
„Tetszik Románia, és tetsze-
nek a románok is” – nyilat-

kozta romániai látogatásának
második napján Silvio Berlus-
coni olasz miniszterelnök, akit

tegnap Traian Bãsescu államfõ
fogadott hivatalában. A két poli-
tikus Románia schengeni csatla-
kozásáról és a romák kérdésérõl
tárgyalt. 3. oldal

új magyar szó
2011. június 1., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VII. évfolyam,
105. (1425.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1208 ▲
1 amerikai dollár 2,8571 ▼
100 magyar forint 1,5415 ▲

Székely koccintás Brüsszelben

„Legalább most mindenki Székelyföldrõl
beszél” – nyilatkozta tegnap este az
ÚMSZ-nek Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke, akit annak kapcsán
kérdeztünk, hogy a brüsszeli Székelyföld-
iroda megnyitását élesen bírálták a román
politikusok, Magyarország nagykövetét is
bekérették a román külügyminisztériumba.

Vezércikk 3

Sport 12
Könnyezhet Temesvár 

Kizárta tegnap a Liga-1-bõl a Román Lab-
darúgó Szövetség szakbizottsága a Temes-
vári FC-t és a Besztercei Gloriát. Elõbbi
csapat a harmadosztályban, utóbbi a má-
sodosztályban indulhat jövõre.

Kultúra 8
„Trikolóros” Mátyás

Nemzeti színû szalaggal ellátott koszorút
helyezett el tegnap egy román férfi a Má-
tyás-szoborcsoport talapzatára. A biztonsá-
gi õr tétlenül nézte végig az akciót: Egy
nappal korábban Füzes Oszkárt, Magyaror-
szág bukaresti nagykövetét megszólította,
hogy nem helyezhet virágcsokrot a táblára. 

Aktuális 2

Egyfordulós 
városgazdák
Marosvásárhelyen az egyfordulós

szavazás, úgy tûnik, elõnyösebb a kétfor-
dulós polgármester-válasz-
tásnál, mivel a román pár-
tok mindeddig az elsõ for-
dulóban dobták be a mély-
vízbe jelöltjeiket, és az el-
nyert szavazatszámok
alapján csupán a második
fordulóban döntötték el,
hogy ki legyen a közösen

támogatott név.Székedi Ferenc

Cs. P. T.

Egyetlen fordulóban választ-
ják meg ezentúl a polgármes-

tereket Romániában, miután teg-
nap a képviselõház módosította
a helyhatósági választások törvé-
nyét. A romániai magyar közös-
ség számára kedvezõ módosító
indítványt – melyet szociálde-
mokrata és demokrata-liberális
honatyák közösen terjesztettek
elõ – a szenátus korábban eluta-
sította, ám a képviselõházban
174 támogató és 110 ellenszava-
zatot kapott, így az államfõhöz
került kihirdetésre. A tegnapi
plénumon elsõsorban a liberáli-
sok szavaztak nemmel az indít-
ványra. Folytatása a 3. oldalon

Polgármester 

– egy fordulóból
Idén alig lendít a játékszerek
piacán a gyereknap, a szülõk

az utóbbi idõben kétszer is meg-
gondolják, hogy milyen ajándék-
kal örvendeztetik meg csemetéi-
ket. A 2008-as csúcsévben 80 mil-
lió euróra becsült ágazat óriási
növekedési potenciállal rendelke-
zett, ám a válság megnyirbálta a
forgalmat. Pedig lenne hova nö-
vekednie, hisz a játékszerekre köl-
tött összeg Romániában csupán
negyede a nyugat-európainak. Az
egyre szûkülõ piac egyáltalán
nem kedvez a hazai játékgyártók-
nak: mivel a vásárlók a minõség
helyett inkább az árra figyelnek,
az olcsó kínai dömpingáru le-
küzdhetetlen fölényre tett szert.
6. oldal 

Gyereknapi

játékpiacmustra

Silvio Berlusconi olasz kormányfõ és Traian Bãsescu államfõ Fotó: Tofán Levente

Berlusconi szereti Romániát

Fellázadt az orvostársadalom az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új keretszerzõdé-

se ellen: eszerint a jövõben csak a rendkívül súlyos állapotban lévõ betegek utalhatók

kórházba, még a csonttörések többségét is ambuláns ellátással kezelnék. A beutalás fel-

tételeit nemcsak a szakma tartja szakszerûtlennek: Cseke Attila egészségügyi miniszter

is jelezte: a szaktárca orvos- és betegellenesnek tartja a mától érvénybe lépõ szempont-

rendszert, a minisztérium nem járul hozzá az új szabály életbe léptetéséhez. 7. oldal 

Drákói beutalási feltételek: 38 fok fölötti láz, tartósan elvesztett látás, hallás, huzamos eszméletvesztés, ambuláns kezeléssel el nem állítható vérzés

Kórház – haldoklóknak?
Nem fogadja el az egészségügyi minisztérium a biztosítópénztár keretszerzõdését
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Röviden

Kolozsvár a legkedveltebb úti cél

Péntekig pályázhatnak a magyarországi is-
kolák a Határtalanul! tanulmányi kirándu-
lási programra. Az Apáczai Közalapítvány
elõzõ évi utakat összegzõ kötete szerint a
leghosszabb tanulmányi kirándulások Er-
délybe irányultak, míg a helyszíneket te-
kintve Kolozsvár volt a legnépszerûbb. A
tanulmányutak 62,81 százaléka Erdélybe,
18,18 Felvidékre, 11,57 Délvidékre, míg
7,44 Kárpátaljára irányult. Az összes erdé-
lyi út 82 százaléka Székelyföldre vezetett,
ezt követi a Partium 6,3-del, majd a
Szilágyság/Mezõség és végül Dél-Erdély.

Merkel gépe körözni kényszerült

Rossz tréfát ûztek az iráni hatóságok az In-
diába tartó Angela Merkellel. Az ügy egy
csapásra diplomáciai viszállyá vált. Tehe-
rán az éjszakai órákban elõször megtagadta
az átrepülési engedélyt a német kancellárt
és kíséretének egy részét szállító kormány-
gép számára, amely ezért visszafordulásra
kényszerült, és két órát körözött a török
légtérben. Tiltakozásképp tegnap délelõtt a
külügyminisztériumba rendelték Irán berli-
ni nagykövetét.

Mladics Hágába tart

Kiadták Ratko Mladics volt boszniai szerb
tábornokot tegnap a hágai Nemzetközi
Törvényszéknek. Ezt megelõzõen páncé-
lozott terepjárókból álló konvoj indult el
annak a belgrádi törvényszéknek az épüle-
tétõl, amelynek fogdájában õrizték a 69
éves volt hadseregparancsnokot. Humani-
tárius okokból azt is engedélyezték, hogy
Mladics meglátogathassa öngyilkos lá-
nya belgrádi sírját.

Hodorkovszkij pert nyert

A strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíró-
ság tegnap elmarasztalta Oroszországot
Mihail Hodorkovszkij ügyében A Jukosz
olajcég volt fõrészvényese azt panaszolta
be, hogy jogsértõ módon vették õrizetbe
2003-ban, és túl sokáig tartották vizsgálati
fogságban. A moszkvai Preobrazsenszkaja
kerület bíróságához megérkezett az elõze-
tes, feltételes szabadlábra helyezésre vo-
natkozó kérelme is.

A lengyel EU-elnökség programja

Donald Tusk lengyel kormányfõ (képünkön)
közlése szerint az élelmiszer-biztonság lesz
a lengyel EU-elnökség kiemelt prioritása. A
lengyel kormány keddi ülésén elfogadta a
július 1-jén kezdõdõ lengyel EU-elnökség
programját, mielõtt azonban a politikus a

szejmben ismertetné – lehetõleg még ezen
a héten –, szeretné megvitatni a parlamenti
pártok vezetõivel is. 

Petárdák európai áruházakban

Petárdákkal követtek el támadást egy belgi-
umi, egy hollandiai és egy franciaorszá-
gi IKEA bútoráruház ellen hétfõ este – je-
lentették be az egyes országok hatóságai és
az áruházlánc vezetõi tegnap. A támadá-
sokban senki nem sérült meg komolyab-
ban. Hollandiában már korábban is történt
ehhez hasonló eset: 2009-ben egy amszter-
dami IKEA áruházat a hatóságok ürítettek
ki és vizsgáltak át, miután azt az informáci-
ót kapták, hogy iszlamista radikálisok rob-
banószerkezetet rejtettek el az üzletben.

Hírösszefoglaló

Éleslõszerrel nyitottak tü-
zet jemeni kormánykatonák

tegnap az arab ország elnökének
távozását követelõ tömegre a déli
Taizz városában. A halottak szá-
mát ötre becsülik. Elõzõ nap a ka-
tonák támadásában legalább hú-
szan vesztették életüket. Négy ka-
tona meghalt és tíz megsebesült a
szintén déli Zindzsibárban, mi-
közben a kormányhadsereg és a
helyi erõk igyekeznek kiszorítani
az al-Kaida nemzetközi terrorhá-
lózat helyi fegyvereseit, akik a
hétvégén ellenõrzésük alá vonták

a várost. Hétfõn 21 kormánykato-
na esett ott el.

A fõvárosban, Szanaában véget
ért a törzsi csoportok és az Ali
Abdalláh Száleh elnökhöz hû
erõk közti tûzszünet. A hétvégén
azt követõen született megállapo-
dás a harcok ideiglenes felfüg-
gesztésérõl, hogy a felek közötti
összecsapásokban száznál többen
meghaltak.

Az Európai Unió kül- és bizton-
ságpolitikai fõképviselõjét közle-
ménye szerint megdöbbentette
a jemeni biztonsági erõknek a tün-
tetõkkel szembeni kegyetlen fellé-
pése Taizzban. Catherine Ashton
ismét felszólította az arab ország
elnökét, hogy „késedelem nélkül”
írja alá a Perzsa- (Arab-) öböl
menti monarchiák rendezési ter-
vét, amelynek értelmében távoz-
nia kell a hatalomból. Az ENSZ
Emberi Jogi Fõbiztossága
(UNHCHR) azt közölte Genfben,
hogy a jemeni kormányerõk va-
sárnap óta több mint ötven em-
bert öltek meg a délnyugati

Taizzban. Navi Pillay emberi jogi
fõbiztos hangoztatta, hogy ilyen
információkat kapott, de hiteles-
ségüket még ellenõrizni kell. Mint
mondta, az ülõtiltakozást víz-
ágyúkkal, földgyalukkal és éles lõ-
szerrel fojtották el a városban.

Ashton emellett azt is írta: szi-
gorúan elítéli, hogy éles lõszert
használtak békés tüntetõk ellen,
és visszataszítónak tartja, hogy

támadások értek egészségügyi in-
tézményeket is. „A jemeni hata-
lom általi folyamatos elnyomás,
az emberi jogok és a nemzetközi
humanitárius jog sorozatos sú-
lyos megsértése tûrhetetlen. Fele-
lõsségre kell vonni ezeknek a tet-
teknek az elkövetõit” – olvasható
a közleményben. Megismételte
arra vonatkozó követelését,
hogy Jemen tegye lehetõvé a
UNHCHR fõbiztosának egy füg-
getlen vizsgálat lefolytatását az
országban.

„Felszólítom Száleh elnököt,
hogy tegyen eleget a jemeni nép
jogos követelésének a politikai át-

menetet illetõen, és gondoskodjék
arról, hogy a hatóságok tartóz-
kodjanak az erõ alkalmazásától
és az emberi jogok megsértésétõl.
Itt az ideje, hogy az elnök abba-
hagyja az ürügyek keresését, és ír-
ja alá, illetve valósítsa meg az
Öböl Menti Együttmûködési Ta-
nács (GCC) kezdeményezését a
politikai átmenetrõl” – olvasható
Ashton közleményében. 

