egyértelmûen meg kell
szakítaniuk a kapcsolatot az al-
Kaidával, le kell mondaniuk az
erõszakról, és csatlakozniuk kell a
tartós béke megteremtését célzó
politikai folyamathoz – mondta
Cameron.

Barack Obama hivatalosan II.
Erzsébet királynõ vendégeként,
állami látogatáson tartózkodik a
brit fõvárosban, ahová kedden ér-
kezett. Az elsõ nap jobbára proto-
kolláris programokkal – például
fogadással a Buckingham-palo-
tában – telt el, tegnap pedig már a
világpolitika került elõtérbe. Oba-
ma és Cameron egyórás megbe-
szélést tartott a Downing Street-i
miniszterelnöki hivatalban. 

Hírösszefoglaló

Nem lövell hamut, csak gázt
bocsát ki tegnap hajnal óta az

izlandi Grimsvötn tûzhányó,
amelynek hamufelhõje szombat
óta megbénította számos észak-
európai ország légterét. A jelek
szerint megszûnõben van a „ha-
mutermelés” – közölte Hrafn
Gudmundsson izlandi meteoro-
lógus. A Grimsvötn vulkánnak
ez volt 1873 óta a legerõsebb ak-
tivitása. Az európai légiirányító
szövetség, az Eurocontrol szerint
kedden 500, szerdán a németor-
szági repülõterek átmeneti bezá-
rása miatt nagyjából 700 járatot
töröltek. Tegnap már csak Né-
metországban zártak le négy légi-
kikötõt: a berlini Tegelt és
Schönefeldet, továbbá a hambur-
gi és a brémai repülõteret, de a
nap folyamán ezek is újra kinyi-
tottak. Bár a német légtérzárlat
csak rövid ideig tartott, a hatósá-
gok közlése szerint a néhány órás
korlátozás több száz járatot érin-
tett, és közvetve a többi nagy re-
pülõteret, így egyebek között a
frankfurtit, a stuttgartit és a mün-
chenit is sújtotta. Peter Ramsauer
közlekedési miniszter tegnap azt

mondta, hogy a német repülés-
ügyi hatóságok jobban felkészül-
tek a helyzetre, mint egy évvel ez-
elõtt. A miniszter ugyanakkor is-
mét egységes európai szabályo-
zást követelt. Tarthatatlannak ne-
vezte, hogy miközben Németor-
szág a repülést a szóban forgó 2
milligrammos „szennyezettségi”
határértékig tartja megengedhe-
tõnek, más országok – például
Franciaország – akár 4 milli-
grammig is bátran repülnek.

Az újabb vulkáni aktivitás en-
nek ellenére nem járt akkora föl-
fordulással, mint tavaly egy má-
sik izlandi tûzhányó, az Eyja-
fjallajökull kitörése, amely miatt
hat napra lezárták az európai
légtér nagy részét. A járattörlé-
sek akkor több mint tízmillió
embert érintettek, és a légitársa-
ságokat egyes számítások sze-
rint összesen több mint 1,5 milli-
árd dollár kár érte. Egyes légitár-
saságok ezúttal is bírálták a sze-

rintük „nem hozzáértõ, bürokra-
tikus” döntést, amellyel minden
repülõgépet a földön való vesz-
teglésre kárhoztattak a hamufel-
hõ miatt. A Ryanair ír fapados
légitársaság és egy másik vállalat
arról számolt be, hogy több re-
pülõgépük is átrepült a vulká-
ni hamufelhõn, és egyiknek sem
esett semmi baja.

A hamufelhõ elõreláthatólag
nem éri el Közép- és Kelet-Euró-
pa nagy részét. Az angliai idõjá-
rás-figyelõ központ adatai alapján
a vulkáni hamufelhõ koncentráci-
ója annyira alacsony, hogy ha el-
érné is a térséget, nem okozna
problémákat például a repülõgé-
pek forgalmában. Ez azt jelenti,
hogy köbméterenként legfeljebb 2
milligramm vulkáni hamut tartal-
mazhat a légkör.

A Környezetvédelmi és Erdé-
szeti Minisztérium megkapta az
izlandi Grimsvötn vulkán kitöré-
sekor keletkezett hamufelhõvel
kapcsolatos adatokat, és a minisz-
térium, továbbá az Országos Me-
teorológiai Szolgálat és a Környe-
zetvédelmi Ügynökség szakem-
berei folyamatosan figyelemmel
kísérik a hamufelhõ útját és a le-
vegõ koncentrációját. 

Hamufelhõ, kisebb felfordulással 
Nem éri el Romániát az izlandi tûzhányó hamufelhõje, nem kell légtérzárral számolni

Bukarest, Belgrád és Pozsony bojkottálni fogja a csúcsot

Lengyelországi források azt állítják, Románia, Szerbia és Szlová-
kia államfõi nem vesznek részt a kelet-közép-európai csúcstalál-
kozón, mert meghívták rá Koszovó államelnökét is. A három ál-
lam nem ismeri el Koszovó függetlenségét, a találkozót ezért boj-
kottálják a politikusok. Varsó már közölte, tiszteletben tartja a há-
rom ország döntését. A kelet-közép-európai csúcstalálkozót a hét
végén rendezik meg Lengyelországban, és részt vesz rajta Barack
Obama, az Egyesült Államok elnöke is.

„Líbia jövõje a tét”
Világpolitikai kérdésekrõl tárgyalt Londonban Obama és Cameron

Fogadás a Buckingham-palotában. A nászútjáról épp hazatért Vilmos és Katalin is találkozott az Obama-házaspárral

Látványos füstoszlop Izland fölött. A tûzhányó már nem lövell ki hamut



ÚMSZAKTUÁLIS2011. május 26., csütörtök www.maszol.ro 3

Vadidegeneknek kell
minduntalan eljönniük
Romániába, hogy rá-
döbbentsék Bukarestet a
kézenfekvõ valóságok-
ra. Károly hercegnek a
ködös Albionból kellett
ellátogatnia mihoz-

zánk, hogy megértesse a
hatalommal, az ország legjobb exporttermé-
ke a mindenkori román vezetés által gazda-
ságilag és társadalmilag a perifériára szorí-
tott Erdély; nagy szerencse – amint azt
Markó Béla megjegyezte –, hogy létezik egy
brit trónörökös, aki kimondja: Erdély felbe-
csülhetetlen kincsestárunk. A Nemzetközi
Valutaalap Romániával foglalkozó küldött-
ségvezetõjének, Jeffrey Franksnek pedig nem
is a La Manche-csatorna, hanem az óceán
túloldaláról kellett idáig repülnie, hogy rá-
nyissa a narancsvörös hatalom szemét az
alapvetõ igazságra, miszerint az állami
nagyvállalatok elpolitizálása kiváló üzlet le-
het a pártok számára, ám igencsak vesztesé-
ges ügylet az állam szempontjából. 
Tájainkon amolyan rossz hagyománnyá
vált, hogy a nagy állami társaságok vezetõsé-
gét a hatalmon levõ politikai pártok színeze-
tének megfelelõen nevezik ki. Vagyis nem a
hozzáértés, nem a szakértelem, nem is a be-
csületesség számít (pláne Romániában), ha-
nem a párthûség. Több mint két évtizeddel
Ceauºescu bukása után, nálunk még mindig
a kommunista kontraszelekció elve mûködik.
Nem csoda, ha az állami nagyvállalatok je-
lentõs része veszteséges, a csoda ilyen körül-
mények között az lenne, ha profitot hozna.
Az állami költségvetés iránti tartozásaik ösz-
szege tavaly elérte az 1,6 milliárd eurót, kö-
zülük több a csõd szélén tántorog, így már
bagóért sem kel el. Mindennek ellenére egyet-
len – politikailag kinevezett – vállalatvezetõt
sem vontak még felelõsségre. 
Érthetõ a Nemzetközi Valutaalapnak az a
már tavaly bejelentett igénye, hogy szigorú
ellenõrzés alá vonja a veszteségtermelõ
nagyegységeket. Csakhogy Bukarest reme-
kül megtanulta (sõt, mindig is tudta), mi-
ként lehet kijátszani a megfigyelõket, ezért a
nemzetközi pénzintézmény most keményet
lépett: külföldi szakemberekre bízná az álla-
mi nagyvállalatok irányítását. Bukarest pe-
dig meglepõen engedékenynek bizonyult.
Mellõzve az ilyenkor kötelezõen meglobog-
tatott nemzeti gõgöt, és készségesen áldását
adta a nem mindennapi megoldásra. Hogy
is ne adta volna, amikor így nem kell vizs-
gálatot indítania korrupt párttagjai ellen,
nem kell elszámoltatnia õket a milliárdos
veszteségekért (amelyek megmaradhatnak
ilyen vagy olyan zsebek, vaskasszák mé-
lyén), de még annak veszélyétõl is megme-
nekül, hogy a sarokba szorítottak netán be-
vallják: pártjuk is bõségesen részesedett az
elsikkasztott közpénzekbõl. 
A hatalom tehát inkább „gazdasági zsoldo-
sokhoz” folyamodik, hiszen mindezért nem
is olyan nagy ár annak hallgatólagos beis-
merése, hogy képtelen (vagy nem is akarja)
leküzdeni az egyéni, párt- és csoportérdekek
szempontjából olyannyira jövedelmezõ
nagykorrupciót.

Gazdasági zsoldosok

Bogdán Tibor
M. Á. Zs.

Traian Bãsescu államfõ kö-
zeli családtagjaihoz is elve-

zetnek a szálak abban a korrup-
ciós ügyben, amelynek keretében
az Országos Korrupcióellenes
Igazgatóság (DNA) ügyészei
tegnap 29 napos letartóztatási
parancsot adtak ki a konstancai
kikötõben tevékenykedõ vámo-
sok és az õket megvesztegetõk el-
len. Raluca Bãsescu, az államfõ
testvérének, a korábban is a sajtó
figyelmébe került Mirceának a
lánya kisebbségi részvényesként
„támogatta” Laurenþiu Miro-
nescu belügyi államtitkárt és
Mircea Baniaº demokrata liberá-
lis képviselõt, akiket a DNA az-
zal vádol, hogy közbenjártak an-
nak érdekében, hogy egyes, a
konstancai kikötõbe érkezõ szál-
lítmányokat ne vessenek vám-
vizsgálat alá.

„Igen, felhívott a testvérem,
hogy érdeklõdjön az unokahúgá-
ról. Elõször nem tudtam válaszol-
ni a kérdésére, aztán utánaérdek-
lõdtem és elmagyaráztam neki” –
válaszolt a sajtó érdeklõdésére
Mircea Bãsescu, az államfõ testvé-
re. További feltételezésekre adhat
okot az a „vallomása”, miszerint
évek óta jól ismeri Mironescut és
Baniast, akikkel korábban ugyan-
azon a hajón szolgált, majd pedig
a konstancai kereskedelmi kikötõ-
ben is munkakapcsolatban volt. 

Az ügyészek és a rendõrök egy
újabb felgöngyölített vámbotrány
ügyében több házkutatást tartot-
tak Bukarestben és Konstancán.
Az ügyészek szerint a most levál-
tott Laurenþiu Mironescu belügy-
minisztériumi államtitkár és
Mircea Banias demokrata párti
szenátor visszaélt hivatali befolyá-
sával. A Gândul szerint a belügyi
vezetõ és a PDL-s szenátor kõ-

olajtermékeket tartalmazó szállít-
mányok átengedése érdekében
tett „sikeres” lépéseket, ezáltal
egymillió eurós kár érte az álla-
mot. Más hírforrások tudni vélik,
hogy Kínából érkezett rakomá-
nyok ügyében vizsgálódnak az
ügyészek. A hírforrások szerint a
konstancai kikötõbõl Bukarestbe
szállították a rakományokat, ame-
lyeket Bukarestben sem vámoltak
meg a két közméltóság közbenjá-
rásának eredményeként. 

Az ügyészségi vizsgálat nyo-
mán Traian Igaº belügyminiszter
Mironescu leváltását javasolta a
miniszterelnöknek, aki jóváhagy-
ta a tárcavezetõ döntését. Ugyan-
azon a napon az ügyészek meg-
hallgatták Mironescut és a szená-
tort. Ez utóbbi az ügyészségi ki-
hallgatásról távozva úgy nyilatko-
zott a sajtónak, hogy tudomása
szerint bûnvádi eljárást indított el-
lene a vádhatóság. 

Román lapszemle

A Bukarest–Konstanca közötti vasútvonal
felújítási munkálatai meghaladták a 4 mil-
lió eurót kilométerenként, annak ellenére,
hogy a tervek szerint ez az összeg csak 2,1
millió euró lett volna. A vasúttársaság
2006 óta közel 250 millió eurót költött en-
nek a szakasznak a rehabilitálására. (Ade-
vãrul) Eduard Adrian Ilie, ismertebb ne-
vén Edward Maya bukaresti születésû
popzenész Stereo Love címû száma felke-
rült a Billboard zenei szaklap Top 100-as
listájára. (Adevãrul) Egyre több külföld-
ön élõ, romániai származású asszony
dönt úgy, hogy Romániában hozza világ-
ra gyerekét, mert szeretnék igénybe venni
a nemrég indult õssejtprogramot. A szülõ-
anyák „hazavándorlása” egyelõre még
nem tömegjelenség. (România liberã)

Hírösszefoglaló

Az intézményes megoldások
csak részben szavatolják az al-

kotmánybíróságok függetlensé-
gét, emellett nagyon fontos a poli-
tikai és jogi kultúra fejlettsége ah-
hoz, hogy az önállóságuk valóban
érvényesüljön – ez volt az európai
alkotmánybíróságok kongresszu-
sának egyik fõ következtetése. A
Bukarestben tegnap zárult talál-
kozón Magyarországot Paczolay
Péter alkotmánybírósági elnök
képviselte.

Paczolay az MTI-nek elmond-
ta, a kongresszus résztvevõi meg-
állapították: nem lehet csak in-
tézményes garanciákkal egy al-
kotmánybíróság függetlenségét
biztosítani. Emellett fontos a po-
litikai és a jogi kultúra fejlettsége,
a demokráciához való hozzáállás
a többi állami szerv részérõl, hi-
szen valójában ez érzékelteti,
hogy melyik bíróság független, és
melyik esetében nem beszélhe-
tünk függetlenségrõl. Mint hoz-
zátette: inkább tényszerû bemu-
tatása történt a magyarországi
változásoknak, de elhangzott
olyan hozzászólás is, amely erõ-
teljesen bírálta a magyar alkot-
mánybíróság hatáskörének csök-

kentését, fõként azt, hogy a pénz-
ügyi tárgyi törvények esetében
alkotmánybírósági kontrollra
csak kivételesen négy alapjog
esetében kerülhet sor.

