
Harmincnapos határidõt adott
koalíciós társának a kisebbségi

törvény elfogadására az RMDSZ
– jelentette be tegnapi bukaresti

sajtótájékoztatóján Kelemen Hu-
nor. Az RMDSZ elnöke Borbély
László politikai alelnökkel együtt
tartott sajtókonferenciát. 3. oldal 

új magyar szó
2011. május 31., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1207 ▼
1 amerikai dollár 2,8845 ▼
100 magyar forint 1,5377 ▲

Szerbiai tüntetések Mladicsért

Száznyolcvan embert vettek õrizetbe 
a szerbiai hatóságok a Ratko Mladics
letartóztatása ellen rendezett legutób-
bi belgrádi tüntetésen, miután a tiltakozók
a rendõrségre támadtak és 32 rendõrt
megsebesítettek – közölte tegnap a szerb
belügyminisztérium szóvivõje. 

Vezércikk 3

Kultúra 8
Erdélyi turnén 
a Benkó Dixieland Band

Szatmárnémetiben
lépett fel a hétvégén
az Erdélyben is
egyre népszerûbb
Benkó Dixieland
Band, hamarosan
Marosvásárhelyen,
Csíkszeredában és
Kolozsváron is
színpadra állnak.
Ebbõl az alkalom-
ból beszélgettünk
Benkó Sándorral.

Aktuális 3
Berlusconi Emil Bocnál

Kellemes meglepetést szerzett Emil Boc
miniszterelnöknek olasz kollégája, Silvio
Berlusconi, amikor kétnapos bukaresti
látogatása elsõ napján dicsérõ szavakkal
illette a román kormány megszorító
intézkedéseit. Ma az olasz kormányfõ
Traian Bãsescuval találkozik.

Aktuális 2

A gordiuszi csomó
Az ellenzék is, a kormányoldal is politi-
kai szemüveggel nézi ezt a tisztán gaz-

dasági kérdést. Mindkét fél
azt keresi, hogyan védje kö-
römszakadtáig saját állás-
pontját, meg sem hallgat-

va, végig sem gondolva
mélységükben a másik
oldal érveit. Ez pedig

oda vezet, hogy a po-
litikusok elbeszélnek
egymás mellett.

Salamon 
Márton László

Átszervezik a hazai rendõr-
séget: a továbbiakban eltûn-

hetnek a falusi rendõrõrsök, he-
lyüket az ügyeleti központok
váltják fel. Traian Igaº belügy-
miniszter 9500 rendõr elbocsátá-
sát szeretné elérni, de ezt a tör-
vényhozás nem támogatja. Az
átszervezés nem jelenti az állo-
mány csökkentését, de az illeté-
kesek abban bíznak: a rendõrség
mûködtetésének költségei így is
lefaraghatók. Kovászna megyé-
ben vita folyik az átalakításról: a
kommandóiak ragaszkodnak a
saját rendõrõrshöz. 
7. oldal 

„Hátraarc” 

a rendõröknek
ÚMSZ

A kormány mérlegeli a társa-
dalombiztosítási hozzájárulá-

sok csökkentésének lehetõségén,
de az ellenzéki Szociálliberális
Unió (USL) által kidolgozott gaz-
dasági csomag nagy részét, köz-
tük a 16 százalékban maximali-
zált progresszív adózás tervezetét,
elveti. „Csalódtam az ellenzék ja-
vaslataiban” – fejtette ki tegnap az
ÚMSZ-nek Borbély László. A kor-
mány számításai szerint a csomag
21 milliárd lejes lyukat ütne a költ-
ségvetésen, ami négyszázalékos
deficitnek felel meg. 6. oldal 

Mi a fejlõdés 

(adó)kulcsa?

Elsõ ízben állt együtt a sajtó elé Bukarestben a „tandem” Fotó: Tofán Levente

Kedves Olvasóink! Az Önök véleményére sokat adunk, ezért is szeretnénk minél jobban megismerni 

Önöket, minél több információt megtudni fogyasztói és olvasói szokásaikról. Ennek érdekében kérdõívet

állítottunk össze, amelyet ha kitöltenek, kivágnak és június 15-ig eljuttatnak hozzánk, értékes könyv-

csomagot nyerhetnek. A beküldõk között ugyanis 10 darab, díszdobozba helyezett, 9 kötetes Magyar 

Királyok és Uralkodók 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

Határidõs kisebbségi törvény

Nemcsak a fertõzött spanyol uborka és általa az okozott betegség, hanem az ezzel kapcsola-
tos hisztéria is futótûzként terjed egész Európában, jelentések szerint a járvány már Magyar-
országot is elérte. A hazai élelmiszer-forgalmazóknál ugyan még nem találtak fertõzött zöld-
séget, de a szakemberek szerint továbbra is van ok az aggodalomra. Súlyos megbetegedést
okozhatnak a nem megfelelõen kezelt és tárolt hazai gyümölcsök, zöldségek is. A romániai
fogyasztók többsége mentálhigiénés nevelésre szorul: nem divat a kézmosás. 4. és 7. oldal 

A kereskedõkre száradnak az uborkakészletek Németország-szerte. A vásárlói kedvet az sem ösztönzi, hogy a portékát az ár töredékéért kínálják

Kígyóuborkában a halál
Közeledik Romániához a németországi kólibaktérium okozta fertõzéshullám 
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Röviden

Rãdulescu oda, Toma ide

Csak néhány óráig örülhetett az ellenzék
ªerban Rãdulescu Kolozs megyei szenátor
azon bejelentésének, hogy távozik a De-
mokrata Liberális Párt felsõházi frakciójá-
ból, ugyanis Ion Toma szociáldemokrata
honatya átigazolása visszaállította az egy
fõs kormánypárti többséget. A PDL-s
honatya kilépésével a kormánykoalíciós
alakulatok elveszítették volna szenátusi
többségüket, ezért Toma csatlakozása az
Országos Szövetség Románia Haladásáért
(UNPR) frakciójához létfontosságú volt a
kormány számára.

Új katonai vezetõk Amerikában

Martin Dempsey tábornokot, az amerikai
szárazföldi hadsereg vezérkari fõnökét (ké-
pünkön) nevezte ki tegnap az egyesített ve-
zérkar élére Barack Obama elnök. Az
egyesített vezérkar fõnökének helyettese

James Winnefeld admirális lesz, aki jelen-
leg az Északi Parancsnokság élén áll.
Dempsey helyére a hadsereg vezérkari fõ-
nökévé Ray Odierno tábornokot, a meg-
szûnõ Egyesített Erõk Parancsnokságának
parancsnokát nevezte ki Obama.

A NATO bocsánatot kér

A NATO elismerte tegnap, hogy legalább
kilenc civil halálát okozta egy két nappal
korábbi légitámadásában a dél-afganisztáni
Hilmend tartományban, és bocsánatot kért
miatta. Hamid Karzai afgán elnök szerint a
támadás civil halálos áldozatainak száma
14, zömmel gyermek.

Fegyveres ellenállás Szíriában

Fegyvert fogtak Szíriában a rendszer ellen
tüntetõk az ország központi vidékén, miu-
tán a hadsereg megtámadott több települést
Homsz környékén – jelentették szemtanúk,
akik kilõtt harckocsikról és szállító jármû-
vekrõl számoltak be tegnap. Ez az elsõ
eset, hogy a két hónapja tartó tüntetések
nyílt fegyveres ellenállássá változtak át.

Berlusconi vesztésre áll

Baloldali sikert vetítenek elõre az exit poll
felmérések az olasz helyhatósági választá-
sok második fordulójában. A tegnap dél-
után, a szavazóurnák zárása után közzé-
tett elõrejelzések szerint mind Nápolyban,
mind Milánóban – azaz szûkebb pátriájá-
ban – vereséget szenvedett Silvio Berlus-
coni miniszterelnök pártja, a Szabadság
Népe (PDL).

Földcsuszamlás atomenergia-ügyben

Politikai földcsuszamlást váltott ki Berlin-
ben a Merkel-kormány tegnap hajnali hatá-
rozata arról, hogy Németország legkésõbb
2022 végéig bezárja atomerõmûveit. A
konzervatív-liberális koalíció pártjai ma-
gasztalták a határozatban foglaltakat, azt
állítva, hogy a kormány az atomenergia al-
kalmazásáról való lemondás legszaksze-
rûbb és egyben legésszerûbb útját választot-
ta. A két legerõsebb ellenzéki párt fenntar-
tásait hangoztatta, jelezte ugyanakkor,
hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén
kész a kormány álláspontjának támogatásá-
ra. A német kormány határozata után
Franciaországban azonnal kiújult a politi-
kai vita az atomenergia kockázatairól, illet-
ve gazdasági elõnyeirõl. Szlovénia és Szlo-
vákia pedig bejelentette, hogy nem tervezi
atomerõmûvei bezárását, mert mindkét or-
szág energiaellátása nagymértékben függ a
hazai reaktorok termelte energiától. 

Gy. Z.

Egész éjjel leróhatták kegyele-
tüket tegnapra virradóan

azok, akik a Sándor-palota elõtt
kívántak megemlékezni a vasár-
nap elhunyt volt magyar államfõ-
rõl. A Köztársasági Elnöki Hiva-
tal épületénél Mádl Ferenc fény-
képe mellett mécseseket gyújthat-
tak a részvétnyilvánítók. Tegnap
a magyar politikai élet teljes elitje
megjelent a budai Várban, hogy
részvétnyilvánító sorokat jegyez-
zen be az emlékkönyve, s fejet
hajtson Mádl fényképe, valamint
a gyászszalaggal ellátott nemzeti
lobogó elõtt. A megemlékezésen
megjelent elsõként Schmitt Pál je-
lenlegi államfõ, majd Kövér Lász-
ló házelnök, Navracsics Tibor és
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettesek, Sólyom László korábbi
köztársasági elnök, Pálinkás Jó-
zsef, a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke, tegnap reggel Or-
bán Viktor miniszterelnök, Marto-
nyi János külügyminiszter, az Al-
kotmánybíróság tagjai, pártok ve-
zetõi, valamint családtagok, poli-
tikusok, barátok, ismerõsök. Szili
Katalin, a Magyar Országgyûlés
volt elnöke tegnap délben lerótta
kegyeletét. Mádl Ferenc halála
„súlyos vesztesége két évtizedes
demokráciánknak, amelynek el-
kötelezett híveként dolgozott
minden megbízatásában” –  ol-
vasható Szili Katalin közlemé-
nyében. Az elhunyt politikus ha-
láláról megrendüléssel beszéltek
nemcsak Európa-, hanem világ-
szerte is. Az Egyesült Államok
nevében a budapesti amerikai
nagykövet, Eleni Tsakopolous
Kounalakis méltatta, hogy Mádl
Ferenc jelentõs mértékben hoz-
zájárult Magyarország sikeres de-
mokratikus átalakulásához. 

Hírösszefoglaló

Száznyolcvan embert vettek
õrizetbe a szerbiai hatóságok

a Ratko Mladics letartóztatása el-
len rendezett legutóbbi belgrádi
tüntetésen, miután a tiltakozók a
rendõrségre támadtak és 32 rend-
õrt megsebesítettek – közölte teg-
nap a szerb belügyminisztérium
szóvivõje. Az ultranacionalista
Szerb Radikális Párt (SRS) szer-
vezte vasárnap esti belgrádi tünte-
tésen 32 rendõr és 11 tüntetõ sé-
rült meg, öt gépkocsit és hat üzle-
tet megrongáltak. A demonstrá-
lók között számos fiatal volt, akik
még nem is éltek a boszniai hábo-
rú (1992-95) idején. A roham-
rendõrség által elõállítottak között
tucatnyi kiskorú volt. A tüntetõket
buszokkal szállították Belgrádba
egész Szerbiából. Sokan egyene-
sen a vasárnapi futballmeccsekrõl
érkeztek a fõvárosba. Mladics hí-
vei vasárnap este tüntettek a Bosz-
nia keleti részén fekvõ Kalinovik
városában is, ahol a volt boszniai
szerb katonai parancsnok gyer-
mekkorában élt.

A háborús bûncselekmények-
kel, a szrebrenicai népirtással és a
boszniai fõváros, Szarajevó löve-
tésével vádolt Mladicsot egy belg-
rádi törvényszék pénteki döntése
alapján várhatóan a hét elején ad-
ják ki a hágai székhelyû Nemzet-

közi Törvényszéknek. Az egykori
tábornok letartóztatása az egyik
fõ feltétele annak, hogy Szerbia
megkaphassa az európai uniós
tagjelölt státust. A volt Jugoszlá-
via területén elkövetett háborús
bûnök ügyében ítélkezõ Nemzet-
közi Törvényszék fõügyésze,
Serge Brammertz hamarosan je-
lentést tesz az ENSZ Biztonsági
Tanácsának a Mladics kézre kerí-
tése érdekében tett szerbiai erõfe-
szítésekrõl.

Közben Mladics ügyvédje „füg-
getlen orvoscsoport” összeállítá-
sát kérte a belgrádi különleges
törvényszéktõl. Milos Saljics sze-
rint védence „egészségügyi álla-
pota riasztó”, és a családja nem
bízik a börtönorvosok diagnózi-
sában. Kérésük az, hogy egy kar-
diológusból, neurológusból, orto-
péd szakorvosból és gasztroen-
terológusból álló független
orvoscsoport vizsgálja meg a há-
borús bûnökkel vádolt férfit.
Saljics tegnap azt is elmondta,
hogy védence fellebbez a kiadatá-
si végzés ellen. Saljics postán
küldte el. Hasonló módon próbál-
ta hátráltatni a kiadatást három
évvel ezelõtt a szintén háborús
bûnökkel vádolt Radovan
Karadzsics volt boszniai szerb el-
nök ügyvédje is, aki egy vidéki
postahivatalban adta fel a felleb-
bezést.  