Cs. P. T.

„Minden rosszban van valami
jó. Legalább most mindenki

Székelyföldrõl beszél” – nyilat-
kozta tegnap este az ÚMSZ-nek
Borboly Csaba néhány perccel
azután, hogy véget ért Brüsszel-
ben a három székelyföldi megye
képviseletét ellátó iroda mai meg-
nyitója elõtti állófogadás. Hargita
Megye Tanácsának elnökét an-
nak kapcsán kérdeztük, hogy az
iroda megnyitását élesen bírálták
a román politikusok, s az ügyben
tegnap Magyarország bukaresti
nagykövetét is bekérették a ro-
mán külügyminisztériumba.

„Ugyanaz történik, mint né-
hány évvel ezelõtt, amikor a bu-
karesti turisztikai kiállításon Szé-
kelyföld önálló standdal jelentke-
zett. Akkor is bírálták a román
politikusok a kezdeményezést,
mára pedig a székelyföldi stan-
dot keresik fel a legtöbben a tu-
risztikai expón” – magyarázta
Borboly Csaba.

A politikustól megtudtuk: az
állófogadáson Székelyföld képvi-
seletében Tamás Sándor, Deme-
ter János és Henning László,
Kovászna Megye Tanácsának el-
nöke és alelnökei, Sófalvi Lász-
ló, Hargita Megye Tanácsának
alelnöke, Birtalan József, Hargi-
ta megyei megyemenedzser,
Becze István, Hargita megyei ta-
nácsos, valamint Tánczos Barna
mezõgazdasági államtitkár és
Péter Ferenc, Szováta polgár-
mestere, a Székelyföldi Önkor-
mányzati Tanács elnöke volt je-
len. Valamennyien részt vesznek
a mai megnyitón is.

A megnyitóra várják a szerve-
zõk Semjén Zsolt magyar kor-
mányfõ-helyettest is. Történik
ez annak ellenére, hogy román
külügyminisztériumban tegnap
Füzes Oszkárral, Magyarország
romániai nagykövetével közöl-
ték: Bukarest a két ország straté-
giai partnerségére való tekintet-
tel elvárja, hogy egyetlen ma-
gyarországi hivatalos személy se

vegyen részt a keddi megnyitón.
A román külügy Füzestõl teg-
nap számon kérte, hogy miért
ad otthont a brüsszeli Magyar
Régiók Háza a székelyföldi iro-
dának.

Egy nappal korábban Joseph
Daul, az Európai Parlament Eu-
rópai Néppárt (EPP) frakcióveze-
tõje elhatárolódott az irodameg-
nyitótól. Közleményében jelezte:
az eseményért a szervezõk vállal-
ják a felelõsséget. 

A tegnap esti állófogadást a ro-
mániai magyar európai parla-
menti képviselõk, Sógor Csaba,
Tõkés László és Winkler Gyula
adták az Európai Parlament
brüsszeli épületében. Az esemé-
nyen Borboly Csaba és Tamás
Sándor mondott beszédet. Mind-
ketten megköszönték az Európai
Unió tagországai polgárainak,
hogy szolidaritásuk révén szá-
mos fejlesztési projektet sikerült
megvalósítaniuk Székelyföldön,
ezzel javítva a jellemzõen vidéki-
es régió életminõségét. 

Székely koccintás Brüsszelben

Jemeni véres kedd

Fegyvert fogtak tegnap Taizz városában. Jemenben egyre jobban elhatalmasodik az erõszak

ÚMSZ

A NATO szóvivõje szerint az
Afganisztánban lakóházak el-

len végrehajtott csapásokra szük-
ség van, és ilyen támadásokat a
jövõben is végrehajtanak majd,
egyeztetve – ahogy eddig is tették
– az afgán biztonsági erõkkel.
Oana Lungescu tegnap Hamid
Karzai afgán elnök nyilatkozatá-
ra reagált. Hangoztatta, hogy a
szövetség nagyon komolyan ve-
szi Karzai aggodalmait, és to-
vábbra is mindent elkövet majd
azért, hogy akcióinak ne legye-
nek polgári áldozataik. Az afgán
elnök ugyanis tegnapi kabuli saj-
tóértekezletén figyelmeztette a
NATO vezette nemzetközi biz-
tonsági erõt (ISAF), hogy „mos-
tantól fogva tilos lakott területre
támadniuk”, a polgári áldozato-
kat követelõ számos támadás mi-
att pedig elfogyott az afgán lakos-
ság türelme. A NATO-t megszál-
ló erõnek fogják tekinteni, ha a
hadmûveletei során továbbra is
civilek halálát okozza. 

Afgán fenyegetés

ÚMSZ

Moammer el-Kadhafi líbiai
vezetõ nem készül elhagyni

hazáját, növekvõ elszigeteltsége
és az arab ország elleni NATO-
csapások dacára sem – közölte
tegnap Jacob Zuma, a Dél-afrikai
Köztársaság elnöke, aki elõzõ
nap Tripoliban folytatott közvetí-
tõ tevékenységet az Afrikai Unió
(AU) megbízásából. Zuma és
Kadhafi tárgyalásai után a jelek
szerint kevés esély maradt a líbiai
fegyveres konfliktus – a kor-
mányellenes lázadás és a NATO-
csapások – tárgyalásos rendezé-
sére. Kadhafi ismét sürgette a
tûzszünetet, a felkelõk azonban
már a múlt hónapban, Zuma elõ-
zõ líbiai látogatásakor is elutasí-
tották a javaslatot. Nyugati veze-
tõk úgy vélik, a NATO-csapások
sem szûnnek meg, amíg Kadhafi
nem mond le a hatalomról. Csak-
nem ezer menekült érkezett Líbi-
ából a dél-szicíliai Pozzallóba
egy hajó fedélzetén tegnap kora
reggel – közölte az olasz parti õr-
ség. Az összesen 963 fekete-afri-
kai származású menekült egy 25
méter hosszú, öreg halászhajón
érkezett az olaszországi szigetre,
ahol a hatóságok befogadó állo-
máson szállásolják el õket. A bár-
ka utasainak negyede kiskorú.
Körülbelül egyheti szünet után
ismét egyre több menekült érke-
zik Észak-Afrikából Olaszor-
szágba. A líbiai felkelõk fellegvá-
rába, Bengáziba érkezett tegnap
Franco Frattini olasz külügymi-
niszter az ottani olasz konzulátus
megnyitására. Az egykori líbiai
gyarmattartó Olaszország nem-
rég még Kadhafi egyik legfonto-
sabb gazdasági szövetségese volt,
késõbb azonban csatlakozott a
diktátor elleni fellépést szorgal-
mazó britekhez és franciákhoz.
Róma Kadhafi számûzését köve-
teli, és Franciaországgal, Nagy-
Britanniával, Katarral, Gambiá-
val, Szenegállal, valamint Jordá-
niával együtt a felkelõk tanácsát
ismeri el legitim tárgyalópartner-
ként. Róma nem az egyetlen,
amely jelen van a felkelõk köz-
pontjában: május 22-én Cathe-
rine Ashton, az Európai Unió
kül- és biztonságpolitikai fõkép-
viselõje nyitotta meg az EU kép-
viseletét Bengáziban. 

Kadhafi kitart
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Mivel mifelénk még az etni-
kai szavazás dívik (habár
Szebenben és néhány erdélyi

településen az erdélyi ro-
mánság kezdte árnyalni ezt
a megállapítást), nem csu-
pán elsõ pillanatra, hanem

hosszabb megfontolás
után is úgy tûnik,

hogy az egyfordulós polgármesteri megmé-
rettetés a jövõ esztendei helyhatósági válasz-
tásokon elõnyös a romániai magyarság
szempontjából. Különösképpen ott, ahol te-
lepülésenként is kisebbségben él, hiszen
amennyiben a különbözõ színezetû román
pártok megosztják a szavazatokat, akkor el-
képzelhetõ, hogy akár alacsony választási
százalékkal is magyar polgármesterjelölt ke-
rülhet ki gyõztesen. A Székelyföldön már
más a képlet: ott amúgyis majd mindenütt
magyar lesz a polgármester, de az egy fordu-
ló langyosságában egy alacsony választási
részvétel ha nem is kérdõjelezi meg, de min-
denképpen gyengíti az eljövendõ elöljáró le-
gitimációját és rontja – különösképpen a
községekben – az amúgy sem éppen csúcsra
járatott helyi demokrácia minõségét. 
A romániai magyarság szempontjából a jö-
võ évi helyhatósági választások egyik legfon-
tosabb tétje Marosvásárhely, és úgy tûnik, a
módosítás itt is elõnyösebb a kétfordulós pol-
gármester-választásnál, mivel a román pár-
tok mindeddig az elsõ fordulóban dobták be
a mélyvízbe jelöltjeiket, és az elnyert szava-
zatszámok alapján csupán a második fordu-
lóban döntötték el, hogy ki legyen a közösen
támogatott név. Az egyfordulós választás
nyilvánvalóan megváltoztatja ezt a stratégi-
át, és szinte biztosra vehetõ, hogy nem csu-
pán a szociáldemokraták és a nemzeti libe-
rálisok helyi alakulatai fûzik szorosabbra a
felsõ pártvezetés szintjén már összecsomózott
szálakat, hanem megpróbálnak tárgyaláso-
kat kezdeményezni a jelenlegi nagyobbik
kormánypárt helyi képviselõivel is. 
A választási törvény újraszövegezése nyo-
mán hasonló, egyetlen fordulóra összponto-
sító román pártstratégiák feltételezhetõk Er-
dély több, vegyes lakosságú településén is.
Érdekes majd mindezekre megfigyelni a ma-
gyar választ: a marosvásárhelyi politikai
összefogást úgy tûnik, hogy már azelõtt kiki-
abálták, mielõtt a harmadik párt megszüle-
tett volna, és a nagy testvér, az RMDSZ ve-
zetõi is túlságosan korainak találják még a
döntést. Ez nyilvánvalóan a marosvásárhe-
lyi magyar polgármesterjelölt személyétõl is
függ, hiszen a jól megtalált személyiség a
pengeélen táncoló választási helyzetben ké-
pes román szavazatokat is elhódítani, mint
ahogyan a fordítottja sem lehetetlen.
És létezik még két szempont. Az egyik: a
költségvetési gondokkal küzdõ országban 
egy forduló jóval költségkímélõbb, mint ket-
tõ. A másik, amely mindenekelõtt Székely-
földre érvényes: ha az RMDSZ (vagy az
MPP és a lehetséges EMNP) nem találják
meg településenként az ismert és elismert sze-
mélyiségeket, akkor azok függetlenként fog-
nak indulni. Még egy esztendõ van a válasz-
tásokig, de a rajtpisztoly már eldördült…

Egyfordulós 
városgazdák

Székedi Ferenc

Folytatás az 1. oldalról

Legfontosabb kifogásuk az volt,
hogy a módosítás révén a szava-
zatoknak akár 12-14 százalékával
is meg lehet nyerni a polgármes-
ter-választást, s így jelentõsen
csökken az elöljárók legitimitása.

Mint ismert, a jelenlegi törvény
értelmében második fordulót kell
tartani, ha az elsõ fordulóban
egyetlen jelölt sem kapta meg a
szavazatok abszolút többségét. A
módosítás révén csak akkor lesz
szükség újabb fordulóra, ha az el-
sõ forduló elsõ két helyezettje azo-
nos számú szavazatot kapott.