A kongresszuson az alkotmány-
bíróságoknak a hatalmi szervek-
hez való viszonyát boncolgatták a
résztvevõk, akik három plenáris
ülésen vitatták meg e kérdéskört.
Az elsõ az alkotmánybíróságok-
nak a parlamentekkel és a kormá-
nyokkal való viszonyával foglalko-
zott, ennek az ülésnek az elnöksé-
gét Magyarország látta el. Paczo-
lay elmondta: óhatatlanul felme-
rült az alkotmánybíróságok önál-
lósága, az alkotmánybírók megvá-
lasztásának kérdése, a pénzügyi
önállóság és az alkotmánybírósági
törvények módosítása. 

A magyar tapasztalatokra is rá-
kérdeztek a résztvevõk – mondta
Paczolay –, hiszen mindenki tisz-
tában volt azzal, hogy a magyar
alkotmánybíróság hatáskörei
megváltoztak. A magyar taláros
testület elnöke ennek kapcsán be-
mutatta a változások pozitív jel-
legét, vagyis hogy az elvont nor-
makontroll helyett egyéni pana-
szok alkotmányos orvoslásának
a lehetõsége nyílik meg Magyar-
országon. 

Tanácskozás az alkotmány- 

bíróságok önállóságáról
S. M. L.

Újabb ultimátumot adott az
ellenzék az RMDSZ-nek:

Mihai Voicu, a Szociál-Liberális
Unió (USL) tagpártja, a Nemzeti
Liberális Párt szóvivõje tegnap az
RFI rádiónak azt nyilatkozta: az
USL nem vár a végtelenségig az
RMDSZ-re, hanem ki kell mon-
dania, „akárcsak a metrónál: Vi-
gyázat, az ajtók záródnak!”

Voicu hangsúlyozta: „a gazda-
sági helyzetnek nincs etnikuma”,
és az RMDSZ-nek át kellene áll-
nia „a jó oldalra”. „Ám ha ezt
nem teszik meg a magyar politi-
kusok, mi nem várunk rájuk a
végtelenségig” – fogalmazott
Voicu, aki szerint az RMDSZ-nek
felül kellene emelkednie az etni-
kai jellegû célokon, és a hazai gaz-
daság helyzetével is kellene foglal-

koznia. A liberális politikus hang-
súlyozta: az RMDSZ-nek dönte-
nie kellene, minthogy az ellenzék-
nek „egyéb alternatívái is van-
nak”. Ellenkezõ esetben Voicu
szerint a magyar élrdekvédelmi
szervezet arra ébredhet, hogy a
következõ választások nyomán
demokratikus úton létrejövõ több-
ségbõl kimarad.

Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök a Mediafax hírügynökség-
nek tegnap adott interjúban ennek
kapcsán megismételte a szövetség
korábbi álláspontját: az RMDSZ
nem enged a zsarolásnak, nem fo-
gad el ultimátumokat. „Elég ne-
héz lenne olyan politikai alakula-
tokkal együttmûködni, amelyek
fenyegetõznek és a magyar közös-
ség érdekeivel ellentétes kezdemé-
nyezéseik vannak” – vágott vissza
Kelemen Hunor. 

„Vigyázat, az ajtók záródnak”

A konstancai korrupcióellenes ügyészek többdoboznyi bizonyítékot gyûjtöttek össze a vádlottak ellen Fotó: Mediafax

ÚMSZ

A Székelyföldi Önkormány-
zati Tanács múlt hét végi lét-

rejöttét követõen holnap Ko-
lozsváron megalakul a Belsõ-er-
délyi Önkormányzati Tanács,
az RMDSZ Kolozs, Beszterce-
Naszód, Brassó, Fehér,
Hunyad, Szeben és Krassó-
Szörény megyei küldötteinek
részvételével. Mint ismeretes,
az RMDSZ Nagyváradon, idén
februárban tartott X. kongresz-
szusán elfogadott alapszabály-
zat értelmében az önkormány-
zati érdekképviselet új testülete-
ként létrejönnek a regionális ön-
kormányzati tanácsok. Az ülés-
re az Iskola Alapítvány ko-
lozsvári székházának üléstermé-
ben kerül sor; napirenden szere-
pel a Belsõ-erdélyi Önkormány-
zati Tanács mûködési szabály-
zatának megvitatása és elfoga-
dása, valamint a tanács elnöké-
nek és az elnökség tagjainak
megválasztása. „A Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
rendkívül fontosnak tartja a ré-
giók szerinti leosztást, hiszen
tudatában van annak, hogy elté-
rõek, változóak az igények, a
prioritások, a cselekvési tervek.
Meggyõzõdésünk, hogy a regio-
nális tanácsokra épülõ struktúra
lehetõvé teszi a különbözõ régi-
ók érdekeinek jobb artikulálá-
sát, illetve az üzenetek és a fel-
adatok pontosabb meghatározá-
sát” – fogalmazott Horváth An-
na nemrégiben kinevezett, ön-
kormányzatokért felelõs fõtit-
kár-helyettes. A Belsõ-erdélyi
Önkormányzati Tanács megala-
kulását követõen az RMDSZ
Fõtitkárságának kolozsvári,
Majális utcai székházában ülé-
sezik a Szövetség Területi Elnö-
keinek Konzultatív Tanácsa
(TEKT). 

Belsõ-erdélyi 

önkormányzati 

tanács alakul
Újabb Bãsescu-lány
a rivaldafényben

Borbély: nem kell kormányátalakítás

„Nem támogatjuk sem a kormányátalakítást, sem a miniszterel-
nök leváltását” – szögezte le tegnap Borbély László környezetvé-
delmi miniszter. Borbély szerint a napisajtóban már egy ideje cím-
oldalas témáról a koalíció pártjai nem tárgyaltak. „Nem tárgya-
lunk ilyesmirõl, és az RMDSZ nem is támogatná” – fogalmazott a
miniszter. A kormányfõ esetleges távozása az idén már többször
felmerült, hiszen Traian Bãsescu államfõ ismételten kimondta: azt
szeretné, ha független, szakértõ kormányfõt nevezhetne ki. Ami a
kormányátalakítást illeti, felröppent információk szerint útilaput
köthetnek Ion Ariton gazdasági, Valeriu Tabãrã mezõgazdasági és
Daniel Funeriu oktatási miniszter talpára.



Bogdán Tibor 

A hetvenes-nyolcvanas
években sorozatosan je-

lentek meg Románia térké-
pén a községekbõl elõlépte-
tett újabb és újabb városok,
amelyek létét sem gazdasági
sem kulturális szempontok
nem támasztották alá, sem-
mi sem igazolta – Ceauºescu
nagyzási mániáján kívül. A
diktátor ezzel is azt akarta bi-
zonygatni, hogy mennyire vi-
rágzó országot vezet. 

A lakosság 
tíz százalékát érinti

A Román Akadémiai Tár-
saság (SAR) tanulmánya
szerint jelenleg Románia la-
kosságának tíz százaléka él
olyan városokban, amelye-
ket három évtizeden belül az
eltûnés veszélye fenyeget.
Elsõsorban a nyersanyagle-
lõhelyek övezetében létreho-
zott, rendszerint egyetlen
iparágra épülõ, illetve nagy
energiafogyasztó ágazatokra
alapozott városokról van

szó. Legalább 50 százalékos
a lehetõsége annak, hogy
ezeknek a településeknek
hamarosan túlélési gondok-
kal kell megküzdeniük. 

Mindehhez hozzájárul az
a körülmény is, hogy az ille-
tékesek az 1989. évi rend-
szerváltást követõ gazdasági
változások, ipari szerkezet-
váltás során sem voltak te-
kintettel ezeknek a városok-
nak a sajátos helyzetére,
aminek következtében az
ilyen típusú települések la-
kosainak átlagjövedelme 20-
30 százalékkal marad el az
országos szint mögött, szû-
kös anyagi körülményei kö-
zött pedig az állam, ha akar-
na sem tudna belátható idõn
belül változtatni ezen a hely-
zeten.

Adóparadicsomok 
voltak?

A rendszerváltást követõ-
en a mindenkori hatalomnak
egyébként is érdekében állt
fenntartani az úgynevezett
hátrányos helyzetû övezete-

ket. Kezdetben, 1998 és 2003
között 38 ilyen térséget jelöl-
tek ki, számuk késõbb 28-ra
csökkent, ezek 160 települést
foglaltak magukban. 

Az ilyen területen indított
vállalkozások ugyanis jelen-
tõs vám- és adókedvezmé-
nyekben, illetékcsökkenté-
sekben részesültek, ilyen kö-
rülmények között valóságos
adóparadicsommá váltak,
ahol elsõsorban a hatalom
kliensei indíthattak jövedel-
mezõ vállalkozásokat, a tér-
ség és lakosai azonban to-
vábbra is mély szegénység-
ben maradtak. A vállalkozá-
sok ugyanis rendszerint sem-
miféle tevékenységet nem
folytattak a térségben, státu-
szukat viszont felhasználták
másutt végzett gazdasági te-
vékenységük adómentessé-
gének biztosítására. Ezért
ezekben a városokban az
utóbbi húsz esztendõ során
folyamatosan romlott az
életszínvonal, csökkent a
születési arány. A visszama-
radott ipari technológiák
nyomán aggasztó szintekre

emelkedett a környezet-
szennyezés, ami ezeket a te-
lepüléseket elzárta az ide-
genforgalom kifejlesztésének
esélyétõl is – állapítja meg a
SAR tanulmánya. Ráadásul,
a kizárólag egyéni és pártér-
dekeket szolgáló könnyíté-
sek nyomán az állam csak-
nem másfél milliárd eurós
bevételtõl esett el.

Románia uniós csatlakozá-
sát követõen azonban a ható-
ságoknak fel kellett számol-
niuk a hátrányos helyzetû
övezeteket, mivel Brüsszel
szerint a számukra nyújtott
adókedvezmények károsan
érintették a piaci versenyt. A
román illetékesek azonban
igyekeztek lassítani a folya-
matot. Így 2008-ban csupán
3, egy esztendõre rá 22 ilyen
térséget szüntettek meg, az
utolsó háromról pedig csak
tavaly év végén mondtak le. 

Várható áldozatok 

A veszélyeztetett városok
között található a Hargita
megyei Balánbánya is. A
7500 lakost számláló telepü-
lés a bánya 1989-ben történt
bezárását katasztrófaként él-
te meg: az alkalmazottak
száma 90 százalékkal esett
vissza, a lakosság fele elhagy-
ta városát, miután az idegen-

forgalmat sem sikerült fellen-
díteni. 

A Brassó megyei Viktória-
város igazi „kommunista ta-
lálmány” – jegyzik meg a ta-
nulmány szerzõi. Szovjet
mintára építették, a helybeli
vegyipari kombinát beindí-
tását követõen munkáskoló-
niaként tartották számon.
1956-ban 2700, húsz évvel
késõbb már 8200 lakosa
volt. Az elkerülhetetlen for-
dulat 1989 után következett
be: a nehézipar összeomlása
a kombinát végét is jelentet-
te, a város lakossága rövid
idõ alatt több mint 20 száza-
lékkal csökkent, sokan
Olaszországban, Spanyolor-
szágban és Németországban
vállaltak munkát. 

A Krassó-Szörény megyei
Újmoldovát 1956-ban ütöt-
ték várossá, majd rohamo-
san iparosították. Lakóinak
száma alig négy évtized alatt
közel ötszörösére nõtt, és el-
érte a 16 ezer fõt. 1989 után,
a bányaipar szerkezeti átala-
kítása nyomán a foglalkoz-
tatottsági ráta 80 százalékkal
zuhant. A gazdasági nehéz-
ségeket és a velük járó szoci-
ális gondokat tovább fokoz-
ta a nagyfokú környezet-
szennyezés, amely miatt
Szerbia felszólította az illeté-
keseket a Duna szerb oldalát

is károsító réz-, cink-, man-
gán- és ólomszennyezés
csökkentésére. A település
helyzetén a privatizáció sem
javított, így Újmoldova is
felkerült a halódó városok
feketelajstromára.

Mit lehet tenni

A kialakult helyzetért
nagyrészt az állam a felelõs,
különösképpen a szocializ-
mus éveiben „kierõszakolt”
városok esetében, amelyek
lakossága nagyrészt párt- és
állami utasításra telepedett le
a várossá nyilvánított telepü-
léseken, amelyek idõvel a
szegénység enklávéivá vál-
tak – szögezik le a szerzõk,
akik egyben felteszik a kér-
dést: miként lehetne életben
tartani a halálra ítélt kis- és
közepes városokat? Követ-
keztetésük nem igazán bizta-
tó; mint leszögezik ugyanis,
a kérdésre nincs egyértelmû
válasz, aminthogy nem léte-
zik az érintett helységek
mindegyikére egyaránt alkal-
mazható modell, recept sem.
Az európai példák azt bizo-
nyítják, hogy a sikeresnek bi-
zonyult „életben tartó” stra-
tégiák egyike sem hozott
minden esetben eredményt,
egy-egy sikerre olykor két-
három kudarc is jutott. 
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Haldokló városok Romániában

Gy. Z.

A magyar állam 1,88 mil-
liárd euróért vásárolta

meg az orosz energetikai cég-
tõl, a Szurgutnyeftyegaztól a
stratégiailag fontos Mol-
részvényeket. A bejelentést
Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök egyúttal kom-
mentálta is: úgy fogalmazott,
hogy több volt ez, mint egy-
szerû adásvétel; nehéz küz-
delem volt, és a megállapo-
dást egy évig tartó kemény
tárgyalássorozat, valamint
egyeztetés után sikerült nyél-
be ütni.

Az ellenzék kifogásai

A magyar kormány célja
az volt – szól a további ma-

gyarázat –, hogy az állam
fontos lépést tegyen az erõs
Magyarország felé vezetõ
úton, márpedig egyetlen or-
szág sem lehet erõs, ha az
energiaellátása teljesen ide-
gen érdekeknek van kiszol-
gáltatva. Budapest a koráb-
ban felvett IMF-hitelbõl fi-
nanszírozza a pakett megvá-
sárlását, a tranzakciót au-
gusztus  31-ig kell lebonyolí-
tani, s a részvénycsomag egy
késõbb kijelölendõ állami
vállalathoz kerül majd. Az
ügylet további nehézségeket
is fölvetett, ugyanis forrását-
csoportosítás miatt módosí-
tani kell a költségvetési tör-
vényt, és a megállapodást
még a Magyar Országgyû-
lésnek is jóvá kell hagynia.

Ugyanakkor fontos tény,
hogy a vételár nem növeli
sem az államadósságot, sem
pedig a költségvetési hiány
mértékét, mert a már koráb-
ban lehívott IMF-hitelbõl fe-
dezik.