Szerbiai tüntetések Mladicsért
ÚMSZ

Emberiesség elleni bûncselek-
mények vádjával feljelentést

kíván tenni két francia sztárügy-
véd Nicolas Sarkozy francia elnök
ellen a líbiai bombázások miatt.
Roland Dumas volt szocialista
külügyminiszter, az alkotmány-
tanács egykori elnöke és Jac-
ques Verges, a terrorista Carlos, a
náci Klaus Barbie, a néhai
Szlobodan Milosevics szerb elnök
és Tárik Azíz volt iraki miniszter-
elnök-helyettes korábbi védõje je-
lenlétében a líbiai igazságügyi mi-
nisztérium egyik képviselõje va-
sárnap este Tripoliban tartott saj-
tótájékoztatón közölte: a két sztár-
ügyvéd önként vállalta, hogy fran-
cia bíróságokon feljelentést tesz a
„NATO-bombázások áldozatai-

nak” hozzátartozói nevében
Sarkozy ellen, miután Franciaor-
szág az egyik kezdeményezõje
volt a Líbiában elindított nemzet-
közi hadmûveletnek. Tegnap ti-
zenegy ember halt meg a NA-
TO líbiai civil és katonai célpont-
ok elleni támadásában a Tripolitól
150 kilométerrel keletre fekvõ
Zlítenben. Nyolc líbiai katona-
tiszt, köztük négy dandártábor-
nok dezertált, és jelenleg Rómá-
ban tartózkodik – közölte a felke-
lõk egyik magas rangú vezetõje.
Közben jószolgálati misszió kere-
tében Líbiába érkezett Jacob
Zuma dél-afrikai elnök, aki Tripo-
liban várhatóan tárgyal Moammer
el-Kadhafival, hogy kompromisz-
szumot találjanak a líbiai vezetõ és
a távozását három hónapja követe-
lõ felkelõk között. 

Sztárügyvédek Sarkozy ellen

„Az RMDSZ megrendüléssel értesült Mádl
Ferencnek, Magyarország volt köztársasági el-
nökének hirtelen haláláról. Mádl Ferenc a
rendszerváltás utáni idõszak egyik legnépsze-
rûbb politikusa volt, aki a határon túli magyar-
ság iránt kiemelt figyelmet tanúsított, Erdélybe
többször is ellátogatott” – áll a Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök és Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes által aláírt részvétnyilvánítás-
ban. Mint a két politikus fogalmaz, „az
RMDSZ nagyra értékelte Mádl Ferenc elnöki
tevékenységét, tudományos munkásságát, fel-
tétlen odaadását a nemzet értékei iránt.”
Szintén részvétét fejezte ki Tõkés László, az
Európai Parlament alelnöke a volt államfõ ha-

lálával kapcsolatban kiadott közleményében.
„Mádl Ferenc kimondva-kimondatlanul, jelenlé-
tével és szavával Trianon gyógyítását hirdette –
fogalmaz Tõkés. Az EP alelnöke szerint a volt
köztársasági elnök „oly idõben állott a nemzet
élén, amikor fokozott éberségre és bölcsességre
volt szükség a nemzet szolgálatában”, amikor a
Kárpát-medencei magyarságnak éppen olyan
nagy szívû és széles látókörû emberre volt szük-
sége, mint Mádl Ferenc. Olyan emberre, „akit
nem kötnek és nem korlátoznak a – valamikor –
mesterséges módon megvont államhatárok”, aki
a szûk pártérdekeken fölülemelkedve az értékek
mentén vállalt meghatározó közéleti szerepet –
áll Tõkés László közleményében.

Gyászol a magyar nemzet
Mádl Ferenc halála megérintette Magyarországot és az egész világot

Az utód gyászolja az elõdöt. Elsõként Schmitt Pál rótta le kegyeletét, gyertyát gyújtott Mádl Ferenc emlékére

A felkelõk szorongatják Kadhafit. A NATO-bombák azonban civileket is öltek

Fotó: MTI

Erdélyi részvétnyilvánítások a volt magyar államfõ halálára



Bogdán Tibor 

Aszimmetrikusan alakul-
tak az évek során Romá-

nia és a Moldovai Köztársa-
ság lakosságának kapcsola-
tai. A „testvérnép” gondola-
ta az önmagára a nagyobbik
testvér szerepkörét kiosztó
Romániában még viszonylag
széles körökben hódít, a ki-
sebbik testvér státuszára kár-
hoztatott Moldovai Köztár-
saságban viszont az önálló-
ság híveinek tábora jócskán
megnõtt.

A moldovaiak 
függetlenednének 

A Soros Alapítvány legfris-
sebb felmérése szerint Romá-
niában a megkérdezettek kö-
zel fele az egyesülés nosztal-
gikusának tekinthetõ: szerin-
tük a két „testvérországnak”
közös államban kell összeol-
vadnia. Ráadásul 64 százalé-
kának meggyõzõdése, hogy
mindez elsõsorban a moldo-
vaiak érdekét szolgálná. A
megkérdezett romániaiak
meggyõzõdéssel állították,
hogy a közös állam megte-
remtése a moldovaiaknak is a
legfõbb vágya.  

Mindebbõl a felmérés
alapján készült tanulmány
szerzõi mindenekelõtt azt a
következtetést vonják le,
hogy a romániai románok
kevéssé ismerik a Pruton túli-
ak gondolat- és érzésvilágát.
A Moldovai Köztársaságban

ugyanis mindössze a minta-
csoport tagjainak három szá-
zaléka állította, hogy kívána-
tosnak tartaná a két ország
egyesülését. Ennél jóval töb-
ben, 46 százalék a független-
ségben látja országa jövõjét,
a Romániával való „nagy ta-
lálkozást” pedig legfeljebb az
Európai Unió keretében tud-
ná elképzelni.

Az egyesülés híveinek „ke-
mény magvát” egyébként
mindkét országban az 51
éven felüli, közepes felkészü-
lési szinttel rendelkezõ, nõs
férfiak alkotják. Emellett 25
százalék véleményének meg-
felelõen az egyesülésnek
mindenáron meg kell történ-
nie. 

Realista önjellemzés

Paradox módon, jóllehet
Románia lakosságának jelen-
tõs hányada tartja elképzel-
hetõnek és fontosnak az uni-
ót a Moldovai Köztársaság-
gal, több mint fele voltakép-
pen teljes közönnyel viszo-
nyul a szomszédos ország-
ban zajló eseményekhez, fo-
lyamatokhoz. A megkérde-
zettek alig 11 százaléka állí-
totta azt, hogy tisztában van
a Moldovai Köztársaság tör-
ténéseivel, ezzel szemben
több mint két harmada is-
merte be, hogy egyáltalán
nem vagy csak igen kismér-
tékben érdekli, milyen politi-
kát folytat Bukarest a Chiºi-
nãuval fenntartott kapcsola-

taiban. Némileg ellentmon-
dásos az az adat is, miszerint
– bár a romániaiak közel fele
az uniót kívánja – a megkér-
dezettek csaknem háromne-
gyede azt vallja, hogy a Mol-
dovai Köztársaságnak az Eu-
rópai Unió tagállamává kell
válnia. A Moldovai Köztár-
saságban élõ román lakosság
román állampolgárságának
„gyors és kivételezett mó-
don” történõ megadását 62
százalék támogatja.

A tanulmány szerint a
Moldovai Köztársaság szim-
bolikus jelentõségû a románi-
ai románok számára, akik
azonban – amint az a felmé-
rés adataiból ugyancsak kide-
rül – csak kis számban láto-
gatnak el a „Pruton túli má-
sodik román államba”.  Míg
a romániai románok közel
egyharmada járt már kül-
földön, addig a más államot

felkeresõk alig nyolc százalé-
ka látogatott el a Moldovai
Köztársaságba.

A két ország hivatalos
nyelvének megnevezése kap-
csán nagyjából megegyezik
mindkét mintacsoport tagjai-
nak véleménye: egyaránt 74-
74 százalék állítja, hogy nem
létezik önálló moldovai
nyelv, az megegyezik a ro-
mánnal. Ennek ellenkezõjét
mindössze 13 vallja.

Viszonylag realista módon
jellemzik önmagukat a meg-
kérdezettek a Prut mindkét
partján: legrosszabb tulaj-
donságaik között említik a
megosztottságot, a saját ere-
jükben való bizalom hiányát,
majd a lustaságot és az into-
leranciát említik negatív vo-
násaikként. Erényeik között
a szorgalmat, a vendégszere-
tetet és a béketûrést sorolják
az elsõ helyeken.

Fehér folt

Egy nem egészen egy esz-
tendõvel, a moldovai CBS-
AXA ügynökség által vég-
zett felmérés tanúsága sze-
rint a moldovaiak egynegye-
de viseltetett ellenérzéssel a
romániai románokkal szem-
ben, mintegy 50 százalékuk
pedig úgy vélte, országukban
túl nagy a demokrácia. A fel-
mérést végzõk mindezt an-
nak tudták be, hogy a szovjet
uralom esztendeiben Romá-
niát, illetve a „romániai tõ-
kés-földesúri rendszert” kiál-
tották ki a Moldovai Köztár-
saság legfõbb ellenségének.
A romángyûlölethez hozzá-
járult az a körülmény is,
hogy 2001 és 2009 között, a
Moldovai Kommunista Párt
hatalma idején a románelle-
nességet állampolitikai rang-
ra emelték. Ezzel magyaráz-

ható nagyjából az a szám-
adat is, miszerint a megkér-
dezettek 14 százaléka tartott
az ország függetlenségének
elveszítésétõl, de az is, hogy
a mintacsoport 48 százaléka
oroszbarát külpolitikát sür-
getett. A Romániával való
egyesülésnek a felmérés sze-
rint is mindössze háromszá-
zalékos tábora volt.  

Besszarábia és Románia
egyesülését 1918. március
27-én szavazta meg a moldo-
vai Országtanács. Ekkor 86
képviselõ voksolt igennel, 3
ellenezte az uniót, 36 pedig
tartózkodott.  A moldovai la-
kosság kezdetben üdvözölte
az egyesülést, hamarosan
azonban kiábrándult a „nagy
testvérbõl”. A románok
ugyanis – akárcsak az Er-
délybe 1940-ben bevonuló
magyarok – saját, anyaor-
szágból hozott embereikkel
töltötték be a legjövedelme-
zõbb állásokat, a kulcsfontos-
ságú tisztségeket. Mindez
úgyszintén nyomot hagyott a
két ország „testvéri kapcsola-
tain”. 

A Soros Alapítvány felmé-
rése kapcsán a Moldovai
Köztársaság bukaresti nagy-
követe, Iurie Reniþã nem kis
keserûséggel állapította meg
a valóságtól nem túl messze
esõ igazságot, miszerint or-
szága nemcsak Latin-Ameri-
kában, de Romániában is
amolyan fehér foltnak szá-
mít. A Külpolitikai Egyesü-
let ügyvezetõ igazgatója,
Victor Chirilã pedig leszö-
gezte: jóllehet a két ország
egyesülésének gondolata
idõrõl idõre a jövõben is elõ-
térbe kerül majd, politikai
szempontból az unió megva-
lósíthatatlan. 
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Egyesülés, a Prut két oldaláról 
Romániában még mindig meglehetõ-
sen erõsen él a Moldovai Köztársaság-
gal való egyesülés gondolata, amely-
nek azonban a Prut túlsó partján fekvõ
államban már csak alig akad híve.

Gy. Z.

Az EHEC-bélbaktérium
okozta fertõzés – legsú-

lyosabb formájában – vérsze-
génységet és veseelégtelensé-
get eredményez. Hamburg-
ban és Hannoverben az orvo-
sok már azt is észlelték, hogy
egyes betegek esetében a bak-
térium okozta mérgezés kö-
vetkeztében a központi ideg-
rendszer is károsodott. Ezért
nem zárják ki, hogy az áldo-
zatok száma tovább növek-
szik, mint ahogy azt sem,
hogy a fertõzésben megbete-
gedett több személy mara-
dandó egészségkárosodást
szenved.

Fertõzött élelmiszerek

A Robert Koch országos
járványügyi intézet Német-
országban arra szólította fel a
lakosságot, hogy lehetõség

szerint továbbra se fogyasz-
szon nyers zöldséget, minde-
nekelõtt paradicsomot, pap-
rikát, uborkát és salátát.

A legfrissebb információk
szerint Németország mellett
Svédországból, Dániából,
Hollandiából, Nagy-Britan-
niából és Franciaországból is
jelentettek megbetegedést.
Harminchárom osztrák bio-
élelmiszer-üzletbõl is vissza-
vonnak spanyol zöldségeket
azzal a gyanúval, hogy az
EHEC-baktériummal fertõ-
zött áruból valók. Az osztrák
egészségügyi és élelmiszer-
biztonsági ügynökség (Ages)
vasárnap arról tájékoztatta a
közvéleményt, hogy másnap
reggel lefoglalják a kérdéses
termékeket az érintett boltok-
ban. Mindenesetre érdemes
megfigyelni, hogy a járvány
elsõsorban olyan országok-
ban terjed, amelyek éghajlata
kevésbé kedvez a zöldségter-

melésnek, a zöldségek érése
késõbbre tolódik, bár a hely-
zethez nyilván az is hozzájá-
rul, hogy jobbára éppen ezért
a délrõl származó termények
olcsóbbak a hazaiaknál, és a
multik, a nagy élelmiszerlán-
cok a nagyobb haszon remé-
nyében innen szerzik be áru-
ikat. Egy vasárnapi, csehor-
szági bejelentés szerint Ma-
gyarországra is kerülhetett
ezekbõl a termékekbõl, ezért
több üzletben is mintát vettek
a Spanyolországból szárma-
zó zöldségfélékbõl a szakem-
berek. Nem egy helyen talál-
tak Spanyolországból szár-
mazó zöldségfélét, fõleg pa-
radicsomot, cukkinit és brok-
kolit. Ezeket a tételeket azon-
nal zárolták, a minták kiérté-
kelése a hét második felére
várható. A gyors intézkedést
az is indokolta, hogy koráb-
ban már sokszor került be
fertõzött élelmiszer – például

dél-amerikai õrölt paprika,
kínai méz – az országba.