Az RMDSZ képviselõi igennel
szavaztak az indítványra, a módo-
sítás ugyanis kedvez a magyar kö-
zösségeknek. Ezt megerõsítette la-
punknak Kovács Péter fõtitkár is.
Tájékoztatása szerint a 2008-as

helyhatósági választásokon re-
gisztrált szavazási kedv és a vá-
lasztási eredmények alapján szo-
ciológusok kiszámították, hogy az
új törvény életbelépésével a jelen-
legi 192-rõl 200 fölé emelkedne a
magyar polgármesterek száma.
„Nem lenne ugyan nagyságren-
dekkel több magyar elöljáró, de
jóval nagyobb az esély magyar je-
löltek gyõzelmére olyan kiemelt
városokban, mint Szatmárnémeti
vagy Marosvásárhely. Ha ugyanis
több román jelölt van, a román
szavazatok megoszlanak közöt-
tük” – mondta Kovács Péter. 

Mint korábban beszámoltunk
róla, Marosvásárhelyen hónapok
óta zajlanak a magyar szervezetek
közt a tárgyalások arról, hogy – a
törvénymódosításra is alapozva –
közös polgármesterjelöltet állítsa-
nak a jövõ évi helyhatósági vá-

lasztásokra. A Magyar Polgári
Párt, a Székely Nemzeti Tanács,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és az RMDSZ helyi vezetõi
legutóbb egy hete ültek egy asztal-
hoz ebben az ügyben. Bár koráb-
ban megegyeztek, hogy együtt-
mûködési megállapodást írnak
alá, az utolsó percben az RMDSZ
képviselõi halasztást kértek. 

Kihátrálásukban szerepet ját-
szik, hogy a szövetség felsõ veze-
tése korainak tartja az egyezség
aláírását. „Május végén vagyunk,
több mint egy év van a helyható-
sági választásokig. Nyitottak va-
gyunk az együttmûködésre, de rá-
ér még errõl tárgyalni” – mondta
lapunknak Kovács Péter. A fõtit-
kár szerint egyelõre az RMDSZ
szervezeteinek megerõsítésén dol-
goznak, s keresik a megfelelõ je-
lölteket a választásokra. 

Román lapszemle

A román rendõrségéhez megszólalásig
hasonlító arculatot választott magának
az Állatrendõrség: a dolgozók egyenru-
háját, az egyesület címerét és gépkocsi-
parkját úgy tervezték meg, hogy már
messzirõl azt a látszatot keltsék, a rend
õrei közelednek. (Adevãrul) A marosvá-
sárhelyi Kultúrpalotában tegnaptól órán-
ként százlejes terembért kérnek el az ös-
szes szervezettõl, amely rendezvényt kí-
ván szervezni az épületbe. (România
liberã) Az idei évben 149 napot az ál-
lamnak dolgozik az átlag romániai pol-
gár, mivel az adók és illetékek szintje oly
magas, hogy majdnem felét elviszi kere-
setének. 2009-ben ez az idõszak két hét-
tel rövidebb volt. (Jurnalul Naþional) 

Hírösszefoglaló

„Tetszik Románia, és tetsze-
nek a románok is” – nyilat-

kozta romániai látogatásának má-
sodik napján az olasz miniszterel-
nök, akit tegnap Traian Bãsescu
államfõ fogadott hivatalában.
Silvio Berlusconi ezt a kijelentést
akkor tette, amikor házigazdája
kíséretében meglátogatta a
Cotroceni-palota udvarán találha-
tó templomot, majd megállt az új-

ságírók elõtt, hogy lefotózhassák
a román elnökkel. A két politikus
ezt megelõzõ négyszemközti tár-
gyalása több mint egy órát tartott.
Silvio Berlusconi részt vett a ro-
mán államfõ által adott villásreg-
gelin is. Az olasz miniszterelnök a
római kormány több tagjával ér-
kezett hétfõn Bukarestbe kétna-
pos látogatás keretében, hogy tár-
gyaljanak egyebek között Romá-
nia schengeni csatlakozásáról, va-
lamint a romák kérdésérõl. 

Silvio Berlusconi szereti

Romániát és a románokat
Cs. P. T.

„A kisebbségi törvény elfo-
gadása a koalíció vállalása,

és minden adott ahhoz, hogy az
ülésszak végéig elfogadjuk a jog-
szabályt” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek Ioan Oltean, a De-
mokrata Liberális Párt (PDL) fõ-
titkára egy nappal azután, hogy
a PDL egyik alelnöke, Gheorghe
Flutur hasonló ígéretet tett. A
politikus tagja a nagyobbik kor-
mánypárt háromfõs munkacso-
portjának, amelynek feladata a
kisebbségi törvény vitájának fel-
gyorsítása. A testületnek elsõsor-
ban arról kell döntenie, honnan
folytassák a jogszabály tárgyalá-
sát. Oltean lapunknak elismerte,
a munkacsoport még nem ülése-
zett. „Ám még ezen a héten ösz-
szeülünk, és én azt fogom java-
solni, hogy a törvény vitáját ott
folytassuk, ahol abbahagytuk,
azaz a 19. cikkelynél” – nyilat-
kozta a képviselõ, aki úgy tudja,
hogy a munkacsoport egy másik
tagjának, Daniel Buda PDL-
frakcióvezetõnek hasonló az ál-
láspontja a kérdésben.

Mint ismert, a kisebbségi tör-
vény tervezete jelenleg a képvise-
lõház emberjogi szakbizottságá-
nak fiókjában hever. A testület
RMDSZ-es tagja, Varga Attila
nem osztja Ioan Oltean optimiz-
musát. Szerinte a törvény vitáját

nem munkacsoportok megalakí-
tásával kellene felgyorsítani. „Én
még csak a munkacsoport meg-
alakításáról sem tudtam. Annyit
tudok, hogy legkésõbb jövõ hé-
ten nem folytatjuk a törvény vi-
táját, vajmi kevés esélye van az
elfogadásának még ebben az
ülésszakban” – mondta az
ÚMSZ-nek Varga.

Az RMDSZ-es képviselõ tájé-
koztatása szerint a szakbizott-
ság jelenleg a kormány állás-
pontját várja a kisebbségi tör-
vény tervezetével kapcsolatban.
Reményei – és Emil Boc minisz-
terelnök ígéretei – szerint ez a
jövõ hét elején megérkezik a tes-
tülethez, és akkor elkezdhetik a
munkát. „A vita felgyorsításá-
nak feltétele, hogy partnereink
biztosítsák a jelenlétet, és ne áll-
janak elõ módosító javaslatok-
kal. Erre ígéretet tettek, kíván-
csian várjuk, hogy mi lesz” – je-
lentette ki Varga. Közlése sze-
rint az RMDSZ-nek is az az ál-
láspontja, hogy a vitát a 19. cik-
kelytõl kell majd folytatni.

Korábban Kelemen Hunor
szövetségi elnök az ÚMSZ kérdé-
sére kijelentette: „június végéig
vagy lesz kisebbségi törvény,
vagy nem lesz koalíció”. Leg-
utóbbi sajtótájékoztatóján a par-
lament elõtti felelõsségvállalást
is kilátásba helyezte, ha nem ha-
ladnak a jogszabály vitájával. 

PDL: lesz kisebbségi törvény!

Jövõre már a legtöbb településen csak egyetlen alkalommal hívják az urnákhoz a választókat Fotó: ÚMSZ/archív

Polgármester...
ÚMSZ

Kovács Péter fõtitkár, Bo-
dor László, Horváth Anna,

Hegedûs Csilla és Székely Ist-
ván fõtitkárhelyettesek részvé-
telével tegnap megtartotta ala-
kuló ülését az RMDSZ fõtitkár-
sága. A tanácskozáson az a
döntés született, hogy a javában
zajló Erdélyi Konzultációt ki-
egészítsék egy átfogó önkor-
mányzati konzultációval – tud-
tuk meg Kovács Pétertõl. A fõ-
titkár tájékoztatása szerint a vá-
lasztói igények feltérképezésé-
vel párhuzamosan azt szeretnék
felmérni, hogy milyen eredmé-
nyei és kudarcai voltak az
RMDSZ-es önkormányzatok-
nak, önkormányzati képviselõ-
inknek az elmúlt idõszakban.
„Azt is szeretnénk minél ponto-
sabban megtudni, hogy milyen
terveik vannak polgármestere-
inknek, helyi és megyei taná-
csosainknak az elkövetkezõ
évekre” – nyilatkozta Kovács.
Az önkormányzati konzultáció
eredményeit az Erdélyi Konzul-
táció végén kapott problématér-
képhez illesztik, minek követ-
keztében körvonalazódni fog,
hogy miben különböznek, és
miben közelítenek egymáshoz a
lakossági elvárások és az önkor-
mányzati tisztségviselõk által
megfogalmazott tervek. Kovács
kifejtette azt is, hogy az önkor-
mányzati konzultáció része a
jövõ évi helyhatósági választá-
sokra való felkészülésnek is.
„Ennek lebonyolítása is hozzá-
járul ahhoz, hogy kiválasszuk a
legmegfelelõbb jelöltjeinket” –
fogalmazott. Mint ismert, a fõ-
titkárság a fõtitkárból és öt he-
lyettesébõl áll. Kovács Péter
még nem nevezte meg azt a sze-
mélyt, aki az oktatási kérdések-
kel foglalkozó fõtitkár-helyette-
si tisztséget fogja betölteni. 

Megalakult

a fõtitkárság

Traian Bãsescu (jobbra) hivatalában fogadta Silvio Berlusconit Fotó: Tofán Levente



Bogdán Tibor 

Romániában az utóbbi
két évtizedben folyama-

tosan drágult az élelem. Ez
alól az alapvetõ élelmiszerek
sem képeznek kivételt. Ép-
pen ezért örvendetes – bár
nehezen hihetõ – az élelmi-
szer-termelõk ígérete, misze-
rint – legalábbis az elkövetke-
zõ néhány hónapban – jelen-
tõsen nem módosulnak az
élelmiszerek árai.

Drágulás – 
minden vonalon 

Március folyamán az élel-
miszerárak 1,17 százalékkal
emelkedtek februárhoz ké-
pest, decemberhez viszonyít-
va pedig a drágulás több mint
4 százalékos volt. Ezen belül
leginkább a zöldség- és gyü-
mölcskonzervek ára emelke-
dett, ezekért közel 20 száza-
lékkal kellett többet fizetni, a
friss gyümölcsért több mint
12, a cukorért pedig csaknem
13 százalékkal többet kértek.

Természetesen a mezõgaz-
dasági termékek és cikkek
árai régiónként változnak. A
mezõgazdasági szaktárca
adatainak megfelelõen a ba-
romfihús ára az ország déli
övezetében, Gorj, Teleorman
és Prahova megyében a leg-
alacsonyabb, tojáshoz Erdély-
ben és Moldovában, így pél-
dául Arad, Temes és Vaslui

megyében lehet a legolcsób-
ban hozzájutni, a tejért és tej-
termékekért Argeº, Suceava
és Krassó-Szörény megyében
kell a legkevesebbet fizetni, a
burgonyáért pedig Hargita,
Szeben és Olt megyében kér-
nek a legkevesebbet. Az Or-
szágos Statisztikai Intézet ki-
mutatása szerint az élelmisze-
rek mindenütt drágultak, az
áremelkedés mértéke viszont
szintén régiónként különbö-
zik. Miközben a burgonya év
eleje óta országos viszonylat-
ban 30 százalékkal drágult (a
tavalyi 45 százalék után), ad-
dig a növekedés Bukarestben
például alig több, mint 0,2
százalék volt.