A magyar politikai életben
csöppet sem szokatlan mó-
don nem maradhatott el az
intézkedés ellenzéki bírálata.
A szocialisták szerint ugyan-
is a kormány tõzsdézik, ami-
kor visszavásárolja a Mol tu-
lajdonrészét az orosz tulaj-
donostól. A párt közlemény-
ben szögezte le, hogy az
MSZP nemzetgazdasági
szempontból stratégiai jelen-
tõségû vállalatként tekint a
Molra, „amely nyilvánosan
mûködõ részvénytársaság-

ként, jelentõs szakmai sike-
reket ért el mind Magyaror-
szágon, mind a régióban, és
továbbra is támogatja a tár-
saság stratégiáját”. Ugyan-
akkor elfogadhatatlan sze-
rintük, hogy 507 milliárd fo-
rintot költ egy mindössze
osztalékra jogosító, kisebbsé-
gi részvénycsomag megvá-
sárlására a kormány, miköz-
ben csökkenteni akarják
mintegy ötvenezer nyugdíjas
járandóságait, szerzett jogo-
kat kívánnak visszamenõle-
gesen megvonni, csökkentik
a munkanélküliek ellátásait,
nem akarják kifizetni a tûz-
oltók, a rendõrök túlóradíját,
a szegényeket szegényítõ, a
gazdagokat gazdagító adó-
rendszert vezetnek be és tar-

tanak fenn, ráadásul iskolá-
kat zárnak be és kórházakat
szüntetnek meg.

Lehet az IMF-hitelbõl

Bírálat érte Orbánék lépé-
sét amiatt is, hogy az IMF-
kölcsönt fordították az üzlet
megkötésére. Ezzel kapcso-
latban a valutaalap magyar-
országi képviseletének veze-
tõje, Iryna Ivaschenko a
Reuters e-mailben elküldött
kérdésére válaszolva közöl-
te: semmi sem köti Magyar-
ország kezét, hogy szabadon
használja fel az IMF-hitel
még le nem hívott részét. A
tranzakció – olvasható a köz-
leményben – abból a forrás-
ból valósul meg, amit Ma-
gyarország lehívott, de nem
használt fel a tavaly október-
ben lejárt IMF–EU készenlé-
ti keretbõl, amely egyébként
szabad felhasználású hitel.

A vételárat különben az
áprilisban megkötött megál-
lapodás elõtti utolsó három
hónap átlagos részvényára
alapján határozták meg, ami
értékpapíronként 22 400 fo-
rintnak felel meg. A megál-
lapodáskor a tõzsdei ár en-
nél több mint tíz százalékkal
volt magasabb. Fellegi Ta-
más magyar nemzeti fejlesz-
tési miniszter magyarázat-
ként elmondta, hogy az ál-
lam jó áron vásárolt, hiszen
több elemzõ már 26 700 fo-
rinton vagy efölött határoz-
za meg a Mol-részvények
célárfolyamát, márpedig ez-
zel számolva a vételár elér-
hette volna a 2,3 milliárd
eurót is.

A tõzsde reakciója

Hernádi Zsolt, a Mol el-
nök-vezérigazgatója elmond-
ta: megnyugtató megoldás
született, vége a bizonytalan-
ságnak. A cég ugyanis nem-
zetközivé vált: negyven or-
szágban folytat tevékenysé-
get, árbevételének kétharma-
da ebbõl a tevékenységbõl
származik. 

Három ország ellátásáért
felelõs, és a menedzsment
biztos abban, hogy a ma-
gyar állam mint stratégiai
befektetõ hosszabb távú,
energiabiztonságot növelõ
megállapodásokat köt majd
az érdekelt országokkal. Az
elnök-vezérigazgató hozzá-
tette: a magyar államot ba-
ráti befektetõnek minõsítik,
olyannak, amelyik támogat-
ja a Mol hosszú távú célki-
tûzéseit. 

A Budapesti Értéktõzs-
de részvényindexe, a BUX
már a bejelentés napján 2,66
százalékos emelkedéssel
zárt. A jó hangulathoz hoz-
zájárulhatott a Financial Ti-
mes Magyarországról közölt
pozitív elemzése is – teszik
hozzá elemzõk, akik arra is
felhívják a figyelmet, hogy a
Mol-t 13 óra után 23 310 fo-
rintos árfolyamnál felfüg-
gesztették, és utána már nem
is indították újra. Az állam
által megvásárolt részvény-
csomaggal kapcsolatban még
kevés az információ, az
azonban pozitív hozadék,
hogy egy „ellenséges tulajdo-
nostól” sikerült megszaba-
dulnia a cégnek, illetve a ma-
gyar államnak. 

Ismét magyar kézbe került a Mol
Szokatlan
módon Orbán 
Viktor jelentette
be, hogy Ma-
gyarország visz-
szavásárolta 
a Szurgutnyef-
tyegaz nevû
orosz cégtõl a
Mol 21,2 száza-
lékát kitevõ rész-
vénycsomagot.
Az üzletre az
IMF-kölcsönbõl
megmaradt pénzt
használták fel.

Komoly túlélési gondokkal kell szembenézniük a követke-

zõ harminc esztendõben a romániai kis- és közepes váro-

soknak – húzta meg a vészharangot most közzétett tanul-

mányában a Román Akadémiai Társaság.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök. „Ekkora üzletet kötöttünk!” Fotó: MTI



Ismét kitörni látszik a botrány a történelem
és a földrajz kisebbségi nyelveken való ok-
tatásának terve miatt, ami annál is különö-
sebb, mivel az az ország a kisebbségek ha-
zája is. Hogy miért ne tanulhatnák saját
hazájuk történelmét és földrajzát egy or-
szág polgárai a saját nyelvükön, egyszerû-
en megfoghatatlan! 
Hogy a román szándékokkal valami na-
gyon nincsen rendben, mindenek elõtt az
bizonyíthatja, hogy az egykori magyar ál-
lam keretei közt élõ román nemzetiség
képviselõi a hasonló magyar megfontolá-
sok ellen vehemensen tiltakoztak. 
A napokban a budapesti német nyelvû
egyetem, az Andrássy Universität kereté-
ben megrendezett Duna-medence konfe-
rencián az egykori soknemzetiségû államot

a német nyelvterületrõl, il-
letve az Unió egyéb álla-
maiból érkezõ elõadók je-
lentõs része a mai Euró-
pai Unió egyfajta elõzmé-

nyének tekintette. Ez a
vélekedés még hang-
súlyosabbá vált azok-
nak az elõadóknak az
esetében, akik a Mo-

narchia föderalizálására irányuló különféle
tervezeteket mutatták be. Ezek valóban
mély hasonlóságokat mutatnak a mai Unió
szervezeti alapelveivel. 
A tervezeteknek se szeri se száma. Még a
48-as forradalom magyar emigránsainak is
elkerülhetetlenül szembesülniük kellett a
magyar hegemóniaigények
tarthatatlanságának tényé-
vel. Klapka és Kossuth is
arra kényszerült, hogy a
magyarság jövõjét egy – a
kisebbségi igényeket is ki-
elégítõ – államkeretben
próbálja garantálni. Csakhogy az osztrák
konzervatívokkal és liberálisokkal szövetség-
re lépõ magyar konzervatívok és liberálisok
radikálisan eltérõ utat választottak. Egymás-
sal léptek szövetségre az államaikban élõ ki-
sebbségek ellenében, s ezzel a merõben anti-
demokratikus szövetséggel voltaképpen a
Monarchia halálos ítéletét írták alá. 
Pedig kétségtelenül volt más lehetõség is.
Hogy csak egyetlen példát emeljek ki,
amely még csak nem is a legrokonszenve-
sebb, Aurel C. Popovici 1906-ban A Nagy-
Ausztriai Egyesült Államok címen – a buka-
resti kormánykörök támogatásával, Lipcsé-

ben, német nyelven – alapos szociológiai és
jogfilozófiai argumentumokon (is) alapuló
tervezetet jelentetett meg, amely a Monar-
chiát az etnikai tömbökre alapozott állam-
határok mentén szövetségi államokra tagol-
ta volna. Szám szerint tizenötre. A szövet-
ség tizenkettedik (Ausztriával és Magyaror-

szággal is egyenrangú) tag-
állama a Székelyföld lett
volna. A hatodik tagállam,
a szövetségbe román ál-
lamalakulatként illeszkedõ
Erdély, amelyben a néme-
tek megõrizhettek (volna)

bizonyos fajta autonómiát, a magyarok
azonban, akiket Popovici leplezetlenül
utált, már nem. Számukra a szerzõ szelíd,
erõszakmentes beolvadást ígért. 
A dolog magyarázata az, hogy a tervezet-
hez Popovicinak mindenekelõtt a németek
és az osztrákok bizalmát kellett megnyer-
nie. Ezt a törekvést támasztotta volna alá a
könyv tömény antiszemitizmusa is.
Popovici a nemzeti közösségek elhatárolá-
sának általa javasolt stratégiájára nézve
ugyanis a bécsi és a budapesti zsidóság
(magyar nacionalista törekvésekkel tökéle-
tes összhangban álló, de utólag tragikusnak

bizonyult) asszimilációs liberalizmusában
látta a legnagyobb veszélyt. A tervezet in-
gerült visszautasításához vezetõ követke-
zetlenségeket azonban õ sem kerülheti el.
A szövetségi állam keretei közt Popovici
demokratikus berendezkedésre törekszik, a
tagállamokon belül azonban áldemokrati-
kus nemzetállamokat szeretne kialakítani.
Miközben a magyar asszimilációs törekvé-
seket felháborodottan utasítja el, az eljö-
vendõ román állam asszimilációs törekvé-
seit (csaknem 1 millió magyar beolvasztá-
sát) a világ legtermészetesebb dolgaként
igyekszik tálalni. 
Az egészben az a legdöbbenetesebb, hogy
ha a magyar uralkodó osztályok Popovici
tervezetérõl alkuba bocsátkoznak és végül
egy mindenki számára elfogadhatóbb
kompromisszumot hoznak össze, olyan
megoldás hull a nyakunkba, amely mai leg-
vérmesebb álmainkat is túlszárnyalhatja.
Elmarad a kivándorlás – nem csak a néme-
teké és a zsidóké, hanem a magyaroké is –
az asszimilációról nem is beszélve... 
Ennek álmát azonban, bár azt a konferen-
cia résztvevõi ma már egyöntetûen elítél-
ték, a románok jelentõs része, úgy tûnik,
máig nem adta fel. 

[Béke-idõben is borzasztó elgondolni, hogy mindenki meg fog hal-
ni egyszer.] A háborúban egy kicsit megrövidülnek a terminusok,
de itt is épp ily kevéssé gondol rá az ember. 
Ha sokat kell a szabad ég alatt, a hóban hálni, akkor ünnepi gyö-
nyörséggé válik egy ölnyi széna, amelyre néhanap ráfekhetik az
ember. Olyankor ez a széna van legalább is olyan jó, mint egy
elsrend szálloda matrácos ágya.
Hiszen ez a háború a népek háborúja. Aki ma zordon csatár, az
tegnap még szelíd biztosítási hivatalnok volt, aki a kávéházban ide-
gesen fölfortyant: — El kell itt pusztulni, olyan cúg van ! Direkt
meg akarják ölni az embert! 
Ma bezzeg nem panaszkodik a cúg ellen, pedig a Kárpátok szoro-
sain direkt Szibériából érkezik a fagyos légvonat. Nem panaszko-
dik, hanem ha sikerül egy szikla déli oldalához lapulnia, elégedet-
ten dörzsöli a kezét: 
— Egész Riviéra! Itt aztán pompás!
Ha a háborúban nagyobbak a szenvedések, viszont az örömök is
nagyobbak. St az igazi s örömök csak itt vannak. A békében leszo-
kott az ember róla, hogy az élet õsi, állati gyönyörségeit élvezze.
Képzelt értékekkel bizgatja magát, képzelt bánatokkal keseríti el
oktalanul az életét. Hogy mi az: egy jó alvás, egy jó falat, egy jó
korty egy csöndes patak partján, — ezt a háborúban tanulja meg az
ember.
Itt kedveli meg a sör-bor helyett a forrás kristály vízét, amely a
sziklából kitör és a nevetése, amely néha meggyötört lelkébõl fa-
kad, olyan tiszta, mint
ez a forrásvíz...

A Nagy Háború Anekdotakincse, Nagy Endre: Elõszó

Szívós következetlenségek
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A tunéziai, egyiptomi események forgatagában,
forradalmi szétsugárzásában eltörpült a Gáza-öve-
zetben és Ciszjordániában is hullámzó civil enge-
detlenség. Ha a regionális események „arab tavasz-
ként” ismertek, az utóbbi területek mozgalmai a
„palesztin tavaszt” jelenthetik. Ám a gázaiak és
ciszjordánok nem rezsimváltást sürgettek, hanem
egységes palesztin fellépést a saját államiság érde-
kében, olyan közösséget, amelyre – a Hamász vér-
szomja és a Fatah Izrael-függõsége ismeretében –
õszintén, és az ottani ifiket leszámítva, senki sem
gondolt komolyan. A frakciók kiegyezése, amely
rövid távon egy ügyintézõ, technokrata, régens-
egységkormányt, távlatilag valós, mûködõképes,
választottan egységes kormányt vetít elõre, meglep-
te a palesztinokat is. A természetellenes politikai-
kentaur alakzat Tel Avivban biztosítékokat izzított,
Amerikából a Ciszjordán segélyek aggodalmas fi-
gyelését váltotta ki, Németország részérõl pedig a
terrorista Hamásszal való együttmûködés nyílt el-
utasítását. Pedig valójában csak az történt, hogy a
Hamászt utáló Mubarak és biztonsági fõembere,
Omar Szulejmán eltûntek, s Egyiptom hangot vált-
va tárgyalt a két frakcióval. Nem véletlen, hogy
Nabíl al-Arabi külügyminiszter a Hamász-Fatah
összeborulás után azonnal bejelentette a rafahi át-
kelõ megnyitását, amely Izrael elkerülésével, direkt
Egyiptomból nyílik a Gázai övezetbe.
Az „arab tavasz” indirekt nyomással is egymás
mellé terelte a két érdekképviseletet, hisz sem a gá-
zai, sem a ciszjordán kormányzat nem kockáztat-
hatta, hogy hatalmát tömegek vitassák egy ennyire
forradalmi régió közepette. A régenskormány ötle-
tét, a szentesítõ aláírások ellenére, továbbra is eny-
he politikai dilettantizmus illata lengi be, az egyez-
mény manupropriázása nem oldja meg a valós el-
lentéteket. A kormányelõtti kormánynak nincs bé-
ketárgyalási joga Izraellel (így harcol az államisá-
gért?) utalás sincs arra, hogy Hamász, vagy Fatah
kézen lesz-e a biztonsági tárca, hogy merre változik
az Abbász-szervezet puha politikai doktrínája, vagy
hogy milyen szerep jut Salam Fayyad miniszterel-
nöknek, akit a Nyugat lájkol (innen a ciszjordán
magán- és állami intézmények dollárjai, eurói), a
Hamász viszont rühell. Végül talán valamiféle egy-

ségkormánynak kezelnie kell a Hamász
Izrael-ellenességét, ez azonban tovább-

ra is fixa ideája az intifáda-mániás
szervezetnek. ObamaNetanjahu ide,

NetanjahuObama oda, kérdés-opció
marad: a terrorszervezet miatt bomlik

az egységkormány, vagy visszatér
a múlt század hatvanas éveinek
militáns, ellenálló, elutasító han-

gulata?
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A tagállamokon belül
azonban áldemokratikus
nemzetállamokat szeret-
ne kialakítani.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Szentírás: szent vallásunk szent könyve, 
megkülönböztetve más vallások hibás és 

szentségtörõ alapkönyveitõl.” 
Ambrose Bierce

Nehéz munkakör

Viszonylagos

Palesztin
tavasz/õsz?