A tájékoztatás 
akadozik

Öt spanyolországi zöldség-
termelõ farmot gyanúsítanak
azzal, hogy vérhast okozó
baktériumokkal szennyezett
uborkát küldtek a német pi-
acra. A termelõk tagadnak,
szerintük a csomagolásnál
vagy a szállításnál szennye-
zõdhetett az árujuk. A ható-
ságok munkája meglehetõ-
sen átláthatatlan. Németor-
szágban az elsõ megbetege-
déseket nyolc nappal ezelõtt
tapasztalták, errõl még aznap
értesítették az uniós tagor-
szágok hatóságait, az elsõ ér-
tesítés mégis csak három nap
múlva látott napvilágot. Élel-
miszerbiztonsági riasztás
csak 27-én, azaz pénteken
lett az ügybõl, ám az európai
gyorsvészjelzési központ
honlapján nem lehet a részle-
tekhez hozzáférni. Az EHEC
az enterohemorrágiás Esche-
richia coli baktérium nevé-
nek rövidítése. Ez azoknak a
kólibaktériumoknak egy vál-

tozata, amelyek természetes
körülmények között nem él-
nek az emberi béltraktusban.
Az EHEC-típus ezzel szem-
ben állatok tápcsatornájában
él, és az emberi szervezetbe
jutva súlyos hasmenést okoz-
hat. Az EHEC-fertõzés né-
hány esetben hemolitikus
urémiás szindróma (HUS)
kialakulásához vezethet; ez a
vérerek károsodásával és ve-
seelégtelenséggel jár. Az
EHEC-fertõzés legismertebb
változata (szerotípusa) az
EHEC-O157:H7; a baktériu-
moknak 42 törzse felelõs az
utóbbi évek járványaiért.

Lehet védekezni

A Münsteri Egyetem tudó-
sai megállapították, hogy a
mostani járványt a HUSEC
41 nevû baktériumtörzsbe
tartozó ST678-as típus okoz-
za. Szakértõk szerint ez a
törzs eddig még nem hívta fel
magára a figyelmet azzal,
hogy járványt vagy komo-
lyabb fertõzést idézett volna
elõ. Az EHEC-baktériumok-
nak ez a típusa ráadásul el-
lenálló a penicillin és

cephalosporin antibiotikum-
okkal szemben. A fertõzés –
nemtõl függetlenül – általá-
ban a csecsemõket és a kis-
gyermekeket, illetve az idõs
és gyenge immunrendszerû
embereket veszélyezteti. A
jelenlegi észak-német EHEC-
járvány következtében azon-
ban szokatlan módon sok fel-
nõtt fertõzõdött meg, még-
hozzá a legtöbbjük nõ.

Mit lehet tenni a betegség
elkerülésére? A baktérium
hatása kiküszöbölhetõ, ha
nagyon alaposan megmos-
suk a zöldséget a fogyasztás,
feldolgozás elõtt. A higiéniai
szabályok betartásával nem
alakulhat ki olyan hisztéria,
mint az 1950-es évek végén,
az 1960-as évek elején, ami-
kor a hiánycikknek számító
déligyümölcsökrõl – na-
rancsról, banánról – az a szó-
beszéd terjedt el, hogy ter-
mõhelyükön a mérges kí-
gyók beléjük harapnak, ezért
nincs a halálos veszély ellen
védekezési mód. Igaz, nagy a
valószínûsége, hogy akkor
ezt a szóbeszédet a hivatalos
politika terjesztette. Most
ilyenrõl nincsen szó. 

A halálos kígyóuborka
Elérte az egy tucatot tegnap a németországi hasmenésjár-
vány áldozatainak a száma. A fõként Észak-Európában je-
lentkezõ veszélyes betegség Ausztriát is elérte, és egyes jelen-
tések szerint Magyarországra is kerülhetett fertõzõ zöldség. 

A Románia és Besszarábia egyesülését megszavazó moldovai Országtanács épülete a két világháború között



Székelyföld brüsszeli irodájának megnyitá-
sa kapcsán alighanem ugyanazért horkan-
tak fel a román pártok és tessék-lássék mó-
don ugyanazért kapta fel a fejét a román
külügy, mint amiért Románia nem vesz
részt a varsói csúcson: ha nem ismeri el
Koszovó függetlenségét, akkor nyilvánvaló-
an meg kell botránkoznia bármiféle nem-
zetközi regionális törekvéstõl.
Noha ez kimondottan ostobaság, hiszen
egy hasonló székelyföldi képviselet a belga
fõvárosban mindössze egyetlen porszem
azon sokezer közül, amelyek ott kavarog-
nak az uniós intézmények körül és valami-
képpen igyekeznek rátapadni egy-két kép-
viselõre vagy alacsonyabb-magasabb rangú
tisztségviselõre. 

De hogyan? Az Adrian
Severin körüli botrány kissé
fellebbentette a fátylat
mindarról, amit a nemzet-
közi politikában nem csu-
pán jól ismert, hanem elis-
mert lobbitevékenységnek
neveznek: személyek vagy
kisebb csoportok uniós
parlamenti képviselõkön

keresztül szeretnék ér-

dekeiket érvényesíteni illetve megpróbálják
elérni, hogy céljaik, törekvéseik legalább
egy átszerkesztett mondat formájában beke-
rüljenek valamelyik uniós határozat akár
egyetlen cikkelyébe.
A hasonló lobbitevékenység nem titok.
Olyannyira nem az, hogy a mögötte álló
csoportok be kell hogy je-
gyeztessék magukat egy
állandóan frissíthetõ adat-
bázisba, a képviselõknek
pedig úgyszintén nyilván
kell tartaniuk, hogy mikor
és milyen lobbicsoporttal
tárgyaltak bármiféle anyagi elõny elfogadá-
sa nélkül. Itt buktak el Severinék, hiszen az
anyagi elõnyök legprimitívebb formája a
pénz elfogadása. És itt nem buknak el so-
kan, hiszen a rejtett anyagi elõnyök hosszú
távúak, több lépcsõsök, és nem csupán a
képviselõt küldõ, hanem számos más or-
szágra is kiterjedhetnek. Mértékük pedig
nem lehet akármilyen szintû, hiszen meg
kell érnie a kockázatot. Ha rajtavesztenek
ugyanis, akkor azt a nem csekély összeget
is elveszíthetik, amelyet parlamenti szolgá-
latuk idõtartamának függvényében, annak
lejárta után is megkaphatnak. 

Persze jó lenne minderrõl sokkal többet ol-
vasni, akárcsak a különbözõ országok uni-
ós parlamenti képviseletének és képviselõi-
nek a munkájáról. Nem a nyilatkozatokról,
hanem a háttérrõl, amely nem látszik. Ar-
ról, hogyan mûködik a sokat kárhoztatott
bürokráciában a sokat magasztalt demok-

rácia. Hogy itthon marad-
junk: a romániai magyar
europarlamenti képviselet
az évek során számos er-
délyi újságírót meghívott
Brüsszelbe, Strasbourgba,
hogy tájékozódjanak, de

mindaz, amit hazatérésük után megírtak,
nem volt más, mint turisztikai élménybe-
számoló.
Pedig ha más lett volna, akkor az erdélyi
közönség is tisztábban látná: mit is várha-
tunk egy brüsszeli Székelyföld-irodától.
Mert ahogyan beharangozták, az közhely.
„Információkat szolgáltat az uniós intézmé-
nyekrõl.” Az unió önmagáról, minden
nyelven, annyi információt szolgáltat a vi-
lághálón, hogy ember legyen a talpán, aki
legalább a töredékét elolvassa. „Segít az
uniós pályázatok elnyerésének a munkájá-
ban.” Az uniós pályázatok útja úgy ki van

taposva, hogy a hasonló iroda munkatársai
még fûszálak sem lehetnek az út mentén.
„Turisztikai információkkal szolgál a Szé-
kelyföldrõl.” Ezt néhány eddigi képviselõi
ötlethez hasonlóan megtehetik, hiszen a
székelyföldi burgonya-, borvíz-, vagy töl-
töttkáposzta- és kürtõskalács-bemutatók szí-
nezik a politikusok amúgy sem egyhangú
és nem a közember mércéjével mérhetõ éle-
tét, de az adatok azt igazolják: magyar vagy
román turistacsoportokon kívül francia, né-
met, cseh, lengyel, spanyol vagy más turis-
ták érzékelhetõ számban a lábukat nem te-
szik be errefelé. A turisztika ugyanis nem
egy kis irodát, hanem jól megalapozott gaz-
dasági tevékenységet feltételez, annak sok-
sok apró és jól összehangolt részletével.
A mi brüsszeli irodánkat alighanem jelkép-
nek szánjuk. Akár a zászlókat, a felállított
és leszedett táblákat. És ezzel nincs is sem-
mi baj. Csak azt ne feledtesse, hogy mind-
ezek nem helyettesítik a valós élet gondjai-
val-bajaival való törõdést. Amikor brüsszeli
képviselõink vagy irodánk jóvoltából meg-
érkezik, mondjuk, az elsõ munkahelyte-
remtõ külföldi beruházás a Hargita alá, ak-
kor beszélhetünk férfimunkáról. Addig csu-
pán jó mulatság. 

De amit én mondok, az visszahatással bír „a kultúra egész me-
zejére”, s ellenérzést kelthet oly olvasóban is, ki egyébként poli-
tikailag legnagyobb ellensége a nemzetek és fajok sacro egois-
mo-jának. Mert ez a – progresszív és „baloldali” világnézetû –
olvasó ugyanakkor, többé-kevésbé nyíltan és tudatosan, barátja
annak a modern õszinteségnek, mely egész kultúránkat ennek
az ösztönéletnek leplezetlen és nem cenzúrázott kifejezésévé
avatja, (…) s rendszerint megvetõje az Élet harcain felülemelke-
dõ objektív és l’art pour l’art kultúrának: õ „életes” kultúrát
szomjazik, az Élet és Cselekvés aktivista kultúráját.
Mindez csak még világosabbá teszi, hogy amit elmondtunk, az
nem valamely jobb- vagy baloldali „világnézet” megtámasztása
s az ellentétes világnézet megtámadása. Korunk úgynevezett
„világnézetei” történeti termékek, és különbözõ elveik egyálta-
lán nem a logikai összetartozóság alapján kerültek egymás mel-
lé. Aki nem a véletlen és logikátlan tények, hanem a minden té-
nyektõl független Igazság nevében okoskodik, annak elõször is
e „világ-nézetek” béklyóiból kell magát teljesen fölszabadítani.
Az a készség, és hogy úgy mondjam, fegyelmezettség, amivel a
modern írástudók hajlandók a körülöttünk harcoló világnézetek
egyikének katonáivá szegõdni – jobbra vagy balra állni –, s a
választott világnézet elveinek véletlen és történelmileg lerakó-
dott komplexumát – legalább fõbb részeiben és egész összefüg-
gésében – kritika nélkül elfogadni: csak egy újabb és eklatáns
példája az „írástudók árulásának”. 

Babits Mihály: Az írástudók árulása

A mi brüsszeli irodánk
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Maga a hír nem különösebben különleges: az Euró-
pában idõzõ Barack Obama tárgyalásra és ebédre
hívta meg Közép- és Kelet-Európa államfõit, körül-
belül húsz politikust. Az eseményen a szerb és a ro-
mán államelnök nem vett részt. Ennyi.
A diplomácia a finom árnyalatok mûfaja, a jelképes
üzenetû cselekvések kimódolt eszenciája, a politika
mûvészetének magasiskolája. Ebben az összefüggés-
ben minden tiszteletünk és nagyrabecsülésünk
Bãsescu elnököt illeti, aki a spanyol etikett eleganci-
ájával piruettezett egyet a balkáni közönség szájtáti
közönségének.
Szerbia azért nem vett részt a találkozón, mert meg-
hívták Koszovót, amelynek létét a NATO bombázás
és a nemzetközi nyomás kényszerítette ki. A magyar
államvezetés sem mehetne el egy Trianon-évfordulót
ünneplõ eseményre, bár volt már rá példa. Szerbiá-
hoz csatlakozott az elsõ körben Szlovákia és Romá-
nia, mely államokat egységbe forraszthatja a ma-
gyar-probléma, amelynek megfogalmazása ebben az
esetben úgy hangzik diplomatikusan, hogy Koszovó
függetlensége rossz példa lehet a térség területi auto-
nómiát követelõ kisebbségei számára. A szlovákok
rövid úton kihátráltak ebbõl a formálódó kisantant-
ból azzal a feltétellel, hogy részt vesznek akkor, ha
nem jelennek meg a tanácskozáson a koszovói álla-
mi jelképek, és nem kerül aláírásra olyan hivatalos
dokumentum, amelyen Koszovó, mint független ál-
lam szerepel. Úgy látszik, ez a feltétel teljesíthetõ
volt, így csak két elnök maradt távol, a szerb és a ro-
mán.
Belpolitikai és a magyar-román államközi kapcsola-
tokat illetõen egyértelmû az üzenet, a legjelentékte-
lenebb tintafoltos könyökû állami hivatalnok is érti
innentõl kezdve, hogy a magyaroknak coki. Tárgya-
lunk, törvénykezünk, egyezményeket írunk alá, mo-
solygunk és kezet rázunk, de a kisebbségi kérdésben
tartjuk magunkat az eddig bevált gyakorlathoz.
S egyáltalán nem jelent szakítást a nemzetközi po-
rondon bevált és sikeres román külpolitikával ez a
gesztus. Bãsescu itt is követ egyfajta hagyományt,
amely pontosan elmegy a mindenkori határig a jel-
képes cselekedetek terén. Szembeszegült az USA-
val, mint egykoron Ceauºescu a nagy Szovjetunió-
val, önálló véleményt fogalmazott meg, mondhatni
karakán személyiségként lépett föl a nyájszellem
idején. Avagy gondoljunk a pálfordulásos ország-

gyarapítások finom megoldásaira.
Hosszú távon – Amerika nem felejt
és a mi Uniónk sem szereti a
különutasokat – lehet böjtje ennek

a lépésnek. De a pillanatnyi állás
szerint az összes kelet-közép-euró-
pai állam ugyanazt a menázsit
kapja. Egyik jutalomnak, másik
büntetésbõl. Bãsescu nem vállalt

kockázatot. 
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Mindezek nem helyette-
sítik a valós élet gondja-
ival-bajaival való törõ-
dést.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Légy türelmes mindenkihez, de leginkább ma-
gadhoz.” Szalézi Szent Ferenc

Fordulat

Nézetek béklyói

Tegnap van

Krebsz János

A nap címe. Isten éltessen, Rodica! Köny-
nyû nyugdíjkort!, Jurnalul naþional.