Megnyugtató 
ígéretek…

Ilyen körülmények között
érthetõ a mezõgazdasági mi-
niszter figyelmeztetése, mi-
szerint gazdaságilag semmi
sem támasztja alá az élelmi-
szerárak szüntelen növekedé-
sét. Talán ennek is szerepe
volt abban, hogy a termelõk
képviselõi igyekeznek meg-
nyugtatni a közvéleményt
afelõl, hogy az árak, leg-
alábbis a nyár folyamán,
nagyrészt stabilak maradnak.
A Romániai Baromfite-
nyésztõk Országos Szövetsé-
gének elnöke, Ilie Van
mindennek kapcsán kifejtet-
te, a következõ hónapok so-

rán a tojás  például biztosra
vehetõen nem drágul. Ár-
csökkenésre sem lehet vi-
szont számítani, mivel az
ágazatnak a jelenlegi árszin-
teken éppen csak sikerül a
felszínen tartania magát. Ígé-
retének megfelelõen a ba-
romfitermékekért sem kell
néhány hónapig többet fizet-
ni, annak ellenére, hogy a ter-
melési költségek 60 százalé-
kát jelentõ takarmányárak
jócskán emelkedtek. Ennek
következtében jelenleg egy
kiló baromfihús hat lejes
áron hagyja el a farmot. 

A kenyérgyáriak képvisele-
ti testülete, a Rompan elnö-
ke, Aurel Popescu határozot-

tan ígéri, hogy az új búzater-
mésig, vagyis még mintegy
másfél hónapig, a kenyérárak
is megmaradnak a jelenlegi
szinten, jóllehet a pékségek
pillanatnyilag veszteségesen
dolgoznak. A továbbiakban
minden a kenyérgabona új
árától függ majd.

…és nyugtalanító 
ellenvélemények

Az ágazati képviselõk de-
rûlátó és megnyugtató nyilat-
kozataival viszont szögesen
szemben áll a Romániai Me-
zõgazdasági Termelõk Or-
szágos Szövetségének elnö-
ke, Viorel Matei elõrejelzése,
miszerint az élelmiszerek
óhatatlanul drágulni fognak
már a közeljövõben, részben
az idõjárási viszonyok, rész-
ben pedig az egybehangolt és
realista mezõgazdasági poli-
tika hiánya miatt. Mint kifej-
tette, a rendelkezésükre álló

adatok alapján a rozstermés
idén várhatóan csaknem 23
százalékkal lesz kisebb a ta-
valyinál, a repcetermés több
mint 20 százalékkal esik visz-
sza, olajos magvakból pedig
közel 8 százalékkal takaríta-
nak majd be kevesebbet, mint
egy esztendõvel korábban.

Hasonlóképpen gyengéb-
bek lesznek a terméseredmé-
nyek a gyümölcs- és zöldség-
félék – mindenekelõtt a kaj-
szibarack, a cseresznye és a
paprika – esetében, hiszen
ezek betakarítása jócskán
megkésik majd a hideg ta-
vasz miatt. Ráadásul a mete-
orológiai intézet prognózisa
szerint a hideg és esõs tavaszi
hónapok után június és július
az átlagosnál szárazabb és
melegebb lesz, ami szintén
károsan befolyásolja a ter-
méseredményeket, mivel az
öntözési rendszerek zömmel
mûködésképtelenek.

Annak kapcsán, hogy a

mezõgazdasági tárcavezetõ
határozottan állította, Romá-
niában nem várható élelmi-
szerválság, Viorel Matei le-
szögezte: az ország ugyan va-
lóban megfelelõ mezõgazda-
sági potenciállal rendelkezik
lakossága biztonságos élel-
mezésének szavatolásához,
ám ezt a potenciált értékesí-
teni is kell – ami azonban ko-
rántsem történik meg Romá-
niában. A Romalimenta el-
nöke, Sorin Minea is azon a
véleményen van, hogy a fel-
dolgozott mezõgazdasági
termények ára a következõ 2-
3 hónapban 10-12 százalék-
kal nõ majd.

A gyenge pont

A mezõgazdasági tárca il-
letékesei cáfolják az ágazati
szakemberek véleményét.
Mindenekelõtt arra hivatkoz-
nak, hogy a tavalyi õszi veté-
sek jelenlegi állapotát szem
elõtt tartva, valamint a tava-
szi növényi kultúrák ápolásá-
ra vonatkozó program teljesí-
tésének megfelelõ ütemét fi-
gyelembe véve, minden biz-
tosíték adott ahhoz, hogy a
primér mezõgazdasági ter-
mékek teljes egészében lefed-
jék a keresletet. Ami egyben
azt is jelenti, hogy nem nehe-
zedik majd semmilyen nyo-
más a mezõgazdasági árpoli-
tikára – állítják. Igaz, hozzá-
teszik: amennyiben a romá-
niai mezõgazdasági piacok
megfelelõképpen mûködnek. 

Érvrendszerüknek viszont
éppen ez a gyenge pontja.
Romániában ugyanis a piac
– semmilyen területen és
szinten – nem mûködik nor-
málisan. 
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Borsos árú betevõ falatunk
Bulgária után Romániában növekedtek a legnagyobb ütem-
ben idén a fogyasztói árak – figyelmeztetett nemrégiben a
Román Nemzeti Bank kormányzója, Mugur Isãrescu. Az
pedig senki elõtt sem titok, hogy a fogyasztói árszintek ala-
kulásában jelentõs szerepet játszanak az élelmiszerárak.

Gy. Z.

A nukleáris balesetet
okozó japán földrengés

politikai földcsuszamláshoz
vezetett Németországban is.
A japán katasztrófa felszítot-
ta az atomerõmû-ellenes
hangulatot, és alig néhány
nappal a Japánban történtek
után szerte az országban
már több mint 250 ezren vo-
nultak az utcákra. Rohamo-
san növekedett az atomerõ-
mûvek bezárásáért évtize-
dek óta legkövetkezeteseb-
ben harcoló Zöldek pártjá-
nak népszerûsége, és csök-
kent az Angela Merkel kan-
cellár vezette, konzervatív-li-
berális kormánykoalíció tá-
mogatottsága. 

Merkel balról elõz

Fukusima döbbentette rá a
német embereket arra, hogy
kormányuk alig néhány hó-
nappal korábban – az atom-

lobbi nyomásának engedve –
félredobta a korábbi szociál-
demokrata–zöld kormányha-
tározatot, és a 17 németor-
szági atomerõmû mûködési
idejét még átlagosan 12 évvel
meghosszabbította.

Fukusima azonban rá-
kényszerítette a német kan-
cellárt is annak felismerésére,
hogy az eddigi energiapoliti-
ka nem folytatható. Merkel
megérezte, hogy amennyi-
ben az általa vezetett koalíció
nem határoz el gyökeres for-
dulatot, és nem vizsgálja
felül az atomenergia alkal-
mazásával kapcsolatos politi-
káját, népszerûség-vesztése
feltartóztathatatlanná, az el-
lenzéki Zöldek szárnyalása
pedig megállíthatatlanná vá-
lik. Ennek nyomán határozta
el, hogy megpróbál „balról”
elõzni. Nem sokkal a Japán-
ban történtek után már jelez-
te, hogy irányváltásra készül,
és elrendelte a hét legré-
gibb atomerõmû átmeneti

idõre szóló bezárását. Ezt kö-
vetõen kezdõdött meg a kü-
lönös licit, nevezetesen hogy
az erõmûvek bezárását illetõ-
en ki tud merészebb idõpont-
tal elõállni. A sort a
Greenpeace környezetvédel-
mi szervezet nyitotta meg,
2015-öt javasolta, a Zöldek
2017-et indítványozták. És
végül jött a kormány, amely
hétfõ hajnalban elfogadott
határozatában 2022 végére
irányozta elõ az „atomkor-
szak” végét Németország-
ban. A fordulat valóban tör-
ténelmi. A határozat a meg-
valósíthatóság, az energiael-
látás biztonsága és a megfi-
zethetõség terén ugyan szá-
mos kérdést vet fel, az atom-
erõmûveknek küldött „had-
üzenet” visszavonhatatlan.

Párizs is vitatkozik

A német kormány határo-
zata nyomán Franciaország-
ban is azonnal kiújult a poli-

tikai vita az atomenergia
kockázatairól, illetve gazda-
sági elõnyeirõl. Franciaor-
szág ugyanis az Egyesült Ál-
lamok után a világ második
legjelentõsebb nukleáris ha-
talma: az ország 19 erõmû-
vében mûködõ 58 reaktor a
franciák áramellátásának
mintegy nyolcvan százalé-
kát adja. Az ellenzéki Zöl-
dek üdvözölték a berlini
döntést. Fõtitkáruk, Cécile
Duflot szerint nem techni-
kai, hanem politikai kérdés,
hogy Párizs is hasonló útra
lépjen, s a megújítható ener-
giák felé való átmenet mel-
lett tegye le a voksát. A nuk-
leáris energiát illetõen meg-
osztott szocialisták azonban
óvatosabban reagáltak a ber-
lini bejelentésre. Szóvivõjük,
Benoit Hamon úgy véli:
nem hasonlítható össze a két
ország, miután Franciaor-
szág egyértelmûen függõ
helyzetben van az atomener-
giától.

A kormánypárti képvise-
lõk nagyobb biztonságot tar-
tanak szükségesnek
az atomerõmûvek esetében,
de kizárták a német modell
követésének lehetõségét. A
fukusimai katasztrófa nyo-
mán Nicolas Sarkozy állam-

fõ többször jelezte, hogy
Franciaország nem kívánja
bezárni az atomerõmûveit,
hiszen az energia a jóvoltuk-
ból sokkal olcsóbb, mint Né-
metországban.

A térség folytatja

A németországi atomerõ-
mûvek bezárása miatt félõ,
hogy drágul a villamos ener-
gia, nemcsak Németország-
ban, hanem az egész közép-
európai térségben – fejtette ki
a cseh ipari- és kereskedelmi
minisztérium szóvivõje teg-
nap. Pavel Vlcek szerint az
áram drágulása veszélyezteti
a versenyképességet a nem-
zetközi színtéren, ezért Prága
továbbra is az atomenergiára
tesz, vagyis folytatja a
temelíni atomerõmû bõvíté-
sét további két reaktorral. A
Mol-ban is érdekelt cseh
elektromos mûvek, a CEZ
szóvivõje, Eva Novaková ar-
ra utalt, hogy Csehország a
jövõben áramot exportálhat
Németországba, ha szezoná-
lisan többlete keletkezik. A
társaság szénerõmû építését
is tervezi a Szász-Anhalt tar-
tományban lévõ Profenben
az ottani barnaszénkészletek-
re telepítve.

Szlovénia és Szlovákia
nem tervezi atomerõmûveik
bezárását, mert mindkét or-
szág energiaellátása sokban
függ a hazai reaktorok ter-
melte energiától. „Nem tu-
dom elképzelni, hogy Szlo-
vénia leállítaná energiater-
melését Krskóban csupán
azért, mert tartana egy nukle-
áris katasztrófától” – nyilat-
kozta Borut Pahor szlovén
miniszterelnök a szlovák kol-
légájával, Iveta Radicovával
tartott hétfõi közös sajtóérte-
kezletén. Pahor szerint Szlo-
vénia egyetlen atomerõmûve
– amely megfelel a legszigo-
rúbb biztonsági követelmé-
nyeknek – az ország energia-
szükségletének harmadát fe-
dezi. Bezárása esetén Szlové-
nia arra kényszerülne, hogy
„a szomszédos országok
atomerõmûveibõl származó
energiát importáljon, márpe-
dig azok olyan közel vannak
Szlovéniához, hogy egy otta-
ni katasztrófának nálunk is
lenne hatása” – mondta a
szlovén kormányfõ. Radico-
vá pedig arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Szlovákia
két atomerõmûvének leállítá-
sával „az ország energiaszük-
ségletének felével felérõ ener-
giamennyiségtõl esne el”. 