A nap címe. Szapanopera Konstanca kikö-
tõjében, Rodica Ciobanu, Gândul.

Magyarázat. Maffiára, leszámolásokra és
irdatlan mennyiségû pénzre gondoltunk, a
kitûnõ hölgy meg szapanoperáról beszél!…
Aztán kiderül, hogy mirõl van szó és hogy
Rodicának – ismét – igaza van. A jelenség
a közérdeklõdés csökkenése, bármilyen
mesterien próbálják is fokozni a sorozatos
letartóztatások hatását. „Az érdeklõdés zu-
hanása természetes, hiszen az év elejétõl a
hatóságok ugyanazt a filmet vetítik, s csak
az évszakok váltakozása jelzi, hogy a soro-
zat új részérõl van szó. A maszkosok és a
korruptak elõadásához akár egy év múlva
is visszatérhetsz, azzal a meggyõzõdéssel,
hogy semmi lényegeset nem mulasztottál
el. A román igazságszolgáltatás jeleskedik
a látványosságban, ámde lassan és bizony-
talanul mozdul, amikor döntenie kell fel-
mentésrõl vagy elítélésrõl.” Satöbbi. Nem
elõször, nem utoljára. 

Ilyen is van. Eljött a népek ideje, hogy meg-
kezdjék az eljárást Románia felszámolására, ol-
vassuk a döbbenetes címet a Cotidianul
honlapján. A „Moldvai Hazafiak” Cuza
Egyesülésének semmissé nyilvánítását
akarják. A Moldvai Hazafiak egy minipárt
a Pruton túli köztársaságban, akik – több-
nyire orosz nyelven – visszakövetelik Ro-
mániától a „történelmi” területeket, amiket
az úgymond elorozott tõlük. A Fejedelem-
ségek 1859-es Egyesülésének visszamenõle-
ges megszüntetése a jelenlegi Románia
szétdarabolását jelentené. 

Nagyon virtuális. A PDL európai parla-
menti frakcióvezetõje, Theodor Stolojan
cáfolta, hogy felajánlották volna neki a mi-
niszterelnöki széket. (Jurnalul naþional) Sze-
gény Stolo elfelejtette, hogy pedig felaján-
lották, méghozzá sírva, de õ már akkor
sem volt alkalmas. 

A nap álhíre. Emil Bocot amerikai diplo-
maták a WikiLeaks számára úgy írták le,
mint a viccbeli öregembert, aki elment a
doktorhoz a panaszával, hogy nem tud
menni. „– Hát akkor hogy jött ide?”, kér-
dezte megütközve az orvos; mire a válasz:
„– Jönni tudok, menni nem tudok.” 

Ady András
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Totka László

Április folyamán egy-
aránt nõtt a lakosság

bankbetéteinek összege és a
kihelyezett hitelek aránya,
amely egyrészt a pénzinté-
zetek iránti bizalom erõsö-
dését, másrészt pedig a köl-
tekezésre való fokozottabb
odafigyelést tükrözi. 

Sikk a spórlás?

A Román Nemzeti Bank
(BNR) tegnap közzétett
adatai szerint a pénzintéze-
tekben elhelyezett lakossági
lejmegtakarítások 65,84
milliárdot tettek ki – igaz
ugyan, hogy az emelkedés
márciushoz képest mind-
össze 0,3 százalékos volt, ez
azonban 4,2 százalékkal
meghaladta az egy évvel ez-
elõtti értéket. A valutabeté-
tek szegmensében a lakos-
ság 2,5 százalékkal tett töb-
bet félre, mint egy hónappal
korábban. 

„Noha a magánszemé-
lyek megtakarításai nem
mutattak óriási, dinamikus
bõvülést, a statisztikákból
kiderül, hogy a válság alatt
folyamatosan növekedtek.
Ezzel szemben a vállalko-
zók megtakarításaiban azért
voltak csökkenõ trendek,
mert a mûködésük érdeké-
ben felélték saját tartalékai-
kat, ugyanakkor beruházá-
sokat is hajtottak végre” –
magyarázta lapunknak

Diósi László, az OTP Bank
Románia vezérigazgatója.
A cégek devizabetéteinek
lejben kifejezett összege 5,8
százalékkal volt kisebb,
mint márciusban – ebben az
is közrejátszott, hogy a lej
erõsödése sokakat arra kész-
tetett, hogy nemzeti fizetõ-
eszközben tartalékolják
pénzüket. A Romániában
félretett valuta lejben kife-
jezve kevéssel haladta meg a
60 milliárdot, ami egyszáza-
lékos visszaesést jelent.

„A költekezési hajlam
optimalizálása zajlik, az
emberek sokkal jobban oda-
figyelnek, hogy mire meny-

nyit költenek” – fejtette ki
Kereszturi Zsolt banki szak-
ember. Kérdésünkre, hogy a
nemzetgazdaságra nézve a
„kövérebb” bankszámlák
vagy az élénk fogyasztás
kedvezõbb,  Kereszturi rá-
mutatott: a válság bebizo-
nyította, hogy a fogyasztás
által generált növekedési
modell nem eredményes.
Hangsúlyozta, ha a spórolás
inkább a befektetések felé
irányulna (pénzügyi, gazda-
sági egységekbe, eszközök-
be), ez képes lenne középtá-
von reális, egészségesebb
gazdasági növekedést gene-
rálni.

Kamat lej(t)menetben

A pénzpiac stabilizálódá-
sa ugyanakkor a bankbeté-
tekre számított kamatok
csökkenését is magával hoz-
za. „Számottevõ különbség
van az elérhetõ kamatlábak
között, míg például egy ha-
táridõs euróbetétre átlagban
2,5 százalékot lehet kapni,
addig egy lejbetétért banktól
függõen 5,5-6 százalékot.
Ez a kamatlábkülönbség le-
hetõséget ad arra, hogy a
megtakarítások nagyobb
arányban irányuljanak át a
lejbetétekre” – magyarázta
Kereszturi. Szerinte, mivel

jelenleg az euró leértékelõ-
désére számítanak, az ügy-
felek szívesebben tartják
megtakarításaikat lejben,
megelõlegezve azt, hogy az
euró térvesztése esetén ala-
csonyabb árfolyamon vált-
hatják vissza. 

A OTP-vezér szintén a
lejkamatok fokozatos csök-
kenésére számít idén, az
eurókamatok esetében
azonban – mint mondja –
elképzelhetõ növekedés, an-
nak függvényében, hogyan
alakulnak a hitelkamatok az
Európai Központi Bank
döntését követõen.  

Bizalom kérdése

Az általunk megkérdezett
pénzügyi szakértõk úgy lát-
ják, a befektetések növeke-
dése egyértelmûen jelzi,
hogy mára teljesen helyreállt
a bizalom a bankrendszerrel
szemben. „Bizalomról van
szó, ám nemcsak a bankok-
kal, hanem az országgal
szemben is, amit a lej erõsö-
dése is bizonyít” – fogalma-
zott Diósi. A nemzeti fizetõ-
eszköz erõsödése a kihelye-
zett hitelek területén is érez-
tette hatását: 1,5 százalékkal
többen folyamodtak lejköl-
csönhöz (szemben az
euróhitelek 0,6 százalékos
gyarapodásával), ebben pe-
dig a vállalatok jártak az
élen. A cégek a banki finan-
szírozásokat elsõsorban
munkatõkére fordították. 

Röviden

„Marad az áfa”

A kormány az áruforgalmi
adó (áfa/TVA) semmiféle
csökkentését nem tervezi –
szögezte le Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter, miután az Országos La-
kásügynökség egyik igazga-
tója a napokban utalást tett
arra, hogy a kabinet mérle-
geli az építõanyagokra kive-
tett adók visszaszorítását.

Kevesebb állástalan

A márciusi 5,9 százalékról
5,4 százalékra csökkent a
munkanélküliség Romániá-
ban április folyamán – derült
ki a munkaerõ-elosztó ügy-
nökség tegnap közzétett ada-
taiból. Éves viszonyításban a
nyilvántartott munkanélküli-
ek aránya 2,66 százalékkal
csökkent. Az április végi sta-
tisztikák szerint az ügynök-
ség adatbázisában összesen
több mint 493 ezer állástalan
szerepelt, ami 46 ezer sze-
méllyel kevesebb, mint egy
hónappal korábban.

Nõhetnek a bérek

A 2012-es választási évben a
kormány öt százalékkal nö-
veli a közszféra bérkiadásai-
ra fordítható keretét, így a
2011-ben elõirányzott 40,5
milliárd lej helyett jövõre
42,59 milliárdot fordíthat a
büdzsébõl erre a célra – írta
a Mediafax, a kabinet azon
tervezetére hivatkozva,
amely a jövõ évi költségvetés
sarokszámait dolgozná ki. 

Céldátum motivációnak

Románia jelenleg még nem
képes teljesíteni az euró be-
vezetéséhez szükséges krité-
riumok nagy részét, a 2015-
ös csatlakozási céldátumot
azért tûzték ki, hogy a re-
formfolyamat folytatására
motiváljon – fejtette ki teg-
nap Leonard Orban elnöki
tanácsos egy euroövezeti
csatlakozásról szervezett ke-
rekasztal-megbeszélésen.

Pangás a turizmusban

A hazai idegenforgalom
még nem lábalt ki a válság-
ból, ezt bizonyítják az elsõ
negyedéves adatok is, ame-
lyek szerint a turisták száma
húsz százalékkal esett vissza
a tavalyi év hasonló idõsza-
kához képest – mutattak rá
tegnapi konferenciájukon a
hoteltulajdonosok és utazási
irodák érdekszövetségeinek
képviselõi.

Válogat a Socar 

Azerbajdzsán nem csupán a
Nabuccón keresztül szállít-
hat földgázt Európába, ha-
nem sokkal kifizetõdõbb ve-
zetékeken is – jelentette ki
Rovnag Abdullayev az azeri
Socar cég elnöke, hangsú-
lyozva: a helyzet és a lehetõ-
ségek függvényében elemzik
majd az ajánlatokat. Az
igazgató ugyanakkor támo-
gatásáról biztosította a
Nabucco-projektet – írta az
apa.az-ra hivatkozva a
HotNews.ro. 

Kovács Zsolt

Ma dõl el, hogy a sepsi-
szentgyörgyi önkor-

mányzat a Kovászna me-
gyei tanáccsal közösen meg-
vásárolja-e a város központ-
jában éktelenkedõ, tíz éve
kihasználatlanul álló Bodok
Szállót. Bár a kérdésrõl a
mai megyei tanácsülésen
születik végsõ határozat,
már körvonalazódnak a tár-
gyalások az ingatlan tulaj-

donosával is, az Olt Turisz-
tikai Részvénytársaságot
birtokló brassói üzletember-
rel, Ioan Neculaéval. 

A háromszéki önkormány-
zat határozattervezete szerint
a Bodok Szálló megvásárlása
a turisztikai fejlesztésen túl a
városközpont arculatának a
javítását is szolgálná. Tamás
Sándor, a Kovászna megyei
tanács elnöke kifejtette: a
szállót az önkormányzatok
saját költségvetésébõl vásá-

rolnák meg, de az összegrõl
nem tudott információt kö-
zölni, mivel errõl jelenleg is
zajlanak a tárgyalások. Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi pol-
gármester elmondta, két éve
kezdték el az egyeztetéseket
a mostani tulajdonossal, aki-
tõl elsõ lépésben a sugás-
fürdõi létesítményeket sike-
rült megvásárolni. 

„Sajnos közpénzbõl kell
megvásárolni ezeket az in-
gatlanokat, hogy talpra le-

hessen állítani a háromszé-
ki, ezen belül pedig a sepsi-
szentgyörgyi turizmust, és
el lehessen tüntetni a város
központján tátongó utolsó
sebet, amit ez a romos álla-
potban lévõ hotel jelent” –
fogalmazott Antal, emlé-
keztetve, hogy a pár évti-
zeddel ezelõtt lezajlott
magánosításkor aprópénz-
ért vásárolták fel a régió tu-
risztikai létesítményeit.
Neculae 2003-ban mind-
össze 626 ezer euróért
magánosította az Olt Tu-
risztikai Rt.-t, amelyhez a
Bodok Szálló mellett elõ-
pataki, málnásfürdõi, su-
gásfürdõi, torjai illetve bük-
szádi turisztikai létesítmé-
nyek is tartoznak. A sepsi-
szentgyörgyi épületet 2007-
ben ugyan elkezdte felújíta-
ni, de a gazdasági válság
miatt leállította a munkála-
tokat, amelyekbe saját el-
mondása szerint egymillió
eurót fektetett. 

Az elöljárótól megtudtuk,
a közel hétezer négyzetmé-
ter lakóterülettel rendelkezõ
szállót felújítása után négy-
csillagos hotelként mûköd-
tetnék – addig azonban to-
vábbi elintéznivalók is vár-
nak az önkormányzatra,
mivel az ingatlan alapterüle-
teként szolgáló telket is visz-
szaigényelték a volt tulajdo-
nosok, akiket kártalanítani
kell.  

Éles harc az 

IMF-székért
Hírösszefoglaló

Brazília, Oroszország,
India, Kína és Dél-Afri-

ka élesen kritizálták az Eu-
rópai Unió vezetõit, akik a
hagyományoknak megfele-
lõen európai vezetõt szeret-
nének a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) élén látni – írta a
Reutersre hivatkozva a vg.hu.
A politikai elemzõk szerint
azonban hiába van elegük
ezeknek az országoknak a
politikai alapú vezetõválasz-
tásból, nincsenek abban a
helyzetben, hogy egy elég
erõs ellenfelet indítsanak az
eddig befutónak tûnõ fran-
cia Christine Lagarde-dal
szemben – aki különben teg-
nap jelentette be hivatalo-
san, hogy indul a tisztségért
folytatott versenyben. A
megfigyelõk rámutattak arra
is, hogy a BRICS mindeddig
nem tudott közös jelöltet fel-
mutatni, persze ezt június
10-ig még megteheti. Külön
érdekesség, hogy néhány
órával a BRICS-közlemény
közzététele elõtt Franciaor-
szág bejelentette, hogy Kína
támogatja Lagarde-ot az
IMF vezetõi székéért folyta-
tott versenyben. A versenybe
még a mexikói jegybankel-
nök szállt be, aki saját állítá-
sa szerint több ország támo-
gatását is élvezi. Dél-Afrika
és Kazahsztán a saját jelölt-
jeiért szállhat harcba. 