Magyarázat. A lap ironikusan azt írja
Rodica Culcer hatalmas elsõoldalas port-
réja alá: „... Az általa frenetikusan támo-
gatott munkatörvénykönyv szerint ezek
után már nem vezetheti a közszolgálati te-
levízió hírszerkesztõségét. Bãsescu üdvös-
kéje számára most keresik a ‚folytonossá-
gi’ megoldást, hogy továbbra is megfigyel-
hesse a TVR-t, lévén ebben nagy szakértõ.
Mandátuma tele volt botrányokkal.” Bi-
zony. Emlékeznek a szegény komikus-
páros, Remeº és Mureºan esetére a májas-
hurkával? Elõször történt meg, hogy a tit-
kosszolgálatok által készített (s rettenete-
sen amatõr módon összevágott) megfigye-
lési filmet a köztévé hírként mutatta be.
Vajon arról a másik helyrõl Rodicát mikor
küldik nyugalomba?

Nonstop orvosok. Bukarestben telefonköz-
pontot állítottak fel (Call Center San Tel),
amelyen különdíj ellenében a betegek
(hipochonderek, hozzátartozók, telefonbe-
tyárok) neves orvosokat hívhatnak fel pana-
szaikkal. Mintegy negyvenöt orvos áll –
reggel hattól éjfélig, hétvégéken is – taná-
csaival az igénylõk rendelkezésére, köztük a
szakma híres képviselõi. Az Adevãrul azt is
megírja, hogy az orvosok a telefonszolgála-
tot kórházi tevékenységük közben látják el.

Megnyugodtunk, de nem végleg. Elena
Udrea, a PDL bukaresti szervezetének el-
nöke kijelentette, nem pályázik sem a bu-
karesti fõpolgármesteri, sem a miniszterel-
nöki tisztségre, olvassuk a România
liberában. (És feltehetõleg még kevésbé
akar Norvégia elnöke lenni.) Ugyanott ki-
jelentette, hogy a kormány nem veszíti el a
többségét a parlamentben – na, ez nagyon
hamar nem jött be neki, legalábbis a sze-
nátusban. Folyt. köv. (Azoknak pedig,
akik azt kérdezik, hogy akkor most már
mi kinek drukkolunk, azt válaszoljuk: ter-
mészetesen Udrea asszonynak, hogy talál-
ja meg a helyét.)

A nap álhíre. Theodor Paleologu kijelen-
tette, hogy õ igenis indul valamennyi vá-
lasztáson, amelyeken Udrea nem indul,
mert szereti a kihívásokat és a korteskedés
vicces részét.
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A kormány dolgozik a
társadalombiztosítási

hozzájárulások csökkenté-
sének lehetõségén, és a kér-
dést nagy valószínûséggel
tematizálni fogják a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF)
legközelebbi tárgyalásain is
– jelentette ki tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Adriean
Videanu volt gazdasági mi-
niszter. A Demokrata Libe-
rális Párt (PDL) politikusa
ugyanakkor hangsúlyozta, a
kormánynak szüksége van
alternatív megoldásokra,
amelyekkel ellensúlyozható
lenne a hiány, amelyet a
tébécsökkentés jelentene a
büdzsé bevételeire.   

Újítana az USL

Videanu hétvégén tett ki-
jelentése reakció volt az el-
lenzéki Szociálliberális
Unió (USL) által kidolgo-
zott gazdasági csomagra,
amely kiemelten kezeli a jö-
vedelmek progresszív meg-
adóztatásának ötletét. Esze-
rint a jelenlegi 16 százalékos
adókulcs megmaradna, ám
a keresetek függvényében
meghatározott háromlép-
csõs modellben ezt csupán a
legmagasabb jövedelem-ka-
tegóriára alkalmaznák, míg

az ennél kisebb béreket
mindössze 12, illetve 8 szá-
zalékos adóval sújtanák.   

Az ellenzéki javaslat –
egyebek mellett – további
négy évig tartaná fenn a je-
lenlegi 24 százalékos árufor-
galmi adó (áfa/TVA) szint-
jét, 2013-ra pedig újabb
IMF-megállapodás megkö-
tését helyezi kilátásba. Az
USL az elkövetkezõ idõ-
szakban legkevesebb egy-
millió munkahely teremté-
sét tûzte ki célul – azzal a
feltétellel, hogy a munka-
adói tébébefizetések szintje
öt százalékkal csökken. Az
unió további jelentõs
tébékedvezményben részesí-
tené egy évig azokat, akik új

állásokat teremtenek, a rész-
munkaidõt lehetõvé tevõ
vállalkozásokat pedig más
befizetések alól is teljesen
mentesítené. Mindemellett
800 lejre emelnék a mini-
málbér szintjét.

Lépés helyett óhaj 

Bár elismerte, hogy az el-
lenzék javaslatai közt építõ
jellegûek is akadnak – ilyen
például a tébéjárulékok csök-
kentése vagy a vállalkozói
hitelkártya-program elindítá-
sa – Videanu a csomagot ki-
forratlannak és megalapo-
zatlannak nevezte. „Az USL
elképzelése számos általáno-
sítást tartalmaz, cselekvési

pályák helyett pedig inkább
óhajokat fogalmaz meg” –
fejtette ki a politikus, aki úgy
véli, a javaslatokat túl kevés
adatra építették. Szerinte a
PDL-nek sokkal inkább szív-
ügye az ellenzék gazdasági
programja, mivel már eddig
is többet foglalkozott hatása-
inak tanulmányozásával,
mint kidolgozói. Mint el-
mondta, számításaik szerint
az USL-csomag 14 pontja 21
milliárd lejes (5,5 milliárd
eurós) lyukat hagyna a költ-
ségvetésen, ami négyszázalé-
kos deficitnek felel meg.

„Csalódtam az ellenzék
gazdasági javaslatcsomagjá-
ban, amelynek a legnagyobb
hiányossága az, hogy nem

realista” – minõsítette az
ÚMSZ-nek Borbély László
az USL adókulcsváltoz-
tatással kapcsolatos állás-
pontját. „Az adócsökkentés
deficitet okoz, amelyet az
ország gazdasága jelenleg
nem képes fenntartani. Ta-
lán a jövõben, ha megerõsö-
dik a gazdaság” – fogalma-
zott tegnapi bukaresti sajtó-
tájékoztatóján a környezet-
védelmi miniszter. Mint ar-
ról tegnapi lapszámunkban
már hírt adtunk, Winkler
Gyula RMDSZ-es európai
parlamenti képviselõ Bor-
bélyhoz hasonlóan irreális-
nak tartja az ellenzék tervét.
A közgazdász-politikus a
keletkezõ deficit mellett a

változó adókulccsal kapcso-
latos adminisztrációs plusz-
költségekben látja az áttérés
gyakorlati akadályát.

Az IMF is óvatos

Mint korábban beszámol-
tunk róla, az IMF-nek fenn-
tartásai vannak a tébé-
csökkentéssel szemben, an-
nak ellenére, hogy a kor-
mány képviselõi több ízben
is kilátásba helyezték e
könnyítést, már-már tény-
ként kezelve azt. Még egy
hónapja sincs, hogy Jeffrey
Franks, az IMF bukaresti
küldöttségének vezetõje úgy
nyilatkozott: csak hosszútá-
von, 5-10 év múlva képzel-
hetõ el bármiféle adónem
csökkentése Romániában.
A szakember emlékeztetett,
hogy a nemzetközi pénzin-
tézettel kötött új hitelmegál-
lapodás szerint minden ha-
sonló kérdésben szükséges a
fiskális mutatók alapos ta-
nulmányozása. Franks sze-
rint még korai lenne eldön-
teni, hogy az államháztartás
megbír-e egy ilyen intézke-
dést, ugyanakkor, mintegy
megnyugtatólag hozzátette:
a Romániába települõ be-
fektetõket a tébéjárulékok
szintje csak elenyészõ mér-
tékben befolyásolja itteni
üzleteik megkötésében. 

Könnyebb terjeszkedés  

Az Európai Bizottság nyo-
mására a román kormány
egyszerûsíti a nagykeres-
kedelmi üzletláncok bõví-
tésének engedélyezési fo-
lyamatát. Ennek értelmé-
ben a jövõben eltekintenek
attól a követelménytõl,
hogy az új bevásárlóköz-
pont megnyitásába bele-
egyezzenek a konkurens
cégek, illetve, hogy a beru-
házó hatástanulmányt mu-
tasson fel.

Itt az új válság?

Mark Möbius befektetési
guru szerint vissza fog térni
a pénzügyi válság, mert az
okai nem szûntek meg – ír-
ta a Bloombergre hivatkozva
a Mediafax. A szakember
emlékeztetett: a cégfelvásár-
lásokra felvett hitelek nagy-
sága a válság elõtti aggasz-
tó szintet idézi, a származé-
kos ügyletek összértéke a
világon meghaladja a világ-
gazdaság GDP-jét, ami
volatilitást és válságot gene-
rál a részvénypiacokon.

Egyszerûbb ügyintézés 

Megállapodtak az európai
uniós tagországok verseny-
képességi ügyekért felelõs
miniszterei Brüsszelben ar-
ról a jogszabály-módosítás-
ról, amelynek köszönhetõ-
en egyszerûbbé válnak a
mikrovállalkozások pénz-
ügyi beszámolási kötele-
zettségei. 

Röviden

ÚMSZ

„A szerdai kormányülé-
sen, sürgõsségi kor-

mányrendeletben döntünk a
gépkocsikra kivetendõ re-
gisztrációs adó módosításá-
ról” – jelentette be tegnapi
bukaresti sajtótájékoztató-
ján Borbély László. A kör-
nyezetvédelmi miniszter
szerint a kormánykoalíció-
ban tegnap reggel egyeztet-
tek a kérdésrõl, amit a Há-
gai Nemzetközi Bíróság
nemrégiben megfogalma-
zott kifogásai tettek szüksé-
gessé. 

„A hágai bíróság egyéb-
ként nem a regisztrációs adó
eltörlését kérte Romániától,
hanem egy 2008-as kitétellel
kapcsolatban kért intézke-
dést Bukaresttõl. Alapel-
vünk az, hogy az országnak
szüksége van a regisztrációs
adóból befolyó összegekre,
ezért nem mondhatunk le
ezekrõl. Az adó megmarad,
hiszen ebbõl tartható fenn a
hazai gépkocsipark felújítá-
sára irányuló roncsprog-
ram” – szögezte le Borbély.

Mint ismeretes, a kabinet
múlt szerdán elnapolta a
döntést a regisztrációs adó
kérdésében, a Mediafaxnak
nyilatkozó források szerint
azért, hogy az elkészült ha-
tástanulmányokat alaposab-
ban megvizsgálják. A hír-
ügynökség úgy értesült, a
kormány asztalán álló ren-
delet értelmében a 2007
elõtt vásárolt autókra 30

százalékos kedvezményt ad-
nának, azok számára vi-
szont, akik már a teljes díjat
befizették, megtérítenék a
különbözetet – de csak rész-
letekben, hogy ne okozzon
túl nagy sokkot az állam-
kassza számára, hisz ez 750
millió eurós összeget jelent.

A jogászok több ízben is
felhívták a figyelmet:
amennyiben Románia nem
tesz eleget az uniós követel-
ményeknek és nem módo-
sítja a gépjármûvek regiszt-
rációs adóját, pénzügyi
szankciókra, valamint az
autótulajdonosok által indí-
tott perek százaira kell szá-
mítania.