Az „atomkorszak” vége?
Ha a fukusimai atomkatasztrófa nem bizonyította volna,
hogy rendkívül komoly dologról van szó, könnyen hihet-
né az ember, hogy Németországban különös politikai
társasjáték zajlik. A gyõztes az, aki a leghamarabb teszi
rá az atomerõmûvekre a lakatot. 



Elfelejtettük. Letaszították, akiket korábban
eltemettek: Wass Albert, Nyírõ József. Pe-
dig õ volt, és õ maradt a leghitelesebb. Sütõ
András elõtt, s ma már együtt vele: a leg-
szebb szavú társunk. 
1928. június 30-án ezekkel a szavakkal kö-
szönt be a zsurnalisztikába a Brassói Lapok
hasábjain: „Ajánlom magam: Tamási Áron
vagyok…” Gyorsan meg is magyarázza, mi-
nõ címen szól az urak dolgába: „…író va-
gyok, fiatal székely író. S az író az az em-
ber, akit mindig megkérdez bajában a Nép;
jobban mondva az író az az ember, aki meg
is hallja, amikor kérdezi õt bajában a Nép.”
A húszas évek végén, a harmincas évek ele-
jén, amikor a mai helyzethez hasonlatos
volt Erdély magyar élete, amikor nagy, ám

üres ügyek alatt jöttek, jön-
nek a jelszavak, elsõsor-
ban a politikai jelszavak,
amelyek látszólag egy
színre és egy hangra
akarnak hozni mindent,
de valójában a széthúzás

bogáncsait vetették, ve-
tik el, lelkesen kiáltja
Tamási Áron: „Éljen

a Brassói Lapok! És

mindazok, akik a népért és az igazságért
élnek.” 
Hatalmas felelõsség ez az örökség az azóta
kétszer megfojtott és háromszor is feltámadt
lap munkatársainak. Minden erdélyi magyar
újságírónak. Követelmény, amelyet sokszor
legjobb tudásunk és törekvésünk ellenére
sem tudunk teljesíteni.
Mert az újságjaink – nagy-
részt kényszerûségbõl – el-
sõsorban anyagi vállalkozá-
sok lettek, ahol csak a hõsi-
esség, a szív és a lélek
menthetne meg minket.
Ám nem magunkat aka-
rom sajnálni, hanem Õt ajánlani, magát
Tamási Áront. A legerdélyibb író, a leg-
erdélyibb újságíró néhány gondolatát.
A magyar nyelvrõl: „A különbözõ nyelvek
melegébõl keltek ki a különbözõ népek,
melyeket az atyafiság és az együttes érdek
alapján a közös szó szervezett nemzetek-
ké. Velünk is ez történt. A magyarságot is
az atyafiság és az együttes érdek alapján a
sors verte egybe; hazát a bátorsággal irá-
nyított életösztön szerzett neki, de nem-
zetté a magyar szó teremtette. Mint jelké-
pes hatalom, a magyar szó nekünk a leg-

nagyobb ereklye. Kegyelet, hûség és be-
csület illeti õt.”
Az okról: „Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne – ismételtem
el magamban. És éreztem, hogy a szívem
megtelik nagy és általános meleggel, a lel-
kem megtelik a derûs idõ nyugalmával, és a

szemem megtelik a hajnal
harmatával. Lassan feláll-
tam, és azt mondtam: 
– Igaza van: késedelem nél-
kül haza fogok menni,
hogy otthon lehessek vala-
hol ezen a világon! Igaza
van: nem is lehetünk más

célra ebben az életben, mint hogy megis-
merjünk mindent, amennyire lehetséges: a
tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó
embereket, az egymásra morgó népeket; s
amikor mindent megismertünk, amennyire
lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol
otthon lehetünk.”
A célról: „…nekünk bé kell tölteni remény-
séggel a világot, amely minden percében a
kezdet és a vég.”
Hûséges szolgája volt bomlott századának.
1966. május 26-án hunyt el.
Ezzel az ajánlással azért sem vártam még öt

évet, halálának 50. évfordulójáig, mert õ nem
az ünnepek, hanem az erdélyi hétköznapok
írója. Olvassuk õt, ne csak írjunk! Üzenete
ma is aktuális. Idõszerûbb, mint valaha.
Például ez: „… nem természetes életsors az,
hogy csalódottan éljen és tragikusan pusz-
tuljon el mindenki, aki teremt, nem termé-
szetes, hanem a gyenge rossz szervezet
bosszúja csupán. Ez a gyenge és rossz szer-
vezet maga a társadalom, amely öntelten
nemzetinek is nevezi magát gyakran. Ilyen-
kor is ámít hiszen az osztály kereteit alig lé-
pi túl; a nemzet pedig idejére vár e hosszas
és kitartó ámítás alatt.” 
Vagy ez: „Sok jó és emlékezetes részletmun-
kát végeztünk. De közben rájöttünk  arra,
hogy a részletekben való eredmény csupán
erõgyûjtés lehet arra, hogy az egészet újra-
kezdhessük. Célunk már nem az, hogy (…)
külsõ és belsõ sérelmeket gyógyírral beken-
jük. Új épületet akarunk: alapzattól a tetõig.
S ebben az építésben már nem a régi rosszat
javítjuk, hanem a régibõl gondosan kivá-
lasztjuk a jót.” 
A székely ácsok tapasztalatára is hagyatko-
zó Tamás Áront terveit érdemes lenne ko-
molyan venni ma, amikor az építõknél is-
mét többen vannak a rombolók. 

Akinek az Igazság a fontos, egyenként vonja vizsgálat alá az elve-
ket, s egyiket elfogadja, másikat elveti, aszerint, amint igaznak
vagy hamisnak tetszenek elõtte. De a modern írástudónak nem az
Igazság a fontos, hanem a „világnézet”: vagyis a harc, a párt. A
Kor azt kiáltja: – Színt kell vallani egyik vagy másik világnézet
mellett!
Ehhez képest az írástudó rá sem gondol arra, hogy a környezete ál-
tal készen kínált világnézetet mintegy tételenkénti kritikának vesse
alá. Elfogadja, vagy – ha lázadó természet – elveti. A pacifista pél-
dául – a Béke barátja – már szinte evvel a ténnyel progresszívnek
vallja magát: azaz elfogad ráadásul egy egész sereg olyan állásfog-
lalást és doktrínát, melyekhez legalábbis gyakran semmi köze. Így
rendszerint egyúttal szocialista: vagyis oly tan híve, mely tisztán az
„erõt erõ ellen” elvének s a tömegek harcos fegyelmezésének alap-
ján állva, lényegében militarisztikus jellegû, sõt az ellentáborral kö-
zös erkölcs tagadásában is egy a legvégletesebb szellemû militariz-
mussal. Mondják, a nem szocialista gazdasági rendszer szükségsze-
rû következménye és korrelátuma a háború. Nem tudom, igaz-e?
de mindenesetre jellemzõ érv a modern Írástudó szájában A régi
Írástudó az igazsággal és erkölccsel érvelt; a mai a lehetõségekkel
és gazdasági összefüggésekkel. Ez pedig semmiképp sem tartozik
hatáskörébe. 
Ez a politikusok és közgazdák dolga: a praktikus tudomány és Cse-
lekvés embereié. Nekik kell a Szükséges Rossznak ebben a tengeré-
ben, amit Életnek nevezünk, megtalálni a Legkisebb Rossz útját. 

Babits Mihály: Az írástudók árulása 

Tiszta beszéd 
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Egykor Nyikolaj Geraszimovicsé volt, aki a szov-
jet-orosz polgárháborúban, a második világégés-
ben a szovjet tengerészet élén, majd nyugdíjazásá-
ig a védelmi minisztérium „másodkapitányaként”
vált érdekessé. A Kuznyecov nevet azóta egy repü-
lõgép-hordozó hajóosztály viseli, ennek jelenleg
egyetlen mûködõ egysége van. Az osztály második
hajója 1985-ben kezdett épülni, de ahogy az akkor
Riga névre hallgató hajótörzset vízre bocsátották,
széthullt a CCCP, és a közben Varjagként rozsdá-
sodó meghajtás, vezérlõközpont, fegyverzet nélküli
ukrán hajótestbõl majdnem kínai kaszinó lett.
Óvatos sztratégoszok már akkor eltöprengtek rajta,
hogy minek Pekingnek egy hordozó-kaszinó, de
mivel évekig egyfajta rien ne va plus helyzet ala-
kult ki a hajót illetõen, egészen 2008-ig megtettnek
hitték a tétjeiket. Akkor azonban kiszivárgott,
hogy a Dalian Tengerészeti Akadémia pilótákat
verbunkol, s akkor újra jött az aggodalom: röpül-
nek a vörös tengerészek? Jó, de mirõl? Hát a szó-
rakoztatóipar partjait elhagyó, idõközben Shi
Lang névre hallgató volt Varjagról, amely a kínai
hírügynökségek szerint hamarosan megkezdi ten-
geri tesztjeit, s amely az ottani hadurak óhajaként
majd gondba ejti a vízi-hegemón Amerikát. Le le-
het ezt a fenyegetést úgy reagálni, hogy adjon az
egykori hadvezér, késõbb istenné avanzsált Guan
Ju a kínaiaknak minél több anyahajót, amíg elég
lesz belõlük, és megtanulják õket használni, leg-
alább nem költenek komolyabb, máris uralt fegyve-
rekre, s közben a védelmi kassza alja is elõbukkan?
Míg a már régesrég hordozó-flottával rendelkezõ
nagyhatalmak mellett egyszerre nagyon versenyké-
pesen megjelenõ kínai fenyegetés mosolyfakasztó,
az elmúlt hónapok pakisztáni-amerikai összeugrá-
sai, a fõalkaidás szuperintendáns halála utáni igen-
csak elmérgesedõ katonai-hírszerzõi sárdobálás fé-
nyében már másként mutat a kínaiak pak-
isztánofíliája. Röviden: Kína barátilag ad Pakisz-
tánnak ötven vadászgépet, az amerikaiakat lecseré-
lendõ. Még rövidebben: Iszlámábád nem szereti
Washingtont, de szereti Pekinget, és viszont. Errõl
meg akarja gyõzni Kabult, ahonnan nemsokára ki-
masírozik a Fehér Ház. 
Pakisztánnak érdeke egy továbbra is tálibgyanús
Afganisztán barátsága, s búsan nézi az amerikai-
ak hátát, akik elmentükben még éneklik a „Ked-

veljük Indiát!” nótát. Ez utób-
bit viszont ki nem állhatja

Juszuf Raza Gilani és Hu Jintao.
Kérdés: amíg az USA egy-

nemûsíti közel-keleti politikáját,
nem hanyagolja vajon el Ázsiát, s

a baráti hatalomûrbe nem ül
be Iszlámábád minden idõjárá-
si körülmény közt hasznos ba-

rátja?

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

„…nekünk bé kell 
tölteni reménységgel 
a világot, amely minden
percében a kezdet és 
a vég.” 

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Talán sohasem vagyunk annyira 
természetesek, mint mikor szerepet játszunk.” 