Gyarapodó bankszámlák ínség idején. A válság megtanította takarékoskodni a lakosságot

Népsport lett a kuporgatás

A Bodok Szálló felújításával a sepsiszentgyörgyi városközpont utolsó „tátongó sebe” tûnne el
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„Kézbevennék” a Bodokot
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Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt

Az eltûnt gyerekek nem-
zetközi napján találtak rá

tegnap arra a két konstancai
kamaszlányra, akik egy kö-
zösségi oldalon kötöttek ba-
rátságot ismeretlenekkel,
majd úgy döntöttek: enged-
nek a csábításnak, és nya-
kukba veszik a világot. A
szülõk az internetes nyomok
alapján tettek bejelentést, és
ezúttal sikerrel kutattak az
illetékesek: a lányok sértetle-
nül kerültek elõ, az online
„ismerõsök” nem találták
meg õket a valós utcákon. A
11 éves és 13 éves kalandvá-
gyó gyerekek – úgy tûnik –
sértetlenül úszták meg a há-
romnapos kimenõt: a kör-
nyezõ parkokban vészelték
át az éjszakákat.

Pofonok és csábítások

Sok száz társuknak nincs
ekkora szerencséje. Az Elve-
szett és Szexuálisan Bántal-
mazott Gyerekek Központja
1937 eltûnt gyermeket re-
gisztrált, 1848 esetet sikerült
felderíteni, de 89 kiskorú sor-
sa ismeretlen. A központ a
116 000 telefonszámon folya-
matosan várja a bejelentése-
ket: a tapasztalat szerint azok
megtalálására van jelentõs
esély, akiknek hollétérõl az
eltûnéstõl számított elsõ 72
órában érdemi információt
sikerül szerezni.  

A gyermekvédelmi szak-
értõk állítják: nincs védett

kategória: csellengõvé vál-
hatnak a jól szituált csalá-
dok gyerekei ugyanúgy,
mint a rossz szociális körül-
mények között élõk. Csel-
lengésre ösztönözhet az el-
lenõrizetlen internetes kap-
csolatrendszer, mint a kon-
stancai lányok esetében.
Vagy legközelebbi hozzátar-
tozóiktól menekülnek azok,
akik a családon belüli erõ-
szak elõl akarnak elbújni. A
belügyminisztériumi adatok
szerint a súlyos sérüléssel já-
ró erõszakos cselekmények
áldozatainak 15 százaléka
olyan gyermek, akit otthon
bántottak. Riasztó adat,

hogy a legtöbb csellengõt
Erdélyben regisztrálják, és
az eltûnteknek több mint fe-
le lány.

Baj van 
a Székelyföldön

A Hargita megyei statiszti-
kák is igazolják: súlyos prob-
lémákat vet fel az erdélyi
gyermekjogvédelem. Az idén
18 kiskorú eltûnését jelentet-
ték eddig a térségben – tud-
tuk meg a megyei rendõrka-
pitányságtól –, közülük há-
rom gyermek hollétét még
nem sikerült tisztázni. 

„A statisztikák azt mutat-

ják, évrõl évre növekszik a
szökésben lévõk száma” –
nyilatkozta lapunknak
Gheorghe Filip, a Hargita
Megyei Rendõrség szóvivõ-
je, aki hozzátette: tavaly 38
gyermekeltûnést jelentettek,
õket azonban kivétel nélkül
mind megtalálták. „A gyer-
mekek különbözõ okokból
menekülnek el otthonról:
van, aki kamaszos csínyt
követ el, de jelentõs szerepet
játszik a családon belüli erõ-
szak, konfliktus is. Sokszor
az iskolai büntetések elõl
bujdokolnak az érintettek” –
figyelmeztetett Gheorghe
Filip, aki úgy véli, ezeket a

helyzeteket meg lehetne
elõzni, ha a pedagógusok és
a szülõk kellõen felkészül-
tek lennének. 

„A legveszélyeztetettebb
életkor a 11 és 17 év közti
korosztály” – magyarázta a
szóvivõ, aki kiemelte: a Har-
gita megyében eltûnt kisko-
rúak mindegyike önként
hagyta el otthonát, ember-
rablásra még nem volt példa.
A rendõrség a felvilágosító
kampányok erejében bízik,
mert az illetékesek úgy vélik:
sem a gyermekek, sem a szü-
lõk nincsenek tisztában a
csellengés okaival és követ-
kezményeivel. „Nem lehet
elég korán elkezdeni errõl be-
szélgetni. Van olyan projek-
tünk is, amelyik az óvodás-
korú gyerekkel foglalkozik” –
mondta a szóvivõ. 

Szomorú rekordot vezet
Csíkszereda abból a szem-
pontból is, hogy a hargitai
megyeszékhelyrõl tûnt el az
egyik leghosszabb ideje kere-
sett gyermek: Simon Andrea
kilencéves korában tûnt el,
2005. december 15-én. A kis-
lány elrablásával és meggyil-
kolásával meggyanúsítottak
egy helyi rendõrt, Tiberiu
Burcuþát, de egyelõre a holt-
testet nem találták meg, és –
bizonyítékok hiányában – a
nyomozást sem zárta le az il-
letékes hatóság.

Pánik helyett 
odafigyelés

A Kovászna megyei rend-
õrség szóvivõje, Buzsi And-

rea arról számolt be, hogy
idén Háromszéken minden
csellengõt sikerült megtalál-
ni, a legtöbb problémát a ren-
dezetlen szociális körülmé-
nyek között élõ gyerekek
okozzák. Egy 13 éves gyerek
például kétszer is elszökött a
kézdivásárhelyi gyermekott-
honból az utóbbi hónapok-
ban. Elõször Brassóban, má-
sodszor pedig a megye terü-
letén bukkantak rá. Két Bu-
karestbõl elszökött 15 éves
lány pedig Kovászna megyé-
be menekült, de õket is azo-
nosította a helyi rendõrség. 

„Az állami gondozottak
különösen veszélyeztetettek
– emlékeztetett Buzsi And-
rea –, tavaly például egy öt
kiskorúból álló csapat rend-
szeresen megszökött az ár-
vaházból. A »notórius« csel-
lengõket végül különválasz-
tották, és családi házakban
helyezték el. Buzsi Andrea
úgy véli, akik családi kör-
nyezetbõl, kamasz lázadó-
ként tûnnek el, könnyebben
felkutathatók, a bántalma-
zás elõl menekülõk sokkal
nehezebben. A felvilágosító
kampányokkal kapcsolatban
a rendõrség munkatársa el-
mondta: a hasonló akciók
körültekintõ szervezést igé-
nyelnek. A szóvivõ úgy véli,
a pánikot az okozta, hogy az
országos kampány részeként
több település rendõr-
õrséhez gyermekrablások
veszélyére figyelmeztetõ pla-
kátot helyeztek el, és nagyon
sokan félreértették a hirdetés
üzenetét. 

Tû a szénakazalban? Évek óta hiába kutatnak a 2005-ben eltûnt csíkszeredai Simon Andrea után Fotó: archív

HIRDETÉS

Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Erdély-szerte a következõ
napokban ballagnak az

érettségizõk. Marosvásárhe-
lyen a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban holnap tartják a
végzõsök búcsúztatóját. A
város egyetlen magyar tan-
nyelvû középiskolájában két
intézmény diáksága, a Bolyai
és a Református Kollégium
diákjai búcsúznak. A bolyais
eseményt, mint minden év-
ben, most is nagy érdeklõdés
övezi, ilyenkor a város ma-
gyar alpolgármestere mellett
a román alpolgármester is
megjelenik, és rövid beszédet
mond. Tiszteletét teszi továb-
bá az ünnepségen a Bolyais
Öregdiákok Baráti Köre is,

azok az egykori végzõsök,
akik ugyanebben az iskolá-
ban szereztek érettségi diplo-
mát. A hagyományokhoz hí-
ven Bocskai-nyakkendõt vise-
lõ, fehér ingbe, fekete szok-
nyába vagy nadrágba öltözött
diákok az erre az alkalomra
megnyitott fõbejáraton lép-
nek ki a Bolyai térre, majd a
tiszteletkör után az iskola ud-
varán ünnepelnek. A város
másik két rangos középisko-
lája, az Unirea és a Papiu lí-
ceum holnap és holnapután
búcsúztatja végzõseit. Seges-
váron ma reggel nyolckor
gyülekeznek a maturandusok
a fõtéren, innen vonulnak a
várba, ahol Dorin Dãneºan
polgármester köszönti õket.
Szombaton három kolozsvári

középiskola diákjai búcsúz-
nak az iskolapadtól.  A Bá-
thory István Elméleti Líceum
végzõsei szombat reggel ki-
lenckor, a Református Kollé-
gium diákjai tíz órától vesz-
nek búcsút tanáraiktól, 12-
kor a Brassai Sámuel Líce-
umban csengetnek ki. 

Daniel Funeriu oktatási
miniszter egyébként keddi
sajtótájékoztatóján arra fi-
gyelmeztette az érettségire
készülõket, hogy „nulla tole-
ranciával” kezelnek minden,
az érettségi tisztaságát veszé-
lyeztetõ csalási kísérletet. Két
vizsgaidõszakon át kizárják
az érettségirõl azokat, akiket
másoláson érnek, vagy tiltott
eszközöket (például mobilte-
lefont) használnak. 

Ballagóknak nulla tolerancia

Elveszettnek hitt remények

Kovács Zsolt

Második alkalommal
szervezi meg a Székely-

föld Napokat a három szé-
kelyföldi (Hargita, Kovászna
és Maros) megyei önkor-
mányzat – jelentették be teg-
nap az önkormányzati veze-
tõk Sepsiszentgyörgyön. Ta-
más Sándor Kovászna me-
gyei tanácselnök emlékezte-
tett: három éve szorosabb az

együttmûködés a három szé-
kely megye vezetõi között,
céljuk a helyi identitás kor-
szerû, perspektivikus erõsíté-
se. A Székelyföld Napok el-
nevezésû rendezvénysorozat
is ehhez járul hozzá, abban a
reményben, hogy több hely-
színen széles tömegeket sike-
rül bevonni a legkülönbö-
zõbb akciókba. Június 3-a és
10-e között gazdag program-
sorozat várja az érdeklõdõ-

ket és a közösen ünnepelni
vágyókat. Lokodi Edit Emõ-
ke Maros megyei tanácsel-
nök kifejtette: évekkel ezelõtt
mindhárom megye külön tu-
risztikai programcsomagot
állított össze, gyakorlatilag
egymás versenytársai voltak.
2008-ban azonban rájöttek,
hogy ez nem jó megoldás,
azóta tart a regionális közele-
dés. Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke

hangsúlyozta: „ha nem ver-
senyzünk egymással, hanem
összefogunk, azzal egymást
erõsítjük. Fel kell tudnunk
mutatni az Európai Unió-
ban, hogy létezik egy turiszti-
kailag és kulturálisan is sajá-
tos térség, Székelyföld.” A
sepsiszentgyörgyi sajtótájé-
koztatón elhangzott, hogy
Székelyföldön az idõsebb ge-
neráció kevésbé mozgékony,
azért is fontos, hogy az érték-

teremtõket „házhoz” vigyék
azokhoz, akik keveset utaz-
hatnak. Borboly Csaba beje-
lentette: a három székelyföldi
megye önkormányzata Or-
bán Balázs-díjat alapít, ame-
lyet június 8-án Marosvásár-
helyen adnak át kiemelkedõ
életmûvel rendelkezõ szemé-
lyeknek. Tamás Sándor há-
romszéki tanácselnök a „szé-
kely lajstrom” ötletét ismer-
tette: az adatbázis interaktív

honlapként mûködik majd,
erre minden Székelyföldrõl
elszármazott személy beje-
lentkezhet. A kataszteren ke-
resztül tájékoztatják az el-
származottakat az otthon
szervezett eseményekrõl, és
lehetõséget teremtenek a szé-
kelyföldi lobbiprogramokban
való részvételre. A Székely-
föld Napok programját a
www.szekelyfoldnapok.ro hon-
lapon teszik közzé. 

„Bemelegítenek” a Székelyföld Napokra 
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Megnyitották tegnap a
hatodik bukaresti nem-

zetközi könyvvásárt, a Book-
festet, amelynek idei dísz-
vendége Magyarország. A
megnyitón jelen volt Kele-
men Hunor romániai kultu-
rális és örökségvédelmi mi-
niszter, Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes, Szõcs
Géza magyarországi kultu-
rális államtitkár.

A mintegy 150 kiadó friss
könyveit felvonultató Book-
fest idei kiadásának meg-
szervezését jelentõs mérték-
ben támogatta a romániai
kulturális és örökségvédel-
mi minisztérium. Kelemen
Hunor miniszter a megnyi-
tón elmondta, a gazdasági
nehézségek közepette „min-
dennapos harcot kell folytat-
ni” azért, hogy a kultúrára
szánt összegek megmarad-
janak. „A kulturális tevé-
kenységekre szánt összegek
elvonása olyan sebeket
okoz, amelyeket aztán csak
hosszú évek munkájával le-
het begyógyítani. Bízom ab-
ban, hogy a könyv nem vá-
lik luxuscikké, hanem meg-
marad értékes tárgyként” –
jelentette ki a kulturális tár-
ca vezetõje. 

Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes elmondta,
„húsz évvel ezelõtt fikciónak
számított volna az, hogy ma

itt egy magyar nemzetiségû
romániai kulturális minisz-
ter nyissa meg a könyvvá-
sárt”. Hangsúlyozta, a ro-
mán–magyar viszonyban
sokszorosan fontosabb lehet
a kultúra, mint a politika.
Ugyanakkor hangot adott
annak a meggyõzõdésének
is, hogy a kultúrát ki kell
vonni a piacgazdaság szabá-
lyai alól, az alkotáshoz való
feltételeket mindenképpen
biztosítani kell. 

A vasárnapig tartó Book-
fest mai napjának program-

ja egyébként bõvelkedik ma-
gyar kötõdésû események-
ben: délelõtt bemutatják a
Szõcs Géza által lefordított
Mircea Cãrtãrescu-mûvet, a
Sárkányok enciklopédiáját. Az
eseményen részt vesz a szer-
zõ és a mûfordító is. Dél-
után Esterházy Péterrel be-
szélget „az irodalomról és
az életrõl” Alex ªtefãnescu
és Anamaria Pop. Pénteken
Nádas Péterrel találkozhat-
nak román olvasói: bemu-
tatják Az emlékiratok könyve
címû monumentális munká-

jának román fordítását.
Szombaton Markó Béla két-
nyelvû könyvét ismerhetik
meg közelebbrõl az érdeklõ-
dõk. A kert erotikája / Erotica
grãdinii címû kötet kapcsán
a szerzõvel Csordás Gábor
beszélget. 

A román könyvkiadók ki-
tettek magukért, számtalan
új kiadvánnyal jelentkeznek
a könyvvásáron. Nagy ér-
deklõdésre tart számot Gab-
riel Liiceanu új, Emil Cio-
ran életútját bemutató köny-
ve is. 

Röviden

Hat megye gitárosai 

Zenei csemegének ígérkezik
pénteken és szombaton Szat-
márnémetiben hat megye
(Szatmár, Máramaros, Szil-
ágy, Bihar, Kolozs és Besz-
terce) mûvészeti líceumai-
nak elsõ gitáros versenye. A
vetélkedõ ötletgazdái, a helyi
mûvészeti iskola vezetõi,
akik azzal indokolták ren-
dezvényüket, hogy jóllehet a
gitározás igen népszerû az if-
júság körében, nagyon kevés
az olyan fórum, ahol ver-
senyszerûen is megmutathat-
ják tehetségüket. 