Az európai bíróság ítélete
szerint ellentétes az európai
uniós joggal az a környezet-
szennyezési adó, amellyel
Romániában terhelik a gép-
jármûveket az elsõ nyilván-
tartásba vételkor. Ez a sza-
bályozás ugyanis visszatart-
hatja a vásárlókat a más tag-
államokban vásárolt hasz-
nált jármûvek behozatalától
és romániai forgalomba he-
lyezésétõl. A 2008-tól érvé-
nyes román szabályozás
nem tesz különbséget a
helyben gyártott és a kül-
földön elõállított gépjármû-
vek között, továbbá nem kü-
lönbözteti meg az új és
használt autókat sem, így a
külföldrõl bevitt autók után
meg kell fizetni az adót ak-
kor is, ha más országban
egyszer már nyilvántartásba
vették. 

Borbély László, Adriean Videanu és Jeffrey Franks egyetért abban, hogy a mostani adókulcs szükséges a gazdasági fejlõdés fenntartásához

Ragaszkodik a kormány 
a regisztrációs adóhoz

Egységes a fejlõdés (adó)kulcsa?

„Tõzsdemagot” vetettek 
Baloga-Tamás Erika

Mintegy nyolcvan részt-
vevõ, zömében kisvállal-

kozó volt kíváncsi a hétvé-
gén tartott elsõ erdélyi tõzs-
dekonferenciára Marosvá-
sárhelyen. „A rendezvényre
azután került sor, hogy az
Imperium Divitiarum tõzs-
deoktatással foglalkozó cég
széleskörû piackutatást vég-
zett, aminek eredménye iga-
zolta: a vállalkozók igénylik
az ilyen típusú elõadásokat”
– tudtuk meg Antal Hajnal
fõszervezõtõl, aki hangsú-
lyozta: a régióban hiánypót-

ló ez a konferencia.  A szer-
vezõ meglátása szerint a
tõzsde iránti érdeklõdésük
szempontjából két részre
oszthatók a romániai ma-
gyar kisvállalkozók: van-
nak, akik nyíltak a tõzsde
világa iránt és vannak, akik
teljesen elzárkóznak. „Ez
attól is függ, hogy mennyire
nagy, vagy sikeres az illetõ
vállalkozás, de sokan egy-
szerûen nem nyitottak az új-
ra, és nem érdekli õket az
ilyen fajta befektetési lehetõ-
ség, maradnak a hagyomá-
nyos vállalkozásnál” – véle-
kedett Antal. 

Bár az egynapos rendez-
vény vezérfonala a tõzsde
világa volt, elõadások hang-
zottak el a befektetések és
vállalkozások közti különb-
ségekrõl is, és nem marad-
tak el a tõzsdézés elõnyeirõl
illetve csapdáiról szóló be-
szélgetések sem. A napot
„megkoronázandó”, siker-
történetek hangzottak el
olyan személyektõl, akik pár
éve léptek ki a tõzsdére. A
szervezõk szeretnének ha-
gyományt teremteni és fél-
évente vándorkonferenciák
formájában különbözõ tele-
pülésekre eljutni. 

Romtelecom: elmaradt vétel 
Hírösszefoglaló

Görögország jelenlegi
válságos gazdasági hely-

zete miatt az OTE társaság-
nak (illetve fõrészvényes-
ének, a Deutsche Telekom-
nak) nem áll módjában
ajánlatot tenni a Romtele-
com kisebbségi részvénycso-
magjának átvételére, ám
nem zárja ki annak lehetõ-
ségét, hogy amint a körül-
mények megengedik, ezt
megtegye – tudatta sajtó-
közleményben a távközlési
minisztérium. A telekom-
munikációs társaság többsé-
gi tulajdonosa ugyanakkor
felajánlotta az azonnali fú-
zió elindítását a Cosmoté-
vel, amelynek 30 százalékos
részvénycsomagját birtokol-
ja jelenleg a Romtelecom. A

görög tulajdonos arra is ígé-
retet tett, hogy szükség ese-
tén minden adminisztrációs
és menedzsmentbeli segítsé-
get megad a román állam-
nak, ha úgy döntene, tõzs-
dére viszi a távközlési cég
részvényeit.

Mint ismeretes, a távköz-
lési minisztérium tavaly év
végén jelentette be, hogy
megválna a Romtelecom
45,9 százalékos kisebbségi
részvénycsomagjától, ame-
lyet megvételre ajánlott a
többségi tulajdonos OTE-
nek. Bár a tárca tavaly év vé-
gére várt választ az ügyben,
a tárgyalópartnerek több íz-
ben halasztást kértek. A ro-
mán állam elszánt a Rom-
telecomot illetõen: nemcsak
azt szögezte le, hogy egy-
milliárd eurónál olcsóbban

nem adja a telefontársasá-
got, de azt is, hogy az adás-
vétel meghiúsulása esetén
börzére viszi a részvénye-
ket. 

A HotNews.ro értesülései
szerint a görögök ugyanak-
kor világossá tették, hogy
továbbra is élni kívánnak fõ-
részvényesi elõjogaikkal,
ami ebben az esetben azt je-
lenti, hogy beleegyezésük
nélkül a román állam nem
adhatja el az értékpapírokat
az OTE piaci vetélyár-
sainak, illetve, hogy az eset-
leg tõzsdére vitt csomagok
nagysága nem haladhatja
meg egyenként a 7,5 száza-
lékot Az ügyben már koráb-
ban megindultak a piaci
spekulációk: egyesek tudni
vélik, hogy az RCS&RDS is
érdeklõdik a pakett iránt. 
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Gyulay Zoltán

Mit jelent az együttes
számára a határon túli ma-
gyarok elõtt fellépni? Miért
tartják fontosnak ezeket a
koncerteket?
– Számomra egyféle ma-
gyar létezik – éljen bárhol a
világon. Sajnos azonban az
anyaországon kívül a ma-
gyarságunkat megtartani
nem egyszerû dolog. Le-
gyen az Erdély, Felvidék
vagy a tengerentúl. Azt
azonban el kell ismerni,
hogy a legnehezebb az
anyaország közelében ezt
megélni, hiszen a történe-
lem viharai, mérhetetlen
igazságtalanságai mindig
õket sújtották leginkább. A
fejük fölött politikusok,
gazdasági kalandorok, a
túlzott nacionalizmus lo-
vagjai döntöttek, beleszólá-
suk sorsukba gyakorlatilag
alig maradt, a felelõsséget
pedig mindig a nyakukba
varrták. Úgy érzem, a tiszta
és magas színvonalú mûvé-
szet hozzá tud járulni a bel-

sõ megbékéléshez, a ma-
gyar testvérekre nehezedõ
nyomás oszlatásához, a
magyar kisebbség és az ot-
tani nemzeti többség köl-
csönös megértéséhez. Kon-
certrõl koncertre érzem ezt
a béketeremtõ hatást. Nem
szeretném ezt túlértékelni,
de minden egyes cseppje a
kölcsönös megértésnek
könnyíti a magyar kisebb-
ségek életét. Nagy boldog-
ság számomra látni és érez-
ni a határon túli magyarság
szeretetét, megbecsülését,
mûvészetünk tiszteletét.

A mûfaj, a dixie kifeje-
zetten nemzetközi; hogyan
lehet sajátos magyar ele-
meket „becsempészni”, ez-
zel is erõsítve a magyarság-
tudatot?
– Nemzetközi a foci, mégis
rajongásig szeretjük hazai
csapatainkat, a nemzeti vá-
logatottat. A világ számos
sportjában rendkívüli ered-
ményeket értünk el, pedig
nem nevezhetjük õket sajá-
tosan magyarnak.

Azt viszont már igen, hogy
mindezeket hogyan csinál-
juk! A Benkó Dixieland
Band 54 éves története alatt
kialakult a magunk sajátos
stílusa, ami kizárólagosan
magyarnak tekinthetõ. Ez
már magyar, el nem vehetõ
tõlünk. Amikor a Székely-
dályai Templom orgonájá-
nak restaurálása érdekében
adtunk jótékonysági koncer-
tet Székelyudvarhelyen, ak-
kor ezt a saját stílust, érzel-
mi világot erõsítettem sajá-
tosan magyar hangszeres kí-
sérettel. A Rákóczi Tároga-
tó Egyesület tagjaival ad-
tam elõ egyik legnagyobb si-
kerszámomat, a Petite Fleur
–t. Aki ezen a koncerten ott
volt, már szinte erdélyi mu-
zsikát hallhatott, amit az er-
délyi havasokban is eljátsz-
hattunk volna.

Vannak-e követõik Er-
délyben?
– Furcsa ezt mondani, de a
dixieland muzsika egyik
centruma ma a világon Ma-
gyarország. Számos alka-
lommal töltöttük meg a
Papp László Budapest Sport-
arénát, a világon ez egyedü-
li teljesítmény. Tízezer em-
bert bevinni egy zenekar
dixie koncertjeire ma már
csak nekünk sikerül. Kon-
certjeink a Mûvészetek Pa-
lotájában, a Kongresszus
Központban, a Liszt Ferenc
Zeneakadémián mindig telt-
házasak. Ha áttekintünk Er-
délybe, példánkat évtizede-
kig nem élhették át az ottani
fiatalok. Remélem, a lassan
elindult erdélyi megjelené-
seink felgyorsítják a folya-
matot, egyre több fiatal sze-
reti meg ezt a stílust.
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Szekeres Erzsébet 
tárlata Kolozsváron

Kelemen Hunor mûvelõdés-
ügyi miniszter és Tõkés
László, az Európai Parla-
ment alelnöke nyitja meg
pénteken Szekeres Erzsébet
textilmûvész Gyümölcsözõ
örökség címû egyéni tárlatát
Kolozsváron. A kiállítást a
katolikus nõszövetség Ki-
rály utcai (Iuliu Maniu)
székházában tartják. Az
eseményen részt vesz Szil-
ágyi Mátyás magyar nagy-
követ és Jakubinyi György
gyulafehérvári római katoli-
kus érsek, valamint Diósi
László, az OTP romániai
vezérigazgatója is. A buda-
pesti származású képzõmû-
vész a magyar legendák és
néphagyomány világát dol-
gozza fel textilmunkáin. 

A Koncz-Münich 
házaspár kiállítása

Koncz-Münich Judith és
Koncz-Münich András kö-
zös kiállítását nyitják meg
ma 18 órakor Kolozsváron,
az evangélikus-lutheránus
püspökség Reményik Sán-
dor Galériájában. 

Feldúlták 
Cs. Gyimesi Éva sírját

Ismeretlen elkövetõk feldúl-
ták Cs. Gyimesi Éva sírját, a
virágokat elvitték, a koszorú-
kat szétszórták a szomszédos
sírokon. Az egy hete elhunyt
Cs. Gyimesi Évát szombaton
helyezték örök nyugalomra 
a Házsongárdi temetõben.

HIRDETÉS

Sipos M. Zoltán

Múlt hét vége óta a kin-
cses város központi terei

életre keltek: az itt lakók és a
városban tanuló egyetemis-
ták tömege látogat el nap
mint nap az elsõ alkalom-
mal megrendezett városün-
nep rendezvényeire. Bõ
programajánlat kínálkozik
valamennyi korosztály szá-
mára: szervezett városnézés,
múzeumlátogatások, kira-
kodóvásárok, szabadtéri ko-
moly- és könynyûzenei kon-
certek, könyvbemutatók és a
legkülönbözõbb vetélkedõk
között válogathatnak az ér-
deklõdõk. 

A változatos kínálat ellené-
re a városnapok elsõ, egyhe-
tes kiadása meglehetõsen szû-

kölködik magyar vonatkozá-
sú programokban. A szerve-
zõk ezt egyrészt azzal magya-
rázzák, hogy a rendezvénye-
ket nem az önkormányzat,
hanem különbözõ szponzo-
rok támogatják, akik inkább
áldoztak a „román vonalra”.
Másrészt pedig a közelgõ Ko-
lozsvári Magyar Napokra hi-
vatkoznak a programfelelõ-
sök, amikor a mûsorok túl-
nyomó többsége a magyar kö-
zönséget célozza majd meg. 

A kolozsvári magyarok ta-
lálhatnak azért magyar vo-
natkozású programokat: va-
sárnap este a Kolozsvári Ma-
gyar Opera mûvészei a ro-
mán társulat tagjaival közö-
sen népszerû operaáriákat
adtak elõ a fõtéren, a Kolozs-
vári Operaházak Gálája ke-

retében. Ugyanakkor az ér-
deklõdõk a Széchenyi téren
felállított kirakodóvásáron is
találkozhatnak magyar áru-
sokkal: itt fõleg székelyföldi
és mezõségi népmûvészek
portékái vásárolhatók meg.
A holnapi gyermekünnep al-
kalmából a fõtéri nagyszín-
padon a magyar elõadóké
lesz a fõszerep. A Claudio-
polis Egyesület által szerve-
zett koncerten a magyaror-
szági Megasztár döntõsei, Pa-
tai Anna, Giorgio, valamint
a negyedik Megasztár nyerte-
se, Király Viktor fog fellépni,
saját és közismert slágerek-
kel. A koncert elõtt közön-
ségtalálkozót szerveznek,
amelyen a sztármeghívottak-
tól autogramokat is kaphat-
nak a rajongók. 

S. M. Z.

Noha lapunknak László
Attila kolozsvári alpol-

gármester a hétvégén azt nyi-
latkozta, hétfõn eltávolítják a
Mátyás-szoborcsoport elé
törvénytelenül elhelyezett
bronztáblát, ez lapzártánkig
nem történt meg. Az alpol-
gármester tegnap nem kíván-
ta kommentálni a halasztást. 