Oscar Wilde

Uborkaszezon

Igazság és gazdaság

FegyverülA nap címe. Bãsescu megfeszítette szú-
nyogizmait Obama elõtt, Grigore
Cartianu, Adevãrul.

Magyarázat. Gregoár fõszerkesztõ úr ezút-
tal fején találta a szöget és az elnököt.
Mint ismeretes, Traian Bãsescu azért nem
ment el a közel-keleti csúcsra, amelyet
(Magyarország helyett) Lengyelországban,
Varsóban szerveztek, és amelynek rendkí-
vüli meghívottja Barack Obama amerikai
elnök volt, mert meghívták Koszovó képvi-
selõjét is. Az összefüggések bonyolultak
(Transznisztria, Erdély, zsigeri félelmek,
gyûlöletek...) „A számítás azonban hibás.
A tapasztalat azt mutatja, hogy egy kis or-
szág vagy egy régió sorsát a világ nagyha-
talmai határozzák el. Ez történt Erdéllyel,
Besszarábiával, Bukovinával is; ez fog tör-
ténni a jövõben is. Még Koszovó sorsát is a
nagyhatalmak határozták meg, függetlenül
attól, hogy mi egyetértünk vagy sem.” A
vezércikk következtetése ugyanaz, mint a
mi tegnapi vezércikkünké: rosszhoz vezet,
ha vezetõink „erejüket” fitogtatják.

Jól megkapta. A Jurnalul naþional, mint
magunk is jeleztük, felfigyelt arra, hogy
Rodica Culcer betöltötte a nyugdíjkorha-
tárt. (Megírtuk – volna, ha lett volna te-
rünk –, hogy pontosan mennyi idõs a
hölgy, de persze ennek nincs jelentõsége.)
A teljes mértékben figyelemre méltó pagi-
namedia.ro portál viszont nem hagyta
annyiba a dolgot, és a hagyományos ro-
mán tapintatot félretéve megkérdezte a
közszolgálati televíziót, hogy és mint. És
akkor – írja a Zsurnác – „meglepõ dolog
történt: a TVR azt válaszolta, hogy Culcer
nyugdíjba vonulásának kora bizalmas”.
Sõt, a hölgy hajlamait, diszkrécióját és
megbízatásait tekintve: szigorúan bizalmas. 

Nagytermészetû minielnök. Idõs házaspár
a kislányának: Két napig nem mész ki a
szobádból. Megjött Berlusconi bácsi! Ter-
mészetesen Ion Barbu karikatúrájáról van
szó, az Adevãrulban.

A nap álhíre. Elkeseredésükben, hogy a
tévéré hírmûsor-igazgatója nyugállomány-
ba vonul, felsõ körök úgy rendelkeztek,
hogy kivonnak a sajtóból minden beépített
titkos megfigyelõt. 

Ady András
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Baloga-Tamás Erika, 
Sipos M. Zoltán

Idén alig lendít a játék-
szerek piacán a gyerek-

nap, a szülõk az utóbbi idõ-
ben kétszer is meggondolják,
hogy milyen ajándékkal ör-
vendeztetik meg csemetéiket.
„Szemben a 2007– 2009 kö-
zötti periódussal, amikor
már májusban nagyobb vá-
sárlási hullám volt tapasztal-
ható, a mostani eladásokon
szinte alig, mondhatni egyál-
talán nem érezhetõ a június
elseje közeledte. Úgy tûnik, a
szülõk sokkal elõretekintõb-
bek az anyagiakat illetõen” –
nyilatkozta lapunknak Anca
Rãzvan, a kolozsvári székhe-
lyû Bestkids online játéküzlet
közönségkapcsolatokkal fog-
lalkozó szakembere. Elmon-
dása szerint az üzlet forgal-
mára még mindig rányomja
bélyegét a válság, a helyzeten
pedig nem javít, hogy a játék-
szerek és egyéb, gyerekeknek
való árucikkek aránytalanul
drágák a romániai keresetek-
hez viszonyítva. A márkaori-
entáltság egyértelmûen a te-
hetõsebb családokra jellemzõ
– akár az élet más területén, a
gyerekeknek szánt cikkek ki-
választásában is érvényes,
hogy a család jövedelmének
gyarapodásával azonos
arányban nõ az igényesség.

Mint megtudtuk, jelenleg
az olcsó termékek az abszo-
lút befutók, akkor is, ha a vá-
sárlók tudatában vannak: eb-
ben az esetben nemcsak a

pénzen, de a minõségen is
spórolnak. Bár Anca Rãzvan
szerint a fából készült játék-
szerek kivételt képeznek e
szabály alól, mivel a szülõk
egy-egy igényesebb darabért
hajlandók kicsit mélyebben a
zsebükbe nyúlni, ezt cáfolja a
hazai gyártók helyzete.

„Gyilkos” kínaiak

„Az olcsó kínai játékok pi-
aca megölte a hazai fajáték-
gyártást” – mesélte lapunk-
nak Dávid Emil, aki néhány
éve kénytelen volt lakatot
tenni játékgyártó vállalkozá-
sára, és átállítani a gyártási
vonalat. Nem õ az egyedüli,

hisz míg Székelyudvarhelyen
pár évvel ezelõtt 5–6 játék-
gyártó vállalkozás mûködött,
mostanra mindössze kettõ
maradt. Dávid szerint van,
akit a gazdasági válság lehe-
tetlenített el, többségük azon-
ban a kínai piac térhódítása
miatt hagyott fel a gyártással,
hisz egy idõ után az elõállítás
összköltsége jóval magasabb
volt, mint amennyiért értéke-
síteni tudták a termékeket.

A játékszerek gyártása
amúgy sem olcsó mulatság,
hisz az elõállítás egy sor szi-
gorú követelménynek kell
hogy megfeleljen, a termékek
árát pedig nem lehet a kiadá-
sokkal azonos arányban nö-

velni, mert akkor nem akad-
na rájuk vevõ. Dávid meglá-
tása szerint az ágazat hanyat-
lását nem az okozta, hogy a
szülõk a válság hatására ke-
vesebb játékot vásároltak, ha-
nem inkább az olcsó, igény-
telen és rossz minõségû áru
megjelenése.  

Jelentõs visszaesés

A Capital szerint a románi-
ai játékpiacot a 2008-as
csúcsévben 80 millió euróra
becsülték és óriási növekedé-
si potenciált láttak benne.
Ehhez képest, a gazdasági
válság kitörése miatt a forga-
lom 2009-re már húsz száza-

lékkal esett vissza. Pedig az
ágazatnak lenne hova növe-
kednie, mivel a statisztikák
szerint Romániában a gye-
rekjátékra áldozott összeg évi
ötven euró körül van, ami ne-
gyede annak, amit egy nyu-
gat-európai család ilyen célra
kiad. Szakemberek szerint
mintegy 60 évnek kellene el-
telnie ahhoz, hogy az erre
fordított kiadások összege
nálunk is elérje a nyugati
szintet. Dávid Emil úgy véli:
az igény itt is megvolna, csak
a pénz hiányzik.

Tévés divatdiktátor

A szakértõk elmondásai-
ból kétféle trend rajzolódik
ki: a gyerekek egyrészt még
mindig a klasszikusnak szá-
mító kisautókhoz és babák-
hoz hûségesek, ugyanakkor
egyre nagyobb figyelemmel
fordulnak a modern találmá-
nyok felé, aminek népszerû-
sítésében jelentõs szerepet
játszik a tévéreklám. Mivel
az ágazat szereplõi szerint a
hazai fogyasztók játékvásár-
lási kultúrája még igen kifor-
ratlan, gyakorlatilag a tévés
gyerekprogramból ismert
„ikonok”, illetve az adások
közé iktatott reklámok diktál-
ják a divatot. Ez a reklámpi-
ac mûködésére is pozitívan
hat ki, hisz a nagy gyártók
már régóta felismerték: a
könnyen befolyásolható kis-
korúak egész életük során
hûségesek maradnak gyer-
mekkori preferenciáikhoz.  

Röviden

Új Zöld ház

Mától ismét pályázhatnak
magánszemélyek a Környe-
zetvédelmi és Erdészeti
Misztérium Zöld Ház prog-
ramjára, amelyre idén száz-
millió lejt különített el a tár-
ca – jelentette be tegnap Bor-
bély László tárcavezetõ.  A
támogatást azon lakástulaj-
donosok igényelhetik, akik-
nek nincs elmaradásuk a
központi vagy helyi költség-
vetés felé és nem szegték
meg a környezetvédelmi jog-
szabályokat. 

Számûzik a politikumot?

„Politikai döntéssel kell
számûzni az állami vállala-
tok élérõl a politikum befo-
lyását” – jelentette ki tegnap
egy energetikai témájú kon-
ferencián Borbély Károly
gazdasági államtitkár. Az
RMDSZ-es politikus el-
mondta, tárcája hamarosan
benyújtja a kormánynak
azon cégek listáját, amelyek
élére független gazdasági
szakembereket kívánnak ki-
nevezni.

Átütemezett tartozások

Május folyamán 6,5 millió
lej értékben adott az állam
haladékot magáncégeknek
tartozásaik kifizetésére – írta
az Országos Adóhatóság
közleményére hivatkozva a
Mediafax. A fenti összeg
azonban még egy százalékát
sem teszi ki annak a 831
millió lejre rúgó adóssághal-
maznak, amelynek átüteme-
zését a cégek eredetileg ké-
relmezték a hivataltól. 

Ötmillió országimázsra

Elindult a Romániát reklá-
mozó kampány a nemzetkö-
zi tévécsatornákon, ezen be-
lül a CNN, az Eurosport, illet-
ve az Euronews adókon – je-
lentette be a Turisztikai és
Régiófejlesztési Minisztéri-
um. Az országimázs egy
éven keresztül való televíziós
népszerûsítésére a tárca 4,96
millió eurót költött, amely
európai uniós alapokból
származik.

Leminõsíthetik Japánt

A Moody’s arra figyelmezte-
tett, a közeljövõben vissza-
minõsítheti Japán jelenlegi
AA2-es besorolását, mivel
sok jel utal arra, hogy ro-
molhatnak a szigetország
gazdasági növekedési kilátá-
sai, a kormány pedig csupán
erõtlen lépéseket tett a tete-
mes közadósság lefaragásá-
nak érdekében – írta a Media-
fax a Reutersre hivatkozva.

Görög áfacsökkentés

Zöld utat kapott nemzetközi
hitelezõitõl a görög kor-
mány ahhoz, hogy 23-ról 20
százalékra csökkentse az
áruforgalmi adó szintjét,
hogy ezáltal megszerezhesse
az ellenzék politikai támoga-
tását a most bejelentendõ
megszorító intézkedésekhez
– írta görög sajtóinformáci-
ókra hivatkozva a Mediafax.

ÚMSZ

Mától mintegy két éven
keresztül érvénybe lép a

fordított adózás a gabonafé-
lék és egyéb haszonnövé-
nyek esetében – jelentette be
Emil Boc miniszterelnök,
miután az Európai Unió jó-
váhagyta a román kormány
erre vonatkozó kérését. Az
intézkedést – amelynek kö-
szönhetõen immár két
áfafizetésre köteles cég kö-
zött áfamentesen cserélhet
gazdát a gabona és csak a

végsõ értékesítõnek kell
számláznia és befizetnie az
áruforgalmi adót – a fekete-
gazdaság visszaszorításának
egyik leghatékonyabb esz-
közének tartják. Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter szerint az adómódosítás
idén 240 millió lejjel fogja
gazdagítani a költségvetést,
jövõre azonban már 410
millió lejre számíthatnak.