Filmzenék Váradon

Híres filmzenéket ad elõ a
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia ma Shinya Ozaki ja-
pán karmester vezényletével.
Az Álom luxuskivitelben, My
Fair Lady, Elfújta a szél, A Ka-
rib-tenger kalózai, Csillagok há-
borúja, Titanic, Egy gésa emlék-
iratai, Apollo 13, Superman és
más, a nagyközönség által
jól ismert film zenéje szere-
pel a mûsorban. 

Szombaton temetik el
Cs. Gyimesi Évát

Szombaton 13 órakor helye-
zik örök nyugalomra Cs.
Gyimesi Évát Kolozsváron,
a Házsongárdi temetõben.
Az ismert irodalomtudós,
nyelvész, közéleti személyi-
ség hétfõn hunyt el. 

HIRDETÉS

Mintegy 150 kiadó kínálja friss kiadványait az idei bukaresti nemzetközi könyvvásáron

Sipos M. Zoltán

A kolozsvári polgármes-
teri hivatal minden fel-

szólítás ellenére sem hajlan-
dó eltávolítani a Mátyás-
szoborcsoport elé tett,
Nicolae Iorga-idézettel fel-
iratozott bronztáblát. „Ne-
héz egyetérteni azokkal a
véleményekkel, melyek sze-
rint a tábla törvénytelenül
került a szoborcsoport elé,
és ezért el kell azt távolítani.
A szoborcsoport restaurálá-
si munkatervében szerepel
egy információs bronzpla-
kett, amelynek elhelyezésé-
re engedélyt adott a kulturá-
lis minisztérium. Valószínû,

hogy Kelemen Hunor mi-
niszter urat nem tájékoztat-
ták megfelelõen az ügyrõl”
– mondta el lapunknak teg-
nap Oana Buzatu, a kolozs-
vári polgármesteri hivatal
szóvivõje. Szõcs Géza, Ma-
gyarország kulturális állam-
titkára is kifejtette vélemé-
nyét az ügyrõl a Szabadság
címû napilapnak adott nyi-
latkozatában. Szerinte a be-
avatkozás „legalább annyira
káros, mint a száz éven át
munkálkodó rozsda”, ebben
az esetben azonban szellemi
és politikai rombolásról van
szó. Kijelentette: egyetlen
mûalkotás esetében sem en-
gedhetõ meg, hogy utólag

bármit hozzátoldjanak,
vagy elvegyenek belõle.
Mint ismert, a szoborcso-
port restaurálási munkálata-
it fele-fele arányban a ro-
mán és a magyar állam tá-
mogatta. 

A keddi nyilatkozatcsatát
követõen a Facebook közös-
ségi portálon kolozsvári ma-
gyar civilek arra kérték a la-
kosságot, hogy aki nem ért
egyet a tábla elhelyezésével,
látogassa meg a szobrot, és
virággal takarja el Mátyás
király szobra elõtt a vitatott
feliratot. Bár a kedd esti vi-
har megzavarta az akciót,
azóta többen is csatlakoztak
a békés demonstrációhoz. 

Virágos tiltakozás Mátyásnál
a Iorga-idézetes tábla ellen

ÚMSZ

Szombaton kezdõdik a
II. Hunyad Megyei Ma-

gyar Napok rendezvényso-
rozat, amely szórványvidé-
ken a legnagyobb ilyen jelle-
gû, egész megyét átfogó
megmozdulás. A június 5-ig
tartó rendezvénysorozat hu-
szonhárom magyarok lakta
településen zajlik. „Szeret-
nénk, ha a közösség tagjai-
nak egymásra találása és a
szolidaritás megerõsödése
kerülne középpontba az idei
rendezvényen” – fogalmaz-
ta meg a rendezvénysorozat
célját Babos Aranka fõszer-
vezõ. Hozzátette: minden
nagyobb városban egy teljes
napot fognak a fõtereken
vagy köztereken tölteni.
„Hunyad megyében is mi-
énk itt a tér” – mondta. Az
egyhetes rendezvény mûso-
rai mindenkihez szólnak,
gyermekhez és felnõtthöz,
fiatalhoz és idõshöz, ma-
gyarhoz és nem magyarhoz,
aki szereti a magyar hagyo-
mányokat, a kultúrát, a jó-
kedvet és a zenét. A kínálat-
ban szerepel: klasszikus és
könnyûzenei elõadások, Bi-
kini-koncert, színházi elõ-
adás, gyerek-, ifjúsági és
nyugdíjasprogram, humor-
parádé, tudományos szim-
pózium, fotókiállítás, filmve-
títés, emlékmûavatás, gulyás-
fõzés, néptánc, hagyomá-
nyos foglalkozás és vásár. 

II. Hunyadi

Magyar Napok

Fotó: Mediafax

A demonstrálók virágait idõnként félretolják a tábla szövegére kíváncsi járókelõk A szerzõ felvétele

Bookfest Bukarestben
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Röviden
F. I.

Mától vasárnapig fesztivál-
várossá alakul Marosvásár-

hely, a megyeközpont az utolsó
állomása az Európai Filmek
Fesztiváljának (EFF), amely
május 5-e és 15-e között Buka-
restben, 12-e és 15-e között
Brassóban, 19-e és 22-e között
pedig Temesváron és Iaºiban
várta a filmek szerelmeseit. Az
idén 15. kiadásához érkezett fil-
mes rendezvény az utóbbi két
évben gyártott több mint 50 fil-
met vonultatta fel, ugyanis el-
sõdleges célja: helyt adni az eu-
rópai nemzeti filmiparok közöt-
ti dialógusnak. A fesztivál ma-
rosvásárhelyi programjában a
spanyol, török, belga, horvát,
szerb és izraeli alkotások mellett
román és magyar rendezõk
munkáit is vetítik.

Gyilkosság és prostitúció

A marosvásárhelyi Mihai
Eminescu Ifjúsági Házban szer-
vezett Európai Filmek Feszti-
válját ma 19 órakor Cristi Puiu
Auroraája nyitja, a vetítés után a
Lãzãrescu úr halála (Moartea dom-
nului Lãzãrescu) címû filmjével
Un Certain Regard-díjat szer-
zett rendezõ közönségtalálko-
zón vesz részt. A klasszikus Bûn
és bûnhõdés motívumrendszerét
feldolgozó film fõszereplõjét, a
gyilkos ámokfutó Viorelt maga
a Cristi Puiu alakítja, de mel-

lette láthatjuk kislányát, Ileanát
is. Pénteken délután öt órától
Edmon Roch Goya-díjas Garbo,
a kém címû dokumentarista
thrillerét vetítik. A film cselek-
ményének középpontjában a
Garbo/Alaric fedõnevekre hall-
gató Juan Pujol kettõs ügynök
áll, akinek fantáziadús, színészi
tehetsége nagyban hozzájárult a
II. világháború mielõbbi befeje-
zéséhez, és jónéhány katona
életének megkíméléséhez. 

Ezt követõen 19 órától Hajdu
Szabolcs Bibliothèque Pascal cí-
mû alkotását láthatják a filmba-
rátok – a több díjat is begyûjtõ,
önéletrajzi ihletésû film külön-
leges csemege lehet a marosvá-
sárhelyi közönségnek, ugyanis a
film több jelenetét is a városban
vették fel. 

Este kilenc órától pedig a gö-
rög Yeºim Ustaoglu Pandóra sze-
lencéje címû drámáját vetítik.
Hajdu mellett szombat este 7
órától egy másik magyar rende-
zõ, Török Ferenc is bemutatko-
zik az EFF-en, Koccanás címû
filmjével. 

A Spiró György azonos címû
drámáját feldolgozó film, egy
útkeresztezõdésben történt koc-
canás apropóján sorakoztatja
fel a mai (magyar, de nem csak-
) társadalom jellegzetes figuráit,
a hajléktalantól a milliomosig,
az építési vállalkozótól a mene-
dzserig, a tisztviselõtõl a rend-
õrökig, az idõs, nyugdíjas há-
zaspártól a fiatal szerelmesekig.

Katonák és szerelmesek

Szombaton Török Ferenc Koc-
canás címû alkotása mellett Erik
Van Looy Padlásszoba (Loft) cí-
mû misztikus thrillerét is láthat-
ják a fesztiválozók, amely egy
gyilkosság történetét meséli el.
Különleges csemegének ígérke-
zik az izraeli rendezõpáros,
Scandar Copti és Yaron Shani
Ajami címû filmje is, amely ta-
valy döntõs volt a legjobb külföl-
di filmnek járó Oscar-díjért fo-
lyó harcban. A film zsenialitása,
ahogyan bemutatja Jaffa kikötõ-
jének Ajami elnevezésû részét,
ahol elviselhetetlen állapotok
uralkodnak. Itt ugyanis konflik-
tusokkal terhes kapcsolatban él-
nek egymás mellett különbözõ
világszemléletû zsidók, musz-
limok és keresztények. 

A fesztivál zárónapján, öt órá-
tól a horvát Goran Devic és
Zvonimir Juric Fekete ruhások cí-
mû filmjét láthatjuk, 19 órától a
Motel Nana címû boszniai-szerb
filmdrámát, Predrag Velinovic
rendezésében. A filmes rendez-
vényt 21 órától Ana Vlad és Adi
Voicu Metrobranding – szerelmi
történet emberek és tárgyak között
címû dokumentumfilmje zárja,
amely a kommunizmus idején
mindenki által ismert hét termé-
ket mutatja be: a Relaxa matra-
cot, a Drãgãºani teniszcipõt, a
Pegas kerékpárt, a Mobra mo-
torbiciklit, a Fieni villanykörtét
és az Ileana varrógépet. 

A szerb állami rádió és televízió kedden bo-
csánatot kért az 1990-es években lezajlott
szerb–horvát–albán polgárháborúban ját-
szott szerepe miatt. A testület elismerte,
hogy a jogelõdöknek meghatározó szerepe
volt a polgárháború alatt bekövetkezett vé-
rengzésekre való felbujtásban. II. János Pál
is bocsánatot kért 2000-ben a katolikus egy-
ház bûneiért – és íme: most egy sokkal ki-
sebb nagyságrendû intézmény hajt végre ha-
sonló léptékû gesztust. A halottak ettõl nem
támadnak fel, az élõk fájdalmai nem szûn-
nek meg, de bátran kijelenthetjük, hogy
szennyes sárgolyónk nem forgott hiába a teg-
nap – egy-két „pördületnyivel” közelebb ke-
rültünk az etikussághoz. Médiaországban
ritka az ilyen Canossa-járás, a Balkánon pe-
dig még ritkább. Vajon tényleg kezdene vé-
get érni a világ gonoszabbik része? Vagy
ennyivel maradunk – mert sem egy, sem két
fecske sem csinálhat tavaszt?

(prier)

Kettõs tükör 

Megszûnik a Független Hírügynökség

Megszûnik a Független Hírügynökség (FH),
mert mûködése pénzügyileg fenntarthatat-
lanná vált – közölte a tulajdonos B and P
Braun and Partners tegnap az MTI-vel. A
hírügynökség napi 150-200 hírt, valamint
rádiók számára készített hangoshírt adott
ki, ám médiumoktól származó hír-árbevé-
tele nem érte el a hírszolgáltatás költségei-
nek 15 százalékát. Az FH által az elmúlt
napokban kezdeményezett, és több média-
vállalat által támogatásáról biztosított, a
független hírszolgáltatás megõrzését célzó
együttmûködési folyamat sikertelenül zá-
rult – írták a közleményben. A Független
Hírügynökséget 2004-ben alapították, elsõd-
leges célja a kisebb hírigényû médiumok
kiszolgálása volt. 

ÚMSZ

Az RMDSZ Fõtitkársága és
a Magyar Ifjúsági Értekezlet

által szervezett Építjük Erdélyt
országos képzéssorozat közössé-
gi vezetõképzõjének utolsó, par-
tiumi hete kezdõdött kedden
Szilágycsehben. Az elõzõ két hét
alkalmával már összeszokott, 17
résztvevõbõl álló csapat hétfõig
a kommunikációs készségek fej-
lesztésén, illetve a jövõbeni kö-
zös projektek megtervezésén
dolgozik. „A kellõképpen meg-
alapozott kommunikációs isme-
retek elengedhetetlennek számí-
tanak mind a politikai, mind a
közéleti szférában tevékenykedõ
fiatalok számára. A közösségi
vezetõképzõ keretén belül a kö-
vetkezõ napokban ezen ismere-
tek elsajátítására, valamint be-
gyakorlására fordítunk figyel-
met, betekintést nyújtva a részt-
vevõknek a nyilvános beszéd, az
online kommunikáció és az ar-
culatépítés területeibe” – hang-
súlyozta Kovács Péter, az
RMDSZ fõtitkára. Hozzátette:
„Célunk, hogy a képzésekrõl ki-
került, szakmailag felkészült fia-
talok úgy együtt, mint egyénileg
az RMDSZ-szel és a MIÉRT-el
együttmûködve küldetés-megha-
tározó szerepet vállaljanak fel, a
helyi közösségek fejlesztésén,
valamint egy pozitív jövõkép ki-
alakításán dolgozzanak”. A fõ-
titkár elmondta: három hét fo-
lyamán szakképzett trénerek ké-
pezték a fiatalokat, akikkel olyan
témaköröket érintettek, amelyek
elengedhetetlenül szükségesnek
számítanak a helyi közösségek
fejlesztése, a pozitív jövõkép ki-
alakítása szempontjából. Az
utolsó hét folyamán a forrásszer-
zés módszerérõl és technikáiról,
a szervezetek arculatáról, a meg-
jelenés szerepérõl a nyilvános
beszédben, valamint a kommu-
nikáció különbözõ típusairól ta-
nulnak a résztvevõk, továbbá az
Erdélyi Konzultációról, a fiata-
lok önkormányzati szerepérõl
beszélgethetnek a meghívottak-
kal. „Az RMDSZ Fõtitkárság
által meghirdetett Nyílt Év kere-
tén belül, ezen a héten is a rész-
tevõk közt tudhatunk egy polito-
lógus diákot, aki a képzés szak-
mai és szervezési munkálataiba
fog bekapcsolódni elõzõ gyakor-
nokainkhoz hasonlóan” – fejtet-
te ki Kovács Péter. 