Eközben a román kor-
mány arról biztosította a ma-
gyar nagykövetséget, hogy
megvizsgálja a kolozsvári

Mátyás-szoborcsoport elé ke-
rült, Iorga-idézettel felirato-
zott tábla ügyét. Füzes Osz-
kár tegnap éppen Kolozsvá-
ron tartózkodó bukaresti ma-
gyar nagykövet tájékoztatása
szerint „baráti és konstruktív
megbeszélést” folytatott a
bukaresti külügyminisztéri-
ummal, ugyanakkor bízik ab-
ban, hogy hamarosan pont
kerül a vitatott ügy végére, a
táblát pedig eltávolítják. 

A nagykövet tegnap dél-
elõtt egy csokor virágot he-
lyezett a táblára, de a kolozs-

vári polgármesteri hivatal ott
õrködõ közösségi rendõre
magyar nyelven közölte vele:
nem teheti a csokrot rá, ha-
nem csak a felirat mellé –
tájékoztatott a Szabadság. A
nagykövet a botrány elkerü-
lése végett a néhány méterre
levõ Márton Áron-szobor-
hoz vitte a virágcsokrot. Ko-
rábban az interneten terjedt a
felhívás, amely arra buzdí-
tott: helyezzenek virágot a
Iorga-idézetes táblára, annak
törvénytelen kihelyezése elle-
ni tiltakozásként. 

Meddig marad még a tábla?

„Táncoló 

fotók” tárlata
Baloga-Tamás Erika

Fotókiállítás elõzi meg az
egy hónap múlva esedé-

kes, az idén immár 80. alka-
lommal sorra kerülõ Ezer
Székely Leány Napját. A
rendezvényt éveken át hûsé-
gesen megörökítõ Ádám
Gyula fényképeibõl készült
válogatást tavaly tizenhét
székelyföldi településen mu-
tatták be. A tárlat idén körút-
jának újabb állomásához ér-
kezik: holnaptól a Székely-
udvarhelyi Mûvelõdési Ház-
ban lesz látható. „Székely-
udvarhely után Gyergyószár-
hegyre visszük a tárlat anya-
gát, majd az Ezer Székely
Leány Napja ünnepség után
magyarországi településeken
folytatódik a körút, ugyanis
kilenc magyarországi telepü-
lésrõl kapott meghívást a ki-
állítás” – nyilatkozta lapunk-
nak Mihály Réka. A kiállítás
szervezõje szerint az Ezer
Székely Leány Napja rendez-
vényen készült fotók nagy-
szerû pillanatfelvételek a ma
élõ néphagyomány ápolásá-
ról, a még fellelhetõ népi
örökségünk egy részérõl.
Ádám Gyula képeivel végig-
kísérhetjük az Ezer Székely
Leány Napja rendezvényét,
amelynek hangulata jól tük-
rözi a szervezõk elkötelezett
szándékát: a néphagyomány
ápolása, megtartása mellett a
közösségi székely érzelmi vi-
lág, az együttes élmény meg-
élését. Az elsõ ünnepséget
1931-ben szervezték meg a
Domokos Pál Péter néprajz-
kutató kezdeményezésére. 

A Kolozsvár Napokon fellépett többek között a Transilvanian Brass fúvósegyüttes is

Erdélyben a „dixie”
Régi vágya teljesült a zenekarnak:
Szatmárnémetiben lépett fel a hétvé-
gén az Erdélyben is egyre népszerûbb
Benkó Dixieland Band, hamarosan
Marosvásárhelyen, Csíkszeredában
és Kolozsváron is színpadra állnak.
Ebbõl az alkalomból beszélgettünk a
csapat vezetõjével, Benkó Sándorral.

Szponzoroké a városnapok

Fotó: ziledecluj.ro

Benkó Sándor, a legendás Benkó Dixieland Band alapítója, vezetõje
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Farkas István

Milyen érzés a Csillag szüle-
tik fináléjában lenni? 
– Nekem igazából már az óriási
elégtétel volt, hogy bejutottam a
legjobb nyolc közé, úgyhogy a fi-
nálé az már önmagában „túltel-
jesítés”, bármilyen helyezést is
érjek el. Amikor jelentkeztem,
akkor arra gondoltam, hogy
nekem legfeljebb a legjobb nyolc
között lesz hely, és számomra a
verseny ott be is fejezõdik. Nem
igazán hittem abban, hogy ilyen
elõkelõ helyre sikerül felküzde-
nem magam, így nagyon jó ér-
zés itt lenni, gyerekként verse-
nyezni a nagyokkal. És most,
hogy idáig eljutottam, bevallom
õszintén, egyre többet gondolok
arra, hogy milyen lenne, ha
megnyerném a Csillag születiket.

Hogyan látod, erre mekkora
esélyed van? 
– Az biztos, hogy nem lesz kön-
nyû, mert amellett, hogy a töb-
biek is tehetségesek, stabil szava-
zóbázisuk is van, úgyhogy nem-
csak a zsûritõl számíthatnak
magas pontszámra. De ettõl
függetlenül én teszem a dolgom,
aztán majd szombaton eldõl,
hogy kit ítél a legjobbnak a szak-
ma illetve a közönség. 

A zsûri véleménye mennyire
felhajtó, illetve visszahúzó
erõ?
– Õszintén, nekem az a leg-
jobb, amikor azt tapasztalom,
hogy a közönségnek tetszik az,
amit csinálok. Ha a zsûri vala-
mit negatívan is véleményez,
tudom, hogy bármit monda-
nak, azzal csak a javamat akar-
ják. Ugye most azt mondták,
hogy egyre felszabadultabban
és magabiztosabban mozgok a
színpadon, hétrõl hétre fejlõdik
az elõadásmódom, ami nagyon
jól esik, és motivál a próbákon,
akárcsak az, hogy ismételten
hangsúlyozták: nagyon jó a
hangom és kíváncsian várják,
hogy hogyan teljesítek a továb-
biakban. 

Mikor kezdtél el énekelni,
mikor fedezték fel ezt a kivéte-
les tehetségedet?

– Már az óvodában elkezdtem
énekelni, az óvónénik hallot-
ták, hogy jó a hangom, de iga-
zából nem kamatoztattam az
énektudásomat, és nem is iga-
zán gondoltam arra, hogy éne-
kes legyek. Aztán tízéves ko-
romban elkezdtem szintetizáto-
ron játszani és emellett énekel-
ni, édesapámmal különbözõ
szórakozóhelyekre jártunk ze-
nélni, és így szép lassan meg-
szerettem az éneklést. Talán ez-
zel is magyarázható, hogy a ve-
lem egykorú fiúktól és lányok-
tól eltérõen én nem a mostani
slágereket éneklem, hanem a
régi dalokat.

Most nyolcadik osztályos
vagy, mi lesz az iskolával?
– A szüleim jelezték a tanáraim-
nak, amikor jelentkeztem a ver-
senyre, hogy amennyiben to-
vábbjutok, ideiglenesen Buda-
pestre fogok költözni, így már
elõre megírtam a dolgozatokat,
és megszereztem a lezáráshoz
szükséges jegyeket. A felvételire
pedig majd visszaérek.

Hogyan képzeled el az elkö-
vetkezõ éveket?
– Most úgy gondolom, hogy
mindenképp a zenei pályán fo-
gok maradni, a hozott egy bizo-
nyos fokú ismertséget, adott egy

alapot, amit a verseny után ka-
matoztatnom kell. Hogy Ma-
gyarországon vagy Romániá-
ban, azt még nem tudom, talán
mindkét országban, amennyi-
ben lehetséges lesz.

Szülõvárosod hogyan viszo-
nyul a sikeredhez?
– A szüleim, barátaim elmondá-
sa szerint otthon mindenki na-
gyon örül, büszke rám, ami per-
sze az engem támogató szavaza-
tokon is meglátszik. Van egy hely
a városban, ahová összegyûlnek
és közösen nézik végig a verseny
egyes fordulóit, együtt izgulnak
értem. Ez nagyon-nagyon jól
esik, örülök, hogy az emberek, a
szülõvárosom lakói értékelik,
amit csinálok, de ugyanakkor az
is boldogít, hogy fiatalként vala-
mit én is hozzátehetek szülõváro-
som kulturális értékeihez. És ter-
mészetesen az osztálytársaim is
örülnek a sikeremnek, az õ bizta-
tó szavaik különösen sokat jelen-
tenek számomra.

Milyen a viszonyod a verseny
többi résztvevõvel? Mennyire
tekintitek egymást ellenfelek-
nek, mennyire barátoknak? 
– Hát ellenfelek legfeljebb akkor
voltunk, amikor 24-en voltunk,
most inkább barátok vagyunk,
akik ugyanúgy örülnek a másik
sikerének és ugyanúgy szomor-
kodnak, ha valamelyikük kiesett
a versenybõl. Amikor már csak
nyolcan voltunk, elkezdtek egy-
re szorosabb barátságok köttet-
ni, amelyek most még tovább
erõsödnek. Az elején például va-
lósággal féltem a közös produk-
cióktól, hogy milyen lesz fellép-
ni egy vadidegennel, de végül
egyáltalán nem az lett, amire
számítottam, jó együtt lenni,
ezekkel az emberekkel, és nem
csak a színpadon. Én különösen
Szabó Ádámmal és Krizbai Te-
cával vagyok közeli viszonyban
– Ádámmal már az elején talált
a szó. És persze Gomes-szel,
akit nagyon sajnáltam, amikor
kiesett, ugyanis a verseny egyik
legegyénibb szereplõje volt,
olyan dolgokat tudott csinálni,
amit senki más. Ezért is tartom
az egyik legjobbnak, még így is,
hogy nincs a fináléban. 

A TNS OBOP nevû lengyel közvélemény-ku-
tató intézet nemrég közzétett felmérései alap-
ján a lengyel felnõttek átlag napi 3 óra 58 pe-
recet töltenek tévé elõtt, ami szinte azonos a
romániai átlaggal, ami 4 óra és 17 perc. Ez
azt jelenti, hogy mind a lengyelek, mind pe-
dig kies hazánk lakói pihenési idejük felét a
bunkódobozra bambulva töltik – és mégis:
mintha jobb hírük lenne nemzetközi szinten.
Emlékezzünk csak a „fiatal lengyel vízszere-
lõk” és a „romániából elszármazott olaszor-
szági eperszedõk” esetére. Úgy néz ki, hogy
Lengyelországban valószínûleg televíziós
kézmûvesképzõ tanfolyamok uralják a fõ mû-
soridõt, míg nálunk a Discovery-dokumen-
tumfilmek – ahol fõleg málnázó macikat meg
legelészõ, „transzhumán” barikákat reklá-
moznak. Emiatt sürgõsen javasolnám a ha-
zai kereskedelmi tévéknek, hogy tiltsák le a
majmokról szóló dokfilmeket. Még kezdenénk
utánozni a lengyeleket...

(prier)

Kettõs tükör 

Bizakodó a székely csillag
Beszélgetés László Attilával, a Csillag születik kézdivásárhelyi döntõsével

Erdélyi magyar jelölt az Európai

Parlament Újságírói Díjára

Agyagási Leventét, a Román Televízió ma-
rosvásárhelyi stúdiójának munkatársát és
Lucian Bãlãnuþát, az Alexandru Ioan Cuza
Egyetem diákját jelölte a romániai zsûri az
Európai Parlament Újságírói Díjára a ver-
seny országos szakaszán. A szakmai zsûri
Agyagási Növénykirályság a jégkorszakban
(Regatul plantelor din era glaciarã) címû film-
jét a televíziós kategóriában jelölte a díjra,
kiemelve a dokumentarista hûséget és a té-
maérzékenységet. Bãlãnuþã Kísérlet: utolsó
éjszaka két lábon, elsõ éjszaka kerekesszékben
(Experiment: ultima noapte de mers normal,
întâia noapte în scaun rulant) az egyetem
online újságában megjelent cikkét jelölte az
unió legjelentõsebb újságírói díjára.

Elhunyt Jeff Conaway

Hatvanéves korában elhunyt Jeff
Conaway amerikai színész, aki a Grease-
nek köszönheti az ismertségét. A TMZ
úgy tudja, a színész már hetek óta kómá-
ban feküdt, május elején túladagolta ma-
gát. A színész 2008-ban nyilvánosan vál-
lalta, hogy alkohol-, kokain-, és fájdalom-
csillapító-függõségben szenved. 

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

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

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

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

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

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

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

✁

Fotó: RTL Klub/Sajtóklub/Bársony Bence



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Lélek Boulevard
(ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Vannak vidékek
(ism.)
15.45 Élő népzene (ism.)
16.15 Mátyás király és a
reneszánsz
16.40 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának történe-
te
17.30 Idegenek az üveg-
házban
18.05 Doc Martin (angol
sorozat)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
20.40 Kikötő - Friss
21.00 Híradó
21.05 Sporthírek
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Pompei - Egy város
pusztulása (olasz történel-
mi dráma, 1. rész, 2007)
23.35 Dunasport
23.45 Dokureflex
23.46 Szellemőrzők
(dokumentumf.)
0.40 A magya-rock halot-
tai - Radics Béla (dok. f.)
1.55 Kikötő - Friss (ism.)

8.05 Televíziós vásár-
lás 11.10 A seriff és az
idegenek (ol. vígj.)
12.55 Dűne (am. ak-
cióf.) 15.30 Világok
harca 2. (am. akcióf.)
17.05 Az utolsó légió
(angol-ol.-fr. akcióf.)
18.55 A szellemváros
rejtélye (am. thrill.)
20.40 Hyperion - Az égi-
háború (am. akcióf.)
22.20 A szökés - Eddie
Macon futása (am.
thrill.) 0.10 Pokoli ígé-
ret (am. thrill.) 

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping
15.15 A sors kezében (tö-
rök sor.) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Cél-
pontban 20.30 Sz-
erelem.ro (reality show)
21.30 Ezel (török krimi
sor.) 23.30 D-Paparazzi
0.15 Farkasok völgye (tö-
rök sor.) 1.15 Hírek, sport
(ism.)