Hivatalos adatok szerint
többmilliárd lejre tehetõ az
a kár, amelyet az illegális,
fantomcégek révén mûködõ

gabonakereskedelem évente
okoz a büdzsének. Lapunk-
nak korábban Lakatos Péter
közgazdász is hangsúlyozta
egy ilyen lépés fontosságát,
mint fogalmazott, ez jelen-
tõsen „kifehérítené” a lisztet
és így a pékipari termékek
piacát is. 

A Pénzcsinálók.ro-nak nyi-
latkozó Pál-Antal Ildikó
adótanacsadó szerint a leg-
eredményesebb az lenne, ha
egy teljes értékesítési láncot
át tudna ölelni a speciális
áfázás. 

A játékszerek kínálata óriási, csak minõségben és pénzben van hiány a romániai piacon Fotó: Tofán Levente

Mínuszos „uborkaszezon”
Hírösszefoglaló

Saját állításuk szerint na-
pi 7–8 millió eurós vesz-

teséget kénytelenek elszen-
vedni a spanyolországi Al-
mería tartománybeli mezõ-
gazdászok, miután az eddigi
laboreredmények arra utal-
nak, innen eredhet a halált is
okozó EHEC-vírus. Idõköz-
ben fertõzési eseteket re-
gisztráltak Angliában, Dáni-
ában, Svédországban és
Ausztriában is – erre vála-
szul Bécs nemcsak a Spa-
nyolországból származó
uborkát tiltotta be, de em-
bargót hirdetett a paradi-
csomra és padlizsánra is. Az
uborkaimportot illetõen ha-
sonlóan jártak el a dán ható-

ságok is, annak ellenére,
hogy kiderült, a fertõzött
személyek zöme elõzõleg
Németországban járt.

A madridi kormány nem
zárja ki annak lehetõségét,
hogy felelõsségre vonja Né-
metországot, amiért bizo-
nyítékok hiányában ekkora
presztízs- és bevételvesztesé-
get okozott a hazai agráripar
számára. Josep Puxeu spa-
nyol vidékfejlesztési minisz-
ter kifogásolta az európai or-
szágok – köztük Ausztria –
azon eljárásait is, amellyel
akadályozzák az Ibériai-fél-
szigetrõl származó termé-
nyek kereskedelembe való
jutását, pusztán Berlin
„megalapozatlan” gyanújá-
ból kiindulva. 

Gyereknapi játékpiacmustra 

Mától fordított adózás 
fehérítheti ki a gabonapiacot

ÚMSZ

Románia továbbra is el-
sõdleges fontosságúnak

tartja a fekete-tengeri térség
környezetvédelmi problé-
máinak mielõbbi orvoslását,
ennek érdekében hazánk a
térség és az Európai Unió
tagországai közötti együtt-
mûködés megerõsítését, va-
lamint a tárgyalások haté-
konyságának növelését
szorgalmazza – nyilatkozta
tegnap Borbély László kör-

nyezetvédelmi és erdészeti
miniszter a Fekete-tengeri
Gazdasági Együttmûködési
Egyesület környezetvédelmi
munkacsoportjának ülését
követõen. Az egyesület el-
nökségi teendõit jelenleg
Románia látja el.

Borbély szerint az egyesü-
let célja, hogy közös tervek,
akciók alapján a régiót ké-
pezõ országok több uniós
forrást tudjanak lehívni a
gondok orvoslására, ame-
lyek közül legégetõbb a Fe-

kete-tenger szennyezettsége.
A román szakminisztérium
a Környezetvédelmi Opera-
tív Program, valamint a
Környezetvédelmi Alap ke-
retén belül több mint 136
millió eurót fog szánni
olyan munkálatokra, ame-
lyek a Fekete-tenger partjá-
nak erózióját csökkentik. A
nemzetközi szintû találko-
zón az egyesület 12 tagor-
szágának képviselõi egy mi-
niszteri szintû tanácskozá-
son is részt vettek. 

Gazdasági együttmûködés
a fekete-tengeri térségben

Ausztriából több spanyol terményt is kitiltottak 
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Antal Erika, Baloga-Tamás Erika

„A valóságtól elrugasz-
kodottak azok a feltéte-

lek, amelyekhez a kórházi el-
látás lehetõségét kötik” – nyi-
latkozta tegnap Cseke Attila
egészségügyi miniszter azzal
kapcsolatban, hogy az Or-
szágos Egészségügyi Biztosí-
tó  Pénztár június elsejétõl új
kritériumrendszert léptetett
életbe a kórházi beutalásokat
illetõen. Mától az intézmé-
nyes ellátás csak akkor bizto-
sítható, ha például a beteg-
nek több mint három napon
át 38 fok fölötti a láza, ha tar-
tósan elveszti látását, hallá-
sát, huzamosabb ideje esz-
méletlen, ha vérzését ambu-
láns kezeléssel nem lehet el-
állítani. A beutalás feltétel-
rendszerét minden eddiginél
részletesebben és szigorúb-
ban tárgyalja a biztosító
pénztár által elõkészített új
keretszerzõdés, amelyet az
intézmény internetes honlap-
ján is közzé tett.

„Szakmaiatlan, 
betegellenes”

Cseke Attila közlemény-
ben reagált a dokumentum-
ra: az egészségügyi minisz-
ter úgy véli, a feltételrend-
szer megnehezíti az orvo-
sok munkáját, a szigorítás a
betegellátás rovására me-
het, és az elképzelés „a gya-
korlatban megvalósíthatat-

lan”. Az egészségügyi tárca
vezetõje annak ellenére vi-
tatja a nyilvánosságra ho-
zott feltételrendszert, hogy
az általa szorgalmazott
egészségügyi reform is a
kórházi ellátás racionalizá-
lását, az indokolatlan kór-
házágyfoglalás megszünte-
tését tûzte ki célul. Ennek
érdekében a szaktárca az
ambuláns ellátás fejleszté-
sét, az ügyeleti rendszer ki-
terjesztését is elõirányozta,
a háziorvosokat pedig az

eddiginél fokozottabban be-
vonják a kórházon kívüli
betegellátásba.

Életekkel játszanak

A vitatott keretszerzõdés
elõírja: eszméletvesztés ese-
tén például csak akkor szál-
lítható kórházba valaki, ha
kómába esik, ha nem reagál
külsõ ingerekre. Azoknak,
akiknél idõszakos tudatzavar
lép fel, csak ambuláns keze-
lés jár. A csonttöréssel járó

balesetekkel kapcsolatban is
szelektál a keretszerzõdés:
kórházi ellátásra csak me-
dencetörés, nyaki csigolyatö-
rés, gerincsérülés esetén szá-
míthat a beteg. 

„Nem tudom, ezt hogyan
képzelte el az, aki kitalálta.
Mire gondolt például, ami-
kor azt mondta, hogy
»szokatlan« vérnyomás ese-
tén lehet kórházba utalni a
beteget? Vagy csak súlyos
vérzés, három napnál to-
vább tartó láz esetében?” –

sorolja kérdéseit Szabó Zol-
tán marosvásárhelyi házior-
vos, aki a tárcavezetõhöz
hasonlóan úgy véli, az új
szabályozás teljességgel ide-
gen a napi betegellátástól. A
szakember jelezte: az egész-
ségbiztosító pénztár várat-
lan szigorítása csak egy ré-
sze az egészségügyet érintõ
hátrányos intézkedéseknek,
az orvostársadalom egésze
súlyos problémákkal küzd.

Sztrájkra készülnek

A  háziorvosok arra ké-
szülnek, hogy a keretszerzõ-
dés feltételei elleni tiltakozá-
sul a következõ idõszakban
nem bocsátanak ki sem
gyógyszervényt, sem kórházi
beutalót. Súlyos gond Szabó
Zoltán szerint például az is,
hogy továbbra is napi kvótá-
val határozza meg a pénztár
az ellátható betegek számát. 

„Nekem például mára
harminc betegem jelentke-
zett be, hogyan állapítsam
meg, hogy ki legyen az a tíz,
akivel nem állok szóba, mert
a kvóta nem teszi lehetõvé?
– hüledezik a háziorvos, aki
szerint az intézkedés a bete-
gekre nézve tragikus követ-
kezményekkel jár. – Nyil-
vánvaló, hogy mi a bevétele-
inkbõl nem tudunk megélni,
de ez a mi egzisztenciális
problémánk. A betegek ese-
tében azonban már nem
megélhetési kérdésrõl, ha-

nem az egészséghez való
jogról, az életben maradás-
hoz való jogról van szó”.

Lukács Antal, a székelyud-
varhelyi városi kórház igaz-
gatója úgy véli, ebben a for-
mában a feltételrendszer elfo-
gadhatatlan, és mindenkép-
pen módosításokra szorul.
Az intézményvezetõ bízik az
orvosok szaktudásában, mert
– mint fogalmazott – „egy
gyakorlott szakembernek
mindenképpen el kell tudnia
döntenie, hogy – függetlenül
a vitatott kitételektõl – ki az,
aki kórházi ellátásra szorul”.

Kormányzati kérdés

A keretszerzõdéssel kap-
csolatban kirobbant szakmai
viták folyományaként Emil
Boc miniszterelnök ma a
kormánypalotában egyezte-
tett Cseke Attila egészség-
ügyi miniszterrel és Lucian
Duþával, a pénztár elnökével.
Az egyeztetés során elhang-
zott: a Nemzetközi Valuta-
alappal kötött megállapodás-
ban az ország vállalta, hogy
tíz százalékkal csökken a ro-
mániai kórházi beutalások
aránya. A tegnapi tárgyalá-
sok után Raed Arafat egész-
ségügyi államtitkár közölte: a
szaktárca csak abban az eset-
ben írja alá a keretszerzõdést,
ha a kórházi beutalás sza-
bályrendszerét jelenlegi for-
májában nem tartalmazza a
dokumentum. 

HIRDETÉS

Kórház csak a haldoklóknak?

Sike Lajos

A magyar nyelvû diagnó-
zis kibocsátását is biztosí-

tani kell a hazai egészségügy-
ben – állítja Günthner Tibor
szatmári RMDSZ-es szená-
tor, aki nemrégiben törvényja-
vaslatot nyújtott be a kisebb-
ségi betegjogok védelmében.
Günthner az ÚMSZ-nek úgy
nyilatkozott: „a betegjogokra
vonatkozó törvény több
szempontból tele van joghé-
zagokkal, ráadásul az érvény-
ben lévõ rendelkezéseket sem
tartják be maradéktalanul”. A
szenátor úgy véli, gyakori a
hazai betegellátásban, hogy
nem ismertetik az illetékesek
a beteggel a teljes diagnózist,

nem tájékoztatják teljes körû-
en a betegség várható követ-
kezményeirõl, az elérhetõ ke-
zelési módokról, a számára
biztosítható ellátás valós költ-
ségeirõl. „Sokszor elõfordul –
hangsúlyozza az RMDSZ-es
honatya –, hogy a beteg sok-
kal többet fizet a gyógyulásá-
ért, mint amekkora költség in-
dokolt volna”. A kórházi ellá-
tás gyakori hibája a törvényal-
kotó szerint, hogy az intézmé-
nyek belsõ szabályzatát nem
teszik elérhetõvé a betegek
számára, ezért nagyon sok a
félreértés, és a nem szándé-
kolt szabályszegés. A
Günthner által most benyúj-
tott jogszabály-módosítás arra
is külön kitér, hogy az ellátás-

ról, kórházi rendrõl, kezelés-
rõl szóló tájékoztatás legyen
világos, a beteg által könnyen
érthetõ. A szatmári politikus
sérelmezi, hogy míg a Szé-
kelyföldön jelenleg is tájékoz-
tatják a betegeket magyarul,
Nagyváradon, Szatmárnéme-
tiben és a szórványban erre
ritkán van példa. „Az is furcsa
– figyelmeztet a politikus –
hogy az egészségügyi intéz-
ményekben nincs vagy alig
van kétnyelvû felirat.” 