Partiumban 

építik Erdélyt 

HIRDETÉS

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

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

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

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

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

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

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

✁

Vásárhelyen az EFF

Cristi Puiu a 2010-es Erdélyi Nemzetközi Filmfesztiválon mutatta be az Aurorát, amelyben lányával szerepel Fotó: archív

Ábel Erdélyben

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) marosvásárhelyi
szervezete irodalmi pályázatot hirdet Tamási
Áron halálának 45. évfordulója alkalmából. Fõleg
fiatalok alkotásait várjuk. Pályázni lehet szépiro-
dalmi alkotással, lírai és prózai mûvekkel,
legtöbb 20.000 karakter (kb. öt A4-es oldal) ter-
jedelemben. AA  ppáállyyáázzaatt  ttéémmáájjaa:: Ábel Erdélyben.
A pályamûveket 2011. szeptember 30-ig várjuk
a következõ címre: abelerdelyben@yahoo.com.
A szerzõk tüntessék fel nevüket, életkorukat és
postai címüket, elérhetõségüket. A beérkezett
munkák elbírálását három tagú, szakemberekbõl
álló zsûri végzi. Eredményhirdetés: 2011.
október 7-én.
A legjobbnak ítélt pályamûvek irodalmi folyóira-
tokban jelennek meg, a nyertes pályázókat
értékes jutalomban részesítjük.



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
10.55 Virágzó 
Magyarország
11.25 Derrick 
(krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Szerelmes földrajz
15.55 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.25 Egy kis művészet
16.30 Idegenek az üveg-
házban
17.00 Építészet XXI
Csontos János műsora
17.30 Beavatás
17.40 Arcélek
18.05 Doc Martin 
(angol sor.)
19.00 Híradó
19.30 Liszt hangverseny
a Vatikánban XVI. 
Benedek pápa tiszteletére
21.00 Híradó
21.05 Sport - Esti
21.10 Váltó
21.20 Zen-Aid segélykon-
cert Japánért
22.00 Cranford 
(angol sor.)
22.55 Dunasport
23.05 A szerelem bősége
(am. rom. dráma, 2007)
0.55 Kikötő - Friss (ism.)
1.05 Makám-koncert, IBS
Színpad, 2008. április 12.
(koncertf.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Emberrablás Mont-
reálban (kanadai thriller)
12.55 Bízd a hackerre!
(amerikai krimi) 14.55 Cá-
paember - Tökéletes raga-
dozó (2. rész) 16.40 Lavi-
na (kanadai-amerikai
thriller) 18.25 Pusztító la-
vina (német-fr.-osztrák
film) 20.10 Gördülő kung-
fu (hongkongi vígjáték)
22.10 A specialista (perui-
am. akciófilm) 0.15 Ma-
gasfeszültség (francia
thriller)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 A sors kezében
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Célpontban 20.30
A szülők pénzén 22.00
E.T. - a földönkívüli (ame-
rikai sci-fi kalandfilm,
1982) 0.30 Farkasok völ-
gye (sorozat) 1.30 Hétvé-
gi milliomos (román vígjá-
ték)

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

8.30 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 10.00 A li-
bák nem szállnak a menny-
be (sorozat) 12.45 Szere-
lem és tisztesség (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Kassand-
ra (mexikói sorozat) 22.30
Ördögi kör (amerikai
sorozat) 0.45 Clase 406
(sorozat)
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RTL Klub, 15.25
Sose veszítsd el a reményt!

A boldog és sikeres Joan szinte egyik napról a másikra meg-
vakul. Férje, Joe és lánya, Joy mindent elkövetnek, hogy
rendeződjön az életük, ám néhány hónap múlva Joe-nál agy-
tumort diagnosztizálnak és a műtétek ellenére rövid időn be-
lül meghal. Joan számára kilátástalanná válik az élet, úgy
érzi, egyedül képtelen boldogulni. Joanban lánya tartja a lel-
ket, neki köszönhetően új életet kezdhet.

m1, 22.40
Hosszú nagypéntek

Az alvilágban addig lehet valaki császár, ameddig minden
szál az ő kezében fut össze. Az ilyen embernek aztán jócskán
kijut pénzből, sikerből és veszélyből egyaránt. Harold Shand
karrierje csúcsára jutott, London jelentős része a kezében,
számtalan kocsma, kaszinó, étterem és klub tulajdonosa. Ép-
pen egy új „terven” dolgozik, amelyhez képest minden, amit
addig elért, csak aprópénz.

DUNA Tv, 23.05
A szerelem bõsége

Charlie író, aki egyik este rémálomból ébredve arra az elha-
tározásra jut, hogy nyakába veszi a már rég nyugovóra tért
várost. Néhány háztömbnyire az otthonától belebotlik a
szintén álmatlanságban szenvedő és kutyáját sétáltató
Bradley-be. Az éjszaka kellős közepén Bradley diktálni kezd
egy történetet, amit Charlie-nak meg kellene írnia.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Hrvatska kronika
11.00 Ecranul nostru
11.30 Körzeti magazin
12.20 Martin György
gyűjtéséből
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Közjáték
14.50 Kalandozó
15.15 Jelfogó
16.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
16.55 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.45 Múzeumtúra 
(dok. f.)
18.15 Magyar bulizene
19.10 Átjáró
19.35 Esti mese
20.00 Filmsztárok 
a vadonban
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. sor.)
22.15 Vér és rózsa 
(olasz sor.)
23.10 Roman (amerikai
filmdráma, 2006)
0.40 India 
- Álmok útján (sor.)
1.25 Futótűz (am. sor.)
2.10 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
3.00 Magyar bulizene

7.00 Infománia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.25 Sose veszítsd 
el a reményt! 
(kan. filmdráma, 2003)
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Alekosz 
- Szerelem 
a legfölsőbb szinteken
21.15 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 CSI: 
A helyszínelők 
(am.-kan. sor.)
Utána. RTL-híradó
23.25 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisorozat)
0.20 PokerStars.net 
- Big Game
1.20 Reflektor
1.30 Törzsutas (ism.)
2.00 Döglött akták 
(am. krimisor.)
2.45 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.40 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 Marina (mex.-am.
sor.) (ism.)
13.25 Mike kapitány had-
járata (am. dok. f.)
15.15 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.25 Marina (mex.-am.
sor.)
17.20 Edina és Joshi (talk
show)
17.25 Seherezádé (török
drámasorozat)
18.05 Update Konyha
18.25 Seherezádé (török
drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 A Nagy Duett
(show-műsor)
1.00 Aktív
1.10 Tények Este
1.45 EZO.TV
06-90-602-022
2.45 Víruskommandó
(am. sor.)
4.20 Alexandra Pódium 

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

11.10 Harlequin: Kockáza-
tos játszma (kanadai film-
dráma) 13.00 Amerika
csillagai 14.55 Dawson és
a haverok (sorozat) 15.50
A médium (sorozat) 16.45
Gyilkos számok (sorozat)
17.40 A dadus (sorozat)
18.05 Christine kalandjai
(sorozat) 18.30 CSI (soro-
zat) 19.25 Jól nézek ki!
20.25 Két pasi 21.25 CSI
(sorozat) 22.25 Beugró
Plusz 23.25 Éden 18+
23.55 Candy (auszt. rom.
dráma)

7.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 Pokerstars Big
Game 21.00 Wrestling
RAW 23.00 American
Gladiators 0.00 Sport.ro
Hírek 0.30 A legszebb a
jándék

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Jelfogó (ism.)
Közéleti-politikai magazin
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató 
magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Körzeti magazinok
15.30 Nemzet és védelem
16.00 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.25 Ez csak divat
16.55 Szomszédok 
(sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.50 India 
- Álmok útján 
(kaland sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő
Szilágyi Tibor műsora
22.05 Az Este
22.40 Hosszú nagypéntek
(angol filmdráma, 1980)
0.40 Színről színre -
Jankovics Marcellel be-
szélget Csontos János
1.10 Hírek
1.15 Sporthírek
1.20 Halhatatlanok 
Társulata
2.15 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.00 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Románia 
parlamentje
16.55 A Delta emberei
17.00 La vie en rose
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer 
az életben 
– szórakoztató műsor
23.10 Az alvilág pápája
(amerikai filmdráma,
1984)
1.10 Csókok 
(ír filmdráma, 2008)
1.15 XXY 
(argentin-francia-spanyol
f. dráma, 2007)
2.45 Plus tard 
(francia-német-izraeli f.,
2008)

5.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Veszélyes 
visszatérés 
(amerikai thriller, 2006)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
14.00 Apropo TV (ism.)
15.00 Land of Jokes
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok 
– verseny műsor
Ştefan Bănică 
és Iulia Vântur
1.00 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.30 20 év után 
(talk show) (ism.)

6.00 Híradó, Sport (live)
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Air America 
(am.-német akció sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
14.15 Az agglegény 2 
– verseny show
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó,
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Jackie Chan: 
Az elveszett zsaru 
(amerikai-hongkongi ak-
ció-vígjáték, 1998)
22.20 Félelem 
(amerikai thriller, 1996)
0.20 Jackie Chan: 
Az elveszett zsaru 
(ism.)
2.00 Knight Rider 
(am. sor.) (ism.)
2.45 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói
(ism.)

6.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat) 
(ism.)
7.00 Elhagyatva 
(amerikai thriller) 
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái (ism.)
10.00 Aki tud az nyer
11.15 Az első nap 
– reality show
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Flash Gordon 
(amerikai akció sorozat)
16.00 Snowglobe 
(amerikai családi film,
2007)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Rossz társaság
(am. akció-vígj., 2002)
22.30 A vér utcái 
(amerikai krimi, 2009)
0.30 Lépéselőnyben
(amerikai krimi sorozat)
2.30 Hírek,
Időjárásjelentés 
(ism.)
3.30 A vér utcái 
(amerikai krimi, 2009)
(ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Falak, 
keretek, 
csatlakozások
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
14.00 Állítólag... 
- Vírusok órája
15.00 Piszkos munkák 
- Nagy állatok orvosa
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
18.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Telefonkönyv
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
22.30 Megrázó 
történetek 
- Arcátültetés
23.30 Stan Lee 
bemutatja: 
szupermenek 
a valóságban
0.30 Féltonnás tini
1.30 Megúsztam élve! 
- Szomáliai kalózkaland
2.30 Szétépítők 
- Ablak a világra
3.00 Állítólag... 
- Telefonkönyv

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
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Ma Fülöp és Evelin nap-
ja van.
A Fülöp férfinév a görög
Philippos név rövidülésé-
nek a magyar alakválto-
zata. Jelentése: lókedvelõ.
Az Éva bibliai nõi név, a
bibliai teremtéstörténet
szerint az elsõ emberpár
nõtagjának neve, eredeti
héber alakja Chavvá. A
szó a létigébõl származik,
jelentése életet adó, a bib-
liai magyarázat szerint
minden élõk anyja.
Holnap a Hella, Pelbárt
és Ágoston nevûeket kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1972 – Aláírják az 1972.
október 3-án hatályba lé-
põ SALT-1 szerzõdést. A
szerzõdésben a felek
(Egyesült Államok, Szov-
jetunió) vállalták, hogy
egyikük sem telepít raké-
taelhárító rakéta rend-
szert (ABM), kivéve
egyet-egyet a saját fõváro-
sa és a saját ballisztikus
interkontinentális rakétái
kilövõállásainak 150 kilo-
méteres sugarú körzeté-
ben.
• 1980– Farkas Bertalan,
az elsõ – és eddig egyetlen
– magyar ûrhajós a
Szojuz–36 fedélzetén el-
indul a világûrbe.
• 1982 – Az Aston Villa
futball klub története so-

rán elõször nyeri a BEK-et
a Bayern München ellen –
Rotterdamban – 1-0-ra.
• 1983– Elindul az ESA elsõ
röntgentartományban kuta-
tó mûholdja, az Exosat.
• 1986 – Az Európai Gaz-
dasági Közösség elfogadja
jelképéül az európai zász-
lót.

Vicc
A falu papja saját kezûleg
javítgatja a templom padja-
it. Egy kisfiú leül vele szem-
ben, és szótlanul figyeli.
– Fiam, szeretnél velem be-
szélni? – kérdi a pap.
– Nem, csak várok.
– Mire vársz?
– Szeretném megtudni, mit
mond egy pap, amikor a ka-
lapáccsal az ujjára csap.

Recept
Brokkolis sajtleves
Hozzávalók: 40 dkg brok-
koli, 2 evõkanál vaj, fél l
szárnyashúsleves (vagy egy
leveskocka), 20 dkg reszelt
edami sajt, 1 dl tejszín, 4 ek.
pirított kenyérkocka.
Elkészítés: A vajon megpá-
roljuk a brokkolit, felenged-
jük a szárnyashúslevessel
vagy vízzel és leveskocká-
val. A reszelt edami sajttal
besûrítjük, és a tejszínnel ki-
forraljuk. Pirított kenyér-
kockákat kanalazunk bele,
és sajtreszelékkel a tetején
kínáljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Minden figyelmét a személyes
ügyei kötik le. A múlt emléke-
it felejtse el, lépjen rajta túl,
õrizze meg jelenlegi szerelmét.
A tanulságokból építkezzen.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A lelki feszültségeire a legjobb
gyógyír egy vidám társaság és
jókedv. Ne essen pánikba, ha
nem úgy alakulnak a dolgok,
ahogy eltervezte. Legyen rugal-
mas.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Munkájában újszerû dolgokat
vezet be, így hamar végez min-
dennel. Néhány szép tavaszi-
nyári cuccot vásárol, s ettõl
mindjárt jobb kedve lesz.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Párkapcsolatában fontos idõ-
szak következik. Talán koráb-
ban voltak pillanatok, amikor
kevésbé értették meg egymást.
Egymáshoz való viszonyukat
a teljes odaadás jellemzi.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Önnek is jót tesz a friss, virág-
illatú tavaszi levegõ, a májusi
napsütés. Nap közben lesz
ugyan egy-két pillanat, ami-
kor a kelleténél ingerlékenyeb-
bé válik, ám hamar elvonul a
vihar.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Fogyó Hold idején elõtérbe ke-
rülnek az anyagi biztonságot,
fellendülést hozó kérdések, öt-
letek. Lehet, hogy új vállalko-

zásba kezd. A spekuláció nem
Önnek való.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Otthon, a családjában ezek a
napok nem mentesek a feszült-
ségektõl, de kellõ rákészüléssel
kikerülhetõk az összecsapások.
Ha elszánta magát a munka-
helyváltásra, ne késlekedjen.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Mély érzések kötik egy vonzó
egyénhez, akiben fontos szemé-
lyiségre talál. Itt az alkalom,
hogy az együtt tervezett prog-
ramok színtere a szabadba, a
természetbe kerüljön.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Általában nem könnyen ba-
rátkozik. Pünkösd hava azon-
ban más. Mostanában, ha kí-
sérletet tenne, megtapasztal-
hatná, milyen könnyedén ké-
pes kapcsolatot teremteni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A bonyodalmak hatására
most egy kicsit védtelennek ér-
zi magát. Aggodalomra semmi
oka nincs, mert nagyon sokan
szeretik és tisztelik Önt.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A megszokott életritmusából
váratlan események kizökken-
tik. Nyíltan és õszintén beszél
érzéseirõl szerelmének, és õ tel-
jesen megnyugtatja.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Hold a Halakban jár. Egy
korábbi testi-lelki jó barátja
vissza akar térni az életébe. Ön
higgadtan ítéli meg ezt a kap-
csolatot, s helyesen dönt.