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

8.30 Analia másik arca
(sor.) 10.00 A libák nem
szállnak a mennybe
(sor.) 12.45 Szerelem és
tisztesség (sor.) 14.15
Clase 406 (sor.) 15.30 A
csaló (sor.) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Az
igéret (sor.) 18.30 Bella
Calamidades (sor.)
19.30 Teresa (sor.)
20.30 Szerelem és tisz-
tesség (román sor.)
21.30 Kassandra (venez.
sor.) 22.30 Éjszakai tör-
téneteka

FILM+ACASÃ
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RTL Klub, 22.20
Baromi õrjárat

A kanadai határnál fekvő kisváros lökött önkéntes rendőrei
ártatlan motorosokat zaklatnak, füvet szívnak és rendkívül
unatkoznak. Amikor felmerül, hogy hamarosan nem tarta-
nak majd igényt a szolgálataikra, hirtelen megtáltosodnak
és mindent elkövetnek, hogy hasznosnak tűnjenek. De ne-
héz hasznosnak tűnni ott, ahol évek óta egyetlen bűncse-
lekmény sem történt.

TV2, 13.30
Az ezüst oroszlán birodalmában

Törökország, XIX. század. Kara Ben Nemsi a nagyhatalmú
herceg lányát készül megmenteni a haramiák fogságából.
Eközben még azt is megpróbálja megakadályozni, hogy a
gonosztevők felbecsülhetetlen értékű kincseket raboljanak
el. Fantasztikus tájakon zajlik a küzdelem jó és rossz között
ebben a különleges csemegének számító filmben.

DUNA Tv, 22.00
Pompei - Egy város pusztulása

A Római Birodalom egyik legpompásabb városa éli megszo-
kott életét: polgárjai mindennapjait szerelem, ármánykodás
és politikai csatározás tölti ki, a katonák pedig teljesítik a
császár parancsát: bármi áron megvédik az Örök Város di-
csőségét. Azonban van valami, ami elől senki nem lenne
képes megvédeni egyetlen birodalmat sem - a természet
hatalmas ereje.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A kölcsönkapott
Föld
10.25 A kiegyezés
10.50 Roma Magazin
11.15 Sorstársak
11.40 Körzeti magazin
12.30 „...hol élsz Te?“
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Pódium
15.25 Aranymetszés
16.15 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
17.05 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.55 Múzeumtúra
18.25 Magyar váloga-
tott
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Robbie, a fóka
(német sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás
Egyeteme 2.0
22.25 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.25 Záróra
0.15 Optika
0.40 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)
1.25 Futótűz (amerikai
sorozat)
2.05 Prágai történet
(dán filmdráma, 2006)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz reggel
(ism.)
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.25 Wendy Wu: A har-
cos tini (amerikai akcióf.,
2006)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sorozat)
18.20 Ezel - Bosszú
mindhalálig (török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 A mentalista (am.
krimisor.)
21.05 Fókusz
21.35 Barátok közt (ma-
gyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Baromi őrjárat
(amerikai vígjáték,
2001)
Utána: RTL-hírek
0.25 Míg az exem el
nem választ (francia víg-
játék, 2005)
2.00 Reflektor Sztárma-
gazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.35 Marina (mex.-am. sor.)
(ism.)
13.30 Az ezüst oroszlán biro-
dalmában (sp.-NDK kalandf.,
1965)
15.15 EZO.TV
16.25 Marina (mex.-am. sor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Seherezádé (török drá-
masorozat)
18.05 Update Konyha
(főzőshow)
18.25 Seherezádé (török
drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban (ma-
gyar sor.)
22.25 Doktor House (am.
sor.)
23.25 Hawaii Five-0 (am.
sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Szellemekkel suttogó
(am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Baljós óra (brazil-arg.-
port. filmdráma, 2004)
4.20 Két TestŐr (ism.)
4.45 Animációs filmek

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

11.05 Columbo (am. kri-
mi) 13.00 A dadus (sor.)
13.30 Christine kaland-
jai (sor.) 14.00 Amerika
csillagai 14.55 Dawson
és a haverok (sor.) 15.50
A médium (sor.) 16.45
Gyilkos számok (ism.)
17.40 A dadus (sor.)
18.05 Christine kaland-
jai (sor.) 18.30 CSI
(ism.) 19.25 A nagy ház-
alakítás 20.25 Két pasi
(sor.) 21.25 CSI (sor.)
22.25 Pénz beszél (am.
vígj.)

10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos
sportidő (live) 17.00 Su-
perCupa Hagi - Danone
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 19.05 In-
formációk (live) 20.15
Ne kezdj ki Seagal-al
21.00 Hírek (live) 22.00
Boxbustera

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthí-
rek
10.00 Önök kérték!
(ism.)
Kívánságműsor
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Mindentudás
Egyeteme 2.0
16.25 Médiaguru
16.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India - Álmok út-
ján (brazil-indiai sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Mrs. Bradley ti-
tokzatos esetei (ameri-
kai-angol tévéf., 1998)
22.05 Az Este
22.40 A királyért és a
koronáért (francia film-
dráma, 2. rész, 2008)
0.15 Múlt-kor
0.40 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Professzionisták
11.00 Földünk jövője
(am. dokumentumf.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Négy szem közt
(live)
22.10 Kétségbeesve ke-
resem Susant (amerikai
romantikus vígjáték,
1985)
0.00 A megfelelő pár
(ism.)
1.00 Négy szem közt
(ism.)
2.00 Földünk jövője (am.
dokumentumf.)
2.45 A világ csodái
(ism.)
2.50 Közelebb hozzád
(ism.)
3.15 Sport (ism.)
3.30 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Könyvbemutató
10.00 Túszul ejtve (am.
filmdráma, 2009) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Apák napja (ameri-
kai vígjáték, 1997)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Csali (kanadai-ame-
rikai akció-vígj., 2000)

22.30 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
23.00 A mentalista (ame-
rikai krimisorozat)
0.00 Csali (kan.-am. ak-
ció-vígj., 2000) (ism.)
1.30 Pro Tv hírek, sport
(ism.)
3.00 A mentalista (ameri-
kai krimisorozat)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt – Razvan
és Dani szórakoztató műso-
ra
10.00 Sajtószemle -
Mircea Badea műsora
11.10 Knight Rider (ameri-
ka akció sor.)
12.00 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói (kaland so-
rozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Mr. Bean (angol víg-
játék sorozat)
14.30 Nyerj 60 másodperc
alatt (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gherghe mű-
sora
19.00 Híradó
20.20 Titkok könyvtára - A
Szent Lándzsa küldetés
(amerikai kalandfilm,
2004)

22.00 Vad nárcisz
23.00 Híradó
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Titkok könyvtára - A
Szent Lándzsa küldetés
(amerikai kalandfilm,
2004) (ism.)

7.00 Szikrázó vihar 2.:
Tomboló égbolt (kanadai
film, 2003) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 102 kiskutya (ameri-
kai családi vígjáték, 2000)

12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék (rajzf.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Vadrózsák (kanadai
sorozat)
16.00 A cseresznye a tor-
tán – reality show
17.00 Lököttek (vígjáték
sorozat)
18.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek (te-
lenovella)
20.30 Kötekedők krónikája
– szórakoztató műsor
22.15 Lököttek (vígjáték
sorozat)
23.00 Mind the Gap (ame-
rikai vígjáték, 2004)
1.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.00 Jugaru tréfái (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők -
Mazda MX5
9.00 Halálos fogás -
Felkészülés a legrosz-
szabbra
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők - Az
otthon biztonsága
12.00 Amcsi motorok -
Gilette motor
13.00 Autókereskedők -
Jaguar XJS
14.00 Állítólag... – Mo-
tormítosz
15.00 Piszkos munkák -
Újító szellemek
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok -
Családban marad
18.00 A túlélés törvé-
nyei
20.00 Állítólag... - Ko-
porsó
21.00 Szétépítők - Víz-
vezeték
21.30 Hogyan készült? -
Csőkulcskészlet, bőrci-
pő, Ferrari autó
22.30 A túlélés törvé-
nyei - Izland
23.30 Édesvízi ször-
nyek - Japán szalaman-
der
0.30 Az FBI listája
1.30 Futballhuligánok -
Olaszország
2.30 Szétépítők – Vízve-
zetékek

6.00 Biznisz óra
7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat –
szórakoztató műsor
10.00 Késhegyen
(ism.)
11.00 Vallomások
(ism.)
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra
(ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Magazin UEFA
Champions League
16.00 Bűvölet (olasz
sorozat)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Vallomások
18.30 A Simpson csa-
lád (amerikai anim. sor.)
19.00 Biznisz óra
20.00 Három királyság
(kínai sor.)
21.00 Késhegyen – in-
formatív műsor
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Testvérség a
borban
23.35 Titkos Szolgálat
- MI5 (angol thrillersor.)
0.35 Három királyság
(kínai sor.)
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 Gitárok ideje
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Angéla Matild, Petro-
nella és Villõ napja van.

Az Angéla nõi név az
Angelus vagy Angelusz
férfinév párja. 

A Petronella a Petrónia
kicsinyítõképzõs változata,
ez pedig a Petróniusz férfi-
név nõi párja.

A Matild germán erede-
tû nõi név, jelentése: hata-
lom + harc.

A Villõ újabb keletû ma-
gyar névalkotás, Kodály
Zoltán 1925-ben szerzett
gyermekkórusának címe
nyomán. A villõ szóhoz ál-
talában tündér, esetleg
lomb jelentést társítanak.

Holnap a Tünde és
Jusztinusz nevûeket kö-
szöntjük.

Évfordulók
• 1889 – A pennsylvaniai
Conemaugh-tó gátjának
átszakadása miatt lezúdu-
ló vízár elpusztítja Johns-
town városát.
• 1902 – A búr háború le-
zárása.
• 1910 – Fokföld, Natal,
Orange Szabad Állam és
Transvaal egyesülésével
létrejön a Dél-afrikai
Unió.
• 1911 – A Titanic hajó
vízre bocsátása.
• 1916 – A jütlandi
(skagerraki) csata, az elsõ
világháború legnagyobb
tengeri csatája a dán
Jylland-félsziget közelé-

ben, a brit és német flották
között, eredmény nélkül.

Vicc
– Mi az abszolút kellemet-
lenség?
– Ha a hülyeség akaraterõvel
és szorgalommal párosul.

Recept
Májusi salátatál 
Hozzávalók: Sárgarépa,
hagyma, retek, zöldborsó,
juhsajt tetszés szerinti
mennyiségben, 1-2 tojás, 3
ek. olívaolaj, só, bors.
Elkészítése: Megmossuk,
megtisztítjuk a répát, hagy-
mát, retket és a zöldborsót.
A zöldborsót és a karikára
vágott répát enyhén sós víz-
ben fõzzük 15 percig, majd
leszûrjük. A tojást kemény-
re fõzzük, hideg vízbe dob-
juk, majd megtisztítjuk. A
karikára vágott retket és
hagymát tálban összekever-
jük a zöldborsóval és a sár-
garépa-karikákkal. A tojást
villával apróra nyomkodjuk,
és hozzákeverjük a zöldség-
hez. Sózzuk, borsozzuk. A
három kanál olajat rálocsol-
va újból jól összekeverjük.
A juhsajtot kockára vágva
szórjuk a salátára. Ha mele-
gen tálaljuk, akkor 10 percre
forró sütõbe tesszük, mielõtt
még a sajtkockákat a tetejé-
re szórjuk. A sütõbõl kivéve
rászórjuk a sajtkockát, és 5
dkg olvasztott vajjal meglo-
csoljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy kulturális esemény révén
szellemes, mûvelt emberekkel is-
merkedik meg, akik ösztönzõen
hatnak gondolkodásmódjára.
Álmait és vágyait nagyon fontos-
nak tartja.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Bikában a Hold. Valaki ön-
ben látja álmai megvalósítását, s
eléggé tolakodóan viselkedik. Ön
azonban elhatárolja magát a si-
ettetõ döntéstõl.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma a szokásosnál többet foglal-
kozik üzleti ügyekkel. Mérlegeli
a befektetések kockázatát, hasz-
nát. Estéjét szerelmi gondolatok
töltik be
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy tervezett változtatás komoly
odafigyelést és körültekintõ eljá-
rást igényel. Ne sajnálja az idõt a
leghatékonyabb módszer megta-
lálására.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Május kritikus idõszak, egyik
napról a másikra elveszítheti az
állását. Júniusban viszont olyan
munkát kaphat, amely tisztes-
séges anyagi bevétellel kecsegtet
és még örömét is leli benne.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Párjával mindent megtesznek,
hogy egymás kedvében járjanak.
Kidolgozták az együttélés straté-
giáját. Bizonyos, hogy ez életé-
nek egyik legszebb idõszaka.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szerelme úgy szeretne közelebb
kerülni önhöz, hogy ne érezze te-
hernek a közelségét. Nem vallja
meg nyíltan az érzéseit, csak az
ön kitartásáról és hûségérõl pró-
bál meggyõzõdni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egykori ismerõse jutott eszébe.
Szívesen emlékszik vissza a szép
idõkre, a rosszakat pedig kitörli
az emlékezetébõl. Hajdani isme-
rõse talán újból szeretne találkoz-
ni önnel.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Elégedettséggel töltik el a pilla-
natnyi örömök. Elhatározza,
hogy a nehézségek ellenére is él-
vezni fogja az életet. Néha a felü-
letesség az elõnyösebb.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Egy üzleti megállapodást sikerül
véghezvinnie, s ezáltal javuló
pénzügyi helyzet várható. Egy
futó ismeretségbõl mély barátság
alakul ki.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Sokat foglalkozik pénzügyekkel.
Bevételeit növelheti, de az a lé-
nyeg, hogy addig nyújtózkod-
jon, ameddig a takarója ér.
Semmiképpen ne vegyen fel köl-
csönt.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Románca új szakaszba ér. Vá-
laszút elõtt áll, döntenie kell,
hogy le akarj-e magát kötni
egy egész életre, vagy sem. Egy
vendégségben remekül szóra-
kozik.
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Rali

Turós-Jakab László

Nagyszerû versenyt ho-
zott múlt hét végén az

országos bajnokság harma-
dik futamának számító Ko-
lozsvár-rali, a hat gyorsasági
szakasz végén pedig egy
másodpercnél is kisebb kü-
lönbség döntötte el a futam-
gyõztest. 