Horoszkóp
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Rali

Turós-Jakab László

A hét végén harmadik
futamával folytatódik az

országos ralibajnokság. Ko-
lozsváron kerek szám hívja
fel magára a figyelmet, a kin-
cses városban és környékén
harmincadszor bõgnek fel a
motorok. Elõször 1975-ben
rendeztek Avram Iancu-ralit,
így a viadal 36 éves történel-
me feljogosít arra, hogy ha-
gyományosnak nevezzük a
versenyt. 

Az idei Star Lubricants Ko-
lozsvár-rali minden eddiginél
népesebb mezõnnyel rajtol,
lapzártánkig több mint 60
duó iratkozott fel. Köztük a
nyolcszoros gyõztes Cons-
tantin Aur, aki elõször 1990-
ben, utoljára pedig 2007-ben
nyert Kolozsvár-ralit. A bras-
sói Dan Gartofan 2002-ben,
2004-ben és 2006-ban nyert, a
kolozsvári Bogdan Mariºca
pedig már négyszer, s õ az
utóbbi két kiírás gyõztese is. 

Miután a mostoha idõjárá-
si körülmények miatt több

gyorsasági futam is elma-
radt, az országos bajnokság
második futamán, a Maros-
vásárhely-ralin szerzett pon-
tokat megfelezték. Így jelen-

leg Valentin Porciºteanu (27
pont) vezet az összesítésben,
ahol Mariºca (25,5), Gâr-
tofan (21), Manuel Miha-
lache (17) és Szabó Gergõ

(12,5) követi. Utóbbi a Ko-
lozsvár-rali magyarországi
résztvevõje csakúgy mint
Spitzmüller Csaba. Magyar-
gorbó, Riska és Havas-

nagyfalu környékén fog szá-
guldozni apa és fia, Marco és
Simone Tempestini, Keleti
Edwin pártvezér navigátorá-
val, Victor Pontával, de még
a szebbik nem képviselõje-
ként Sidonia Tatoiu, Alina
Bunica és Ekterina Stratieva
is. Idén harmadszor rajtol a
maga 52 évével korelnöknek
számító George Grigorescu
is, aki négy év után tért visz-
sza a rali világába. 

Pénteken a Polus Center
parkolójában „megrajzolt”
pályán egy látványos esti szu-
perspeciállal rajtol a Kolozs-
vár-rali, a többi öt gyorsasági
futamot szombaton rendezik
meg. A vb-futamok mintájá-
ra, a verseny gyõztesét célba
érése után rögtön, pezsgõfür-
dõvel kívánják köszönteni.  

A 30. Kolozsvár-ralit a
nemzetközi szövetség megfi-
gyelõi monitorizálják, miu-
tán az utóbbi kilenc kiírást
megrendezõ Savu Racing
kérvényezte, hogy a viadal
bekerüljön a nemzetközi ver-
senynaptárba, a Dél-Európai
vagy Kelet-Európai sorozat
részeként. 
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Vizsgálat 
Bin Hammam ellen

Néhány nappal az elnökvá-
lasztás elõtt a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA)
bejelentette, hogy megvesz-
tegetés vádjával vizsgálatot
indít a posztért harcba szálló
katari Mohamed Bin Ham-
mam, valamint a szervezet
alelnöke, a trinidadi Jack
Warner ellen. A két sportve-
zetõnek a FIFA etikai bizott-
sága elõtt kell megjelennie
vasárnap, mindössze három
nappal a zürichi elnökvá-
lasztás elõtt, amelyen Bin
Hammam lesz az egyetlen
kihívója a jelenleg regnáló
Joseph Blatternek.

Ljubljanában 
temetik Ferjant

Szülõvárosában, Ljubljaná-
ban helyezik végsõ nyuga-
lomra Ferjan Matej szlovén-
magyar kettõs állampolgár-
ságú salakmotorost, aki vá-
ratlanul hunyt el a múlt hét
végén a lengyelországi
Gorzówban. A gorzówi
Szent Adalbert plébánián ra-
vatalozták fel a 34 évet élt
sportembert, akitõl elbúcsúz-
tak egykori klubtársai, bará-
tai és szurkolói. Ferjan holt-
testét tegnap szállították a
szlovén fõvárosba.

Kizárták 
Contador szerelõjét

Kizárták a Giro d’Italia ke-
rékpáros körversenyrõl Fa-
ustino Munozt, az összetett-
ben élen álló spanyol Alber-
to Contador szerelõjét, mert
a keddi hegyi idõfutam köz-
ben kinyitotta a kísérõautó
egyik ajtaját, amellyel elta-
lált egy nézõt. A Saxo Bank
csapat sportigazgatóját, az
autót vezetõ Philippe Mau-
ditot 200 svájci frank pénz-
büntetéssel sújtották.

Öt év börtön 
vár Parragra 

Öt év börtönre ítélte tegnap,
nem jogerõsen, a Tolna Me-
gyei Bíróság Parrag Gyulát,
a Tolna Megyei Ökölvívó-
szövetség volt elnökét, akit
azzal vádolnak, hogy 2008-
ban késsel megsebesítette fe-
leségét és annak barátját. A
megismételt elsõfokú eljárás-
ban a bíróság emberölési kí-
sérlet miatt mondta ki bû-
nösnek a férfit, és öt évre el-
tiltotta a közügyek gyakorlá-
sától is.

Hamarabb utazott 
a Barcelona 

Az izlandi vulkánkitörés
után életbe léptetett légi köz-
lekedési korlátozás miatt
már kedden este elutazott
Londonba, a labdarúgó-Baj-
nokok Ligája szombati dön-
tõjének helyszínére a Barce-
lona. A Manchester United
elleni, Wembley Stadionban
rendezendõ fináléra eredeti-
leg csütörtökön érkezett vol-
na meg a katalán klub. Toni
Freixa, a Barcelona sajtófõ-
nöke szerint erre azért volt
szükség, mert minimálisra
akarták csökkenteni a rizikót.

Röviden

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Éppen Diego Maradona
miatt nem volt dopping-

vizsgálat az argentin labda-
rúgó-válogatott 1993-as ha-
zai világbajnoki pótselejtezõ-
je elõtt – állítja Julio Gron-
dona, a dél-amerikai ország
futballszövetségének elnöke.

Az 1986-ban világbajnok,
1990-ben vb-ezüstérmes tá-
madó – akit egyébként az
1994-es egyesült államokbeli
vb-rõl a csoportszakasz so-
rán kizártak efedrin haszná-
lata miatt – hétfõn úgy nyi-
latkozott az America nevû
csatorna egyik mûsorában,
hogy 17 éve, az ausztrálok

elleni, novemberi mérkõzés
elõtt gyorsító kávét itattak
velük, tettek bele valamit, et-
tõl többet futottak, és vélhe-
tõen emiatt nem zajlott dop-
pingellenõrzés. Maradona
egyúttal közölte, hogy mind-
errõl tudott a szövetségi el-
nök Grondona is. „Azért
nem volt vizsgálat, mert egy
doppingügybõl mászott ép-
pen ki, és félõ volt, hogy
esetleg még a rossz szokása
vezeti” – reagált a francia
hírügynökség megkeresésére
a 79 éves futballvezetõ anél-
kül, hogy Maradona nevét
kiejtette volna.

Julio Grondona szerint
érdemes volna megkérdezni
a történtekrõl Diego Ma-
radona akkori játékostársa-

it, akikre egyébként – sze-
rinte –  a támadó által elõa-
dott verzió sértõ. „Nem tu-
dom, hogy ittak-e kávét,
mateteát vagy Coca-Colát”
– tette hozzá Grondona. A
néhány napja edzõként a
dubaji al-Vaszlhoz szerzõ-
dött Maradona vasárnap
közölte, hogy beperli Gron-
donát, mert a 79 éves sport-
vezetõ – burkoltan ugyan,
de – az õ drogos múltjára
célozgatott egy múlt heti in-
terjúban.

Az argentin futball két fon-
tos alakja közt azóta dúl a vi-
szály, hogy az elnök a tavalyi
vb-fiaskó után nem hosszab-
bított szerzõdést a szövetségi
kapitányként tevékenykedett
excsatárral. 

Válasz Diego Maradonának

Vízilabda

Turós-Jakab László

Hat barátságos és két hi-
vatalos mérkõzéssel

„hangol” a júliusi, kínai vi-
lágbajnokságra a román vízi-
labda-válogatott. Június elsõ
hétvégéjén Hollandiában
portyáznak a trikolórok, aki
a házigazdák mellett a britek-
kel és a franciákkal játsza-
nak. Június 18-án, Kassán
vív Eb-selejtezõt a román
csapat, amely 24. és 26. kö-
zött szintén Szlovákiában
vesz részt a Duna-kupán,
ahol két résztvevõ egyelõre
ismeretlen. Július 2-án, Bu-
karestben, Izrael legjobbjait
fogadják a románok a 2012-
es kontinensviadal selejtezõi
keretében. A román váloga-
tott július 13-án utazik el
Sanghajba, a vb mérkõzései-
re 17-e és 30-a között kerül
sor. Románia a B csoportban
szerepel, Szerbia, Kína és
Ausztrália oldalán.  

Kovács István szövetségi
kapitány és segédje, Balanov
László az alábbi bõvített ke-
retre számít: Mihai Drãguºin
(Steaua), Dragoº Stoenescu
(Dinamo) – kapusok, Cos-
min Radu (Firenze), Andrei
Buºilã (Szeged), Andrei Io-
sep (Navarra), Mihnea Chio-
veanu (Várad), Kádár Kál-
mán (Várad), Alexandru
Matei-Guiman (Dinamo),
Tiberiu Negrean (Várad),
Andrei Creþu (Várad), Ra-
miro Georgescu (Szolnok),
Alexandru Ghiban (Steaua),
Niculae Diaconu (Várad),
Dimitri Goanþã (Dinamo),
Codrin Cotrãu (Steaua),
Mihnea Gheorghe (Bukares-
ti Triumf), Bogdan Câm-
pianu (Várad), Adrian Enes-

cu (Rapid), Petru Ianc (Stea-
ua), Nicolae Oanþã (Steaua),
Pavel Popescu (Steaua),
Alexandru Popoviciu (Vá-
rad), Cãtãlin Stan (Steaua).   

Kemény Dénes is kijelölte
19 fõs keretét, amely meg is
kezdte a felkészülést a sang-
haji vb-re. A magyar szövet-
ségi kapitány Baksa László,
Nagy Viktor, Szécsi Zoltán
(kapusok), Biros Péter, Bund-
schuh Erik, Gór-Nagy Mik-
lós, Hárai Balázs, Hos-
nyánszky Norbert, Kásás Ta-
más, Kis Gábor, Kiss Ger-
gely, Madaras Norbert,
Steinmetz Ádám, Szivós
Márton, Török Béla, Varga
Dániel, Varga Dénes, Varga
II. Zsolt, Vámos Márton
(mezõnyjátékosok) közül vá-
lasztja majd ki a Kínába uta-
zó 13 játékost. 

A Kemény-gárdára is elõ-
készületi meccsdömping vár.
A magyar válogatott június
6-án száll medencébe elõ-
ször, amikor is a brit váloga-
tottal találkozik Dublinban,
és további barátságos össze-
csapások lekötése is folya-
matban van még. Június 17-
én, Kaposváron, Ausztrália
lesz az ellenfél, majd követ-
kezik a hónap utolsó hétvé-
géjén, a görögországi Korfun
megrendezett Szamarcidisz
Kupa (ellenfelek Spanyolor-
szág, Oroszország, Görögor-
szág), valamint a július 1–3.
között, a Margitszigeten ese-
dékes körmérkõzés, a Voda-
fone Kupa, ahol a görögök-
kel, a németekkel és az oro-
szokkal találkoznak a ma-
gyarok. A kínai vb-n az A
csoportban játszanak a ma-
gyarok, sorrendben a monte-
negróiakkal (július 18.), a ka-
zahokkal (július 20.) és a spa-
nyolokkal (július 22.). 

Elõkészületi 

póló-meccsdömpingek 

Kolozsvár-rali, harmincadszor

2009-es és 2010-es gyõzelmei után Bogdan Mariºca idén is megnyerné a Kolozsvár-ralit  

Tenisz

T. J. L.

Végül is csak Monica
Niculescu búcsúzott a

francia nyílt teniszbajnokság
nyitófordulójában a hat ro-
mán fõtáblás közül, a többiek
máris fejenként 25 ezer euró-
val gazdagabbak. 

Kedden este Sorana Cârs-
tea 6-1, 6-3-ra nyert a jobb
napokat is megért svájci
Patty Schnyder ellen és a sor-
solás szeszélye folytán honfi-
társnõjével, Alexandra Dul-
gheruval találkozik a máso-
dik körben. Utóbbi 27. ki-
emeltként 6-3, 6-4-gyel bú-
csúztatta a spanyol Laura
Pous-Tiót. Dulgheru har-
madszor csap össze Cârs-
teával, aki eddig mindig
nyerni tudott ellene. 

A harmadik játéknap leg-
érdekesebb mérkõzését Rafa-

el Nadal és John Isner vívta.
A címvédõ és hatodik végsõ
sikerére készülõ spanyol csak
több mint négyórás, ötszettes
küzdelemben tudta legyûrni
a 206 cm-es amerikai óriást,
aki 2-1-re vezetett, de a végé-
re nagyon elfáradt. Végered-
mény: 6-4, 6-7 (2), 6-7 (2), 6-
2, 6-4, s Nadal számára a
honfitárs Pablo Andujar kö-
vetkezik. 

Két játszmában jutott túl
a fehérorosz Anasztaszja
Jakimován a világranglista
második helyén álló Kim
Clijsters: 6-2, 6-3. A 27 éves
belga játékos nemrégiben
még boka-, váll- és csukló-
sérülésekkel bajlódott, és
kérdéses volt Roland
Garros-szereplése. Clijsters
– aki az utóbbi két Grand
Slam-tornát, a tavalyi US
Opent és az idei Australian
Opent megnyerte – pályafu-
tása során kétszer volt dön-

tõs a párizsi salakon (2001,
2003), de egyszer sem tu-
dott gyõzni.

Tegnap már a legjobb 32
közé jutásért játszottak,
négy román játékos is szó-
hoz jutott. Simona Ha-
lepnek esélye sem volt a 8.
helyen kiemelt ausztrál
Samantha Stosurral szem-
ben (0-6, 2-6), mint ahogy a
pályafutása elsõ Roland
Garrosán részt vett Irina-
Camelia Begu sem tudott lé-
pést tartani az orosz Szvet-
lana Kuznyecovával (13.):
1-6, 1-6. Kiesett a temesvári
Gallovits-Hall Edina is, akit
az ausztrál Anastasia
Rodionova gyõzött le 6-1,
6-4-re. 

A központi arénában, a
Philippe Chatrier pályán, a
szerb Novak Djokovic (2.)
39-re emelte idei veretlenségi
sorozatát: 6-4, 6-1, 2-3 után
Victor Hãnescu feladta. 

Isner megfuttatta Nadalt
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