A péntek délutáni szuper-
speciál élvezetes csatákkal
örvendeztette meg a népes
szurkolósereget, s mindent
elárul a versenyrõl, hogy a
gyõztes Marco Tempestinit
és a tizedik helyen zárt
Victor Bãldescut mindössze
5 másodperc választotta el
egymástól. Három kolozs-
vári csapat bizonyult a leg-
gyorsabbnak, Tempestát
Bogdan Mariºcáék és Ho-
raþiu Savuék követték, s
csak azután a brassói Dan
Gârtofan és az összetettben
vezetõ piteºti-i Valentin
Porciºteanu.    

Szombaton Mariºca meg-
nyerte az elsõ két gyorsasági

szakaszt, de a havasnagy-
falusi kilométerek után Por-
ciºteanu mögé szorult. Ek-
kor már Szabó Gergõ is egy-
re inkább leszakadt az élme-
zõnytõl, miután mûszaki hi-
ba miatt nem tudta használ-
ni az ötödik sebességet.

Mariºca második áthaladá-
sakor is a legyorsabb volt
Magyargorbón, s 3,3 má-
sodperces elõnnyel vágha-
tott neki a riskai zárófutam-
nak. Annak során már sûrû-
södtek az események. Keleti
Edwin fékproblémák miatt

kényszerült feladásra, Ad-
rian Rãspopa Mitsubishije
az útszéli árokban kötött ki,
Szabó bolygótengely-törés
miatt megperdült járgányát
pedig a nézõk tolták vissza
az útra. Porciºteanu viszont
nem hibázott, 4,2 másod-

percet vert Mariºcára és 0,9
mp-es elõnnyel nyerte a 30.
Kolozsvár-ralit. Gârtofan a
harmadik lett. Pontot érõ
helyen ért célba Marco
Tempestini (Peugeot 207
S2000), Vlad Cosma (Citro-
en C2R2 Maxi), Constantin
Aur (Mitsubishi Lancer Evo
9), Horaþiu Savu (Mitsubi-
shi Lancer Evo 9), Bogdan
Casian (Subaru Impreza
N12), Szabó Gergõ (Mitsu-
bishi Lancer Evo 9) és
Alexandru Filip (Renault
Clio R3). A 61 indulóból
csak 47 fejezte be a ver-
senyt, de a szebbik nem kép-
viselõi mind célba értek. 

Az összetettben Porciº-
teanu (52 pont) vezet
Mariºca (43,5), Gârtofan
(36), Tempestini (21), Ma-
nuel Mihalache (17) és Sza-
bó (14,5) elõtt. A csapatver-
senyben a Kolozsvári Na-
poca Rally Academy (161)
vezet a Jack Daniel’s Rally
Team (94,5) és a Fair Play
RT (77,5) elõtt. 

Következik a Piteºti kör-
nyéki Argeº-rali, június 17-
én és 18-án. 

Tenisz

ÚMSZ

Az idén még veretlen, vi-
lágelsõségre törõ szerb

Novak Djokovic (képünkön)
játék nélkül jutott a négy kö-
zé a francia nyílt teniszbaj-
nokságon, miután olasz el-
lenfele, Fabio Fognini lábsé-
rülés miatt visszalépett. A de-
cemberi Davis Kupa-sikerek-
kel együtt már 43-0-ás szériá-
ban lévõ Djokovic mérlege
nem változik, mivel visszalé-
pés esetén továbbjutását nem
könyvelik el gyõzelemnek.

Tegnap Rafael Nadal (1.)
7-5, 6-3, 6-3-ra verte a horvát
Ivan Ljubicicot és a francia
Gilles Simonnal vagy a svéd
Robin Söderlinggel játszik a
legjobb négy közé jutásért. A
legjobb 16 között honfitársát,
Stanislas Wawrinkát legyõzõ
svájci Roger Federer (3.)
Gael Monfils-szel (9.) talál-
kozik a legjobb nyolc között.
A francia 6-4, 2-6, 7-5, 1-6, 8-
6-ra nyert a spanyol David
Ferrer (7.) ellen. 

Megkezdõdtek a juniorok
tornái is. A román Teodor
Nicolae Marin már az elsõ
körben elbúcsúzott (3-6, 1-6 a
német Robin Kernnel), hon-
fitársnõi viszont a legjobb 32
közé jutottak. Cristina Dinu
7-5, 6-4-re nyert Jade Suvrijn,
Csöregi Ilka pedig 6-4, 6-1-re
a szintén francia Lea Tholey
ellen. Tegnap Dinu az ukrán
Maryna Zanevskával (14.)
találkozott és vereséget szen-
vedett: 6-7 (5), 1-6. A tizen-
hatoddöntõben Csöregi el-
lenfele a montenegrói Danka
Kovinic (6.) 

Bogdan Mariºcát csupán tizedmásodpercek választották el a zsinórban harmadik sikerétõl  

„Szuperspeciális” száguldás

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A 2004-ben még Bajno-
kok Ligája-döntõs AS

Monaco vasárnap este ha-
zai pályán 2-0-ra kikapott a
harmadik, ezáltal BL-selej-
tezõs helyen végzõ Olym-
pique Lyontól a francia lab-
darúgó Ligue 1 38. forduló-
jában, így kiesett az élvo-
nalból. A bajnoki címét már
korábban bebiztosító OSC
Lille saját közönsége elõtt
3-2-re gyõzte le a Stade Ren-
nes együttesét.

A záróforduló többi
eredménye: Arles-Avig-
non–Sochaux 1-3, Giron-
dins Bordeaux–Montpellier
2-0, Stade Brest–Toulouse
0-2, SM Caen–Olympique
Marseille 2-2, Lorient–AJ
Auxerre 1-2, AS Nancy–RC
Lens 4-0, St. Etienne–Paris
St. Germain 1-1, Valencien-
nes–OGC Nice 2-1. 

A Lille (76 pont) és a
Marseille (68) a BL cso-
portjaiban, a Lyon (64) pe-

dig annak selejtezõiben in-
dulhat, míg a PSG (60), a
Sochaux (58) és a Rennes
(56) az Európa Ligában.
Az AS Monaco (44) mel-
lett búcsúzott dr. Bölöni
csapata, az RC Lens (35) és
az Arles-Avignon (20) is. 

A 2006-ban visszavonult,
korábbi francia válogatott
Bixente Lizarazu tava-
lyi ígéretét betartva mezte-
lenül fut majd Évian utcá-
in, ezzel tisztelegve a helyi
futballcsapat élvonalba va-
ló feljutása elõtt. Az együt-
tes mindössze egy évvel az
után nyerte meg a másod-
osztály küzdelmeit, hogy a
harmadik vonalból feljebb
lépett.

A világ- és Európa-baj-
nok Lizarazu - a klub rész-
vényese - még tavaly július-
ban tette azt a könnyelmû
kijelentést, hogy ha az
Évian feljut a Ligue 1-be,
akkor pucéran fut végig a
városkán. „Tartom a sza-
vam, a médiának azonban
nem árulom el, mikor ke-
rül sor az eseményre” -

mondta a 41 éves sportem-
ber.

A tavalyi triplázást köve-
tõen nem zárta trófea nél-
kül a 2010/11-es idényt az
Internazionale: a milánói-
ak az Olasz Kupa vasárnap
esti, római döntõjében az
US Palermót múlták felül
3-1-re, ezzel megvédték cí-
müket. Az Inter 1939,
1978, 1982, 2005, 2006 és
2010 után hetedszer hódí-
totta el a trófeát. A szicíliai
gárda pedig 1974-et és
1979-et követõen harmadik
fináléját is elbukta a soro-
zatban. A gyõzteseknél
Cristian Chivu, a veszte-
seknél pedig Dorin Goian
volt kezdõember. 

Ahogy a tavalyi világbaj-
nokság bronzmérkõzésén,
úgy vasárnap barátságos
találkozón is egy góllal
nyert a német labdarúgó-
válogatott Uruguay ellen:
2-1, Gomez és Schurrle, il-
letve Gargano góljaival.
Egy másik meccsen: Íror-
szág–Skócia 1-0 (gól:
Keane).

Másodosztályban a Monaco
Versenytánc 

Turós-Jakab László

A múlt hét végén Besz-
tercén rendezték meg a

kategóriánkénti verseny-
tánc országos bajnokság
egy részét, a C és D osztá-
lyosok számára. 

A 10-11 éveseknél (C ka-
tegória) két marosvásárhe-
lyi páros vitte el a legfénye-

sebb érmeket: a latin és a
standard táncoknál is az
Alex Herciu–Ariana Chete-
les duó legyõzte a klubtárs
Paul Cioloca–Antonia Ba-
coº kettõst. A táncosok a
Somodi házaspár, Katalin
és Márton Dance Art-jának
színeiben versenyeztek. 

Ugyanazon C kategória
12-13 éves korosztályában,
a standard táncoknál, ko-
lozsvári párosok szerezték

meg az elsõ két helyet,
Andrei Campan és Alessia
Moldovan, illetve Augustin
Moldovan és Alina Sabo, a
Crystal Top Dance-tõl. A la-
tin táncoknál a nagyváradi
Mihai Ratan–Szõcs Anita
(Stephany) páros bizonyult
a legjobbnak. 

Váradi és brassói siker
született a C 16-18 osztály-
ban: a latin táncoknál Ka-
szás Richárd és Kaszás Re-
gina, a standard táncoknál
pedig Sergiu Fericel és Ana-
Maria Mocofan nyert. A D
16-18 osztályban Iancu
Richard Mark és Nagy Ing-
rid nyert a latin táncoknál. 

E hét végén Szatmárné-
metiben rendeznek országos
táncversenyt, a jövõ hét vé-
gén pedig Brassó ad otthont
a Transylvanian Grand Prix
nemzetközi vetélkedõ má-
sodik kiírásának. Utóbbi
igazi csemegét ígér a sport-
ág kedvelõinek, hiszen,
akárcsak tavaly, idén is Eu-
rópa legjobb párosai közül
érkeznek a Cenk lábánál
fekvõ városba. 

Erdélyi sikerek Besztercén
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T. J. L. 

Feszült a hangulat Te-
mesváron, miután az

UEFA állítólag ma közli
végleges döntését az élvo-
nalbeli csapat licenc-
ügyében. Három eset lehet-
séges: 1. a temesváriak
megkapják a licencet és in-
dulhatnak a Bajnokok Li-
gája selejtezõiben, 2. nem
kapják meg a licencet, visz-
szaminõsítik õket a Liga-3-

ba és az európai kupapo-
rondon sem szerepelhet-
nek, 3. megkapják az élvo-
nalban való szerepléshez
szükséges licencet, viszont
nem indulhatnak a Bajno-
kok Ligájában. 

Ma délután megszólal
Viorel Duru, a Román
Labdarúgó-szövetség licen-
szadó bizottságának veze-
tõje is, aki sajtótájékozta-
tón ismerteti a hivatalos ál-
láspontot. 

A temesváriakat fenyege-
tõ kizárásra már volt példa

a román labdarúgásban: a
2005–06-os bajnoki idény-
ben negyedik helyen zárt
Sportul Studentesc a Liga-
2-ben kötött ki anyagi jelle-
gû rendellensségek miatt.
A 2008-ban bolgár bajnok-
ságot nyert CSZKA Szófia
sem vehetett részt az õsszel
az európai kupaküzdel-
mekben. A bolgár szövet-
ség eredetileg kizárta a csa-
patot, ahhoz, hogy késõbb
engedélyezze indulását az
élvonalban. 

A temesváriak számára

kedvezõtlen UEFA-határo-
zat a SC Vasluinak és fõleg
a Gaz Metannak kedvez,
hiszen a medgyesiek a klub
történetében elõször indul-
hatnának egy kontinentális
kupasorozatban, nevezete-
sen az Európa Ligában. 

Ioan Horoba klubvezetõ
azt állítja: nem lepte meg a
váratlan fordulat, hiszen a
„Poli szabálytalanul járt
el”. A medgyesiek már a
nyári program megváltoz-
tatásán gondolkodnak, hi-
szen már július 14-én pá-

lyára kellene lépniük az EL
második selejtezõkörében.   

Ezzel szemben az óvatos
Adrian Porumboiu nem
lelkesedett a hír hallatán,
és leszögezte: nem hisz az
ilyen „vasárnapi informá-
ciókban.“ A vasluiak mecé-
nása még mindig azon ke-
sereg, hogy csapata elsza-
lasztotta a bajnoki címet.
Amennyiben a Temesvári
FC nem kap licencet, a SC
Vaslui a BL harmadik selej-
tezõkörében képviselheti
Romániát. 

Alig pislákoló temesvári remények

A legfényesebb érmeket két marosvásárhelyi páros vitte el 

Djokovic

már elõdöntõs


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12