A felvetésre Cseke Attila
egészségügyi miniszter is rea-
gált. „A kifogások jogosak,
de a jelzett kérdések megol-
dására a törvényhozás és a
helyi önkormányzatok illeté-
kesek” – vélekedett Cseke. 

Diagnózis, magyarul is?

Az új kritériumrendszer drákói feltételekhez köti a kórházi beutalások lehetõségét

Hírösszefoglaló

Tizedik évfolyamát bú-
csúztatja a hétvégén a

Sapientia – Erdélyi Magyar
Tudományegyetem, a négy-
napos ünnepségsorozat hol-
nap kezdõdik. Június 2-a és
5-e között nyolc szak 185
végzõse ballag. Június 2-án
az egész városon áthaladó
kocogással hívja fel az intéz-
mény mûködésére a hallga-
tói önkormányzat a maros-
vásárhelyiek figyelmét. A
staféta (amelyen a különbö-

zõ egyetemi szakok képvise-
lõi vesznek részt) a belváro-
si kulturális és egyházi köz-
ponttól, a Deus Providebit
Háztól indul, ez az épület
volt ugyanis négy évig a
Sapientia otthona, a koco-
gók a koronkai campusig
kapaszkodnak fel. A kimerí-
tõ szaladást „egyetemi pik-
nik” – tábortûz, szalonnasü-
tés – zárja. Az ünneplés jú-
nius 3-án folytatódik, 16
órától gálaestet rendeznek a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermében, a

végzõs diákok itt vehetik át
díszokleveleiket. A ballagás
június 4-én 11-kor kezdõdik
a koronkai campus aulájá-
ban. Nyitóbeszédet mond
Kató Béla, a Sapientia Ala-
pítvány elnöke, õt követi Dá-
vid László, a Sapientia –
EMTE rektora,  Székely Gyu-
la, a Sapientia–EMTE Mû-
szaki- és Humántudomá-
nyok Karának dékánja és a
tanszékvezetõk, de szót kap-
nak a diákok is. A négynapos
ünnepségsorozat június 5-én
kosaras bállal zárul. 

Ballagnak a hétvégén
a Sapientia–EMTE diákjai

Fotó: ÚMSZ/archív



Sike Lajos

Miközben uniós támoga-
tással még javában folyik

Szatmár megye legértéke-
sebb mûemléképületének, a
nagykárolyi várkastélynak a
külsõ felújítása, bent tegnap
megnyílt egy nagyszabású
állandó kiállítás, amely ko-
rabeli dokumentumokkal és
tárgyakkal mutatja be, hogy
milyen volt a Károlyi grófok
hajdani fészke. A gyönyörû
biedermeier, rokokó, ba-
rokk stílusban faragott szé-
kek, fotelek, asztalok, szek-
rények, tükrök és más búto-
rok, a régi  szõnyegek, a
családtagokról készült és
más témájú festmények
pontos képet adnak arról,
hogy milyen lehetett a ma-

gyar arisztokrata család
nappalija, ebédlõje, társal-
gója, könyvtára, netán bili-
árdszobája vagy bálterme.

A megnyitóra érkezette-
ket barokk zene és korabeli
ruhákba öltözött inasok,
házvezetõk és bálozók fo-
gadták. Nem kis pénzbe és
nem kevés hozzáértésbe ke-
rült a tizenöt helyiség, köz-
tük több lakosztály korabeli
berendezése. Az anyagiakat
egy Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyével közösen megnyert
uniós pályázat révén terem-
tették elõ, szakértelem te-
kintetében pedig a Szatmár
Megyei Múzeum munkatár-
sai érdemelnek dicséretet.
Liviu Marta múzeumigaz-
gató szerint több hónapot
dolgoztak azon, hogy a kas-

télyba varázsolják a Káro-
lyiak korát, és ezzel egy
újabb mûvészi élmény lehe-
tõségét teremtsék meg,
ugyanakkor Szatmár megye
hajdani székhelyének turisz-
tikai vonzerejét is növeljék. 

A megnyitón jelen volt
Seszták Oszkár, a szomszé-
dos magyarországi megye
önkormányzati elnöke és
Csehi Árpád, a Szatmár me-
gyei tanács elnöke, pár nap-
pal elõbb szintén együtt
avatták fel Magyarországon
a frissen renovált szabolcsi
kastélyt. „Ennél már csak az
lehet nagyobb siker, ha de-
cember elején a Károlyi-kas-
tély teljes felújítását is
együtt ünnepeljük” – fogal-
mazott Kovács Jenõ, Nagy-
károly polgármestere. 

Hajdan volt Nagykároly
ÚMSZ

Reneszánsz nappal foly-
tatódott a Hunyad Me-

gyei Magyar Napok rendez-
vénysorozata Vajdahunya-
don: a Hunyadi-várban íjász-
bemutatón, lovagi tornán és
felelevenített úri mulatságon
is részt vehettek az érdeklõ-
dõk. A Kolozsváron mûkö-
dõ, 2009-ben alakult Turul
Íjász Egyesület tagjai elõ-
ször tartottak íjászbemuta-
tót Vajdahunyadon, a gyere-
kek legnagyobb örömére ki
is lehetett próbálni az íjásza-
tot. Hangosan csattant a
kard a pajzson a Hunyadi-
lovagok tornáján, akik kora-
beli öltözetben és korabeli
fegyverekkel idézték fel a ki-
rályi udvarokban népszerû
lovagi tornák hangulatát.
Ám nemcsak a fegyverfor-
gatás, hanem táncos mulat-
ságok is rendszeresek voltak
az udvarban, ezért a közel
húszéves múlttal rendelkezõ
nagyenyedi Collegium Gab-
rielense együttes középkori-
és reneszánsz táncokat adott
elõ. Ezt követõen a bálte-
remben a dévai Renaissance
együttes táncjátéka idézte
fel, hogyan is zajlott az élet
Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem udvarában.  A rene-
szánsz-napot a Huniadi
Cantores elnevezésû vajda-
hunyadi régizene-együttes
koncertje zárta. 

Déván Zsók Béla néprajz-
kutatóra emlékeztek hétfõn
délután, a helyi Magyar Ház-
ban emlékszobát rendeztek
be. Mint elhangzott, a kuta-
tó életpályáját, szemléletét
és néprajzi kutatómunkáját

alapvetõen meghatározta az
a tény, hogy bukovinai szé-
kely családból származott.
Deák Piroska tanárnõ mu-
tatta be az emlékszobát, a
nyugdíjas klub tagjai Zsók
Béla gyûjteményébõl éne-
keltek bukovinai székely
népdalokat. A dévai RMDSZ
felhívással fordult a helyi
közösséghez, hogy bukovi-
nai székely kultúrához tar-
tozó tárgyi emlékek adomá-
nyozásával egészítsék ki az
emlékszoba berendezését.

Szintén Déván a Hunyad
Megyei Magyar Napok kere-
tében nyílt meg Balázs Csaba
fiatal fotómûvész Portrék cí-
mû kiállítása a Mûvészeti
Galériában. „Kétszeresen is

premier ez a kiállítás, egy-
részt Balázs Csabának ez az
elsõ egyéni tárlata, másrészt
a felújított színházi épületben
ez az elsõ alkalom, hogy ma-
gyar mûvész állít ki, ez is jel-
zi, hogy Hunyad megyében a
magyar kultúrát elfogadja a
többségi nemzet, és jó az
együttmûködés a két közös-
ség között” – fogalmazott
Babos Aranka fõszervezõ.

A Hunyad megyei turnén
levõ veszprémi Honvéd Ba-
kony Néptánccsoport hét-
fõn Petrozsényben lépett fel,
míg Brádon Kálmán Imre
mûveivel Márton József
plébános zenetörténeti elõ-
adásából ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk. 

Reneszánsz-nap Hunyadon
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Sipos M. Zoltán

Román nemzeti színû
szalaggal átkötött koszo-

rút helyezett el tegnap egy
hetven év körüli férfi a Má-
tyás-szoborcsoport talapza-
tára – teljesen háborítatlanul.
A trikolóros szalagon egy, a
moldovabányai csatával kap-
csolatos szöveg állt. A helyi
sajtó értesülései szerint a
szobor elõtti gyepen álló
„Iorga-táblát” felügyelõ biz-
tonsági õr tétlenül nézte vé-
gig a férfi akcióját, miközben
tegnapelõtt Füzes Oszkárt,
Magyarország bukaresti
nagykövetét megszólították,
hogy nem helyezhet el virág-
csokrot az ominózus táblára.
A délutáni órákban a köz-
tisztasági vállalat alkalma-
zottai eltávolították a triko-
lóros koszorút a talapzatról.

A szoborcsoport elõtt
azonban továbbra is ott áll a
napokkal ezelõtt törvénytele-
nül elhelyezett „Iorga-tábla”,
annak ellenére, hogy több
magyar civil  és politikai szer-
vezet is kifogásolta az elhelye-
zését, kérve eltávolítását. Teg-
napról mára halasztották a
koalíciós pártok megbeszélé-
sét a tábla ügyében: Máté
András Levente, a Kolozs
megyei RMDSZ elnöke ma

reggel tárgyal Daniel Budá-
val, a Demokrata Liberális
Párt Kolozs megyei szerveze-
tének elnökével. „A szövetség
Kolozs megyei szervezetének
nevében kérni fogom a tábla
mihamarabbi eltávolítását” –
nyilatkozta lapunknak Máté
András Levente. 

Eközben Németh Zsolt
magyar külügyi államtitkár
bekérette a külügyminisztéri-
umba Ireny Comaroschit,
Románia budapesti nagykö-
vetét A külügyminisztérium

parlamenti államtitkára aggo-
dalmát fejezte ki a napokban
Kolozsváron történtek miatt
– tájékoztatta a tárca az MTI-t.
Az államtitkár a kolozsvári
Mátyás-szoborra elhelyezett
román felirat és zászló, vala-
mint a bukaresti magyar
nagykövet feltartóztatásának
ügyét említette a diplomatá-
nak, s elmondta: ezek az ese-
mények ellentétben állnak a
két ország egyezményeivel, és
ártanak a jószomszédi vi-
szonynak.

A bukaresti parlamentben
is téma volt a táblaügy. „A
Ceauºescu-korszakra jellem-
zõ politikai kétarcúság jelen-
sége újra megjelenik a napi
politikában” – fogalmazott
tegnap napirend elõtti fel-
szólalásában Kötõ József
képviselõ. „Európa felé, a
demokratikus jogállam sze-
repében tetszelegve úgy te-
szünk, mintha törvénykezé-
sünk és kormányzási prog-
ramjaink révén esélyegyen-
lõséget biztosítanánk vala-

mennyi közösség számára,
viszont döntõ pillanatok-
ban, végrehajtó hatóságaink
által durván megsértjük a
békés együttélés szabályait”
– fogalmazott Kötõ. 

A Ziua de Cluj címû helyi
lap értesülései szerint Mir-
cea Jorj, a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD kolozsvári el-
nöke hivatalos beadvány-
ban kérni szándékozik az
önkormányzattól, hogy ír-
janak ki referendumot a
tábla ügyében. 
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A Légzés Vásárhelyen

Különleges látvány- és zenei
világot, valamint színházi él-
ményt kínál holnap 17 órá-
tól a marosvásárhelyi Ariel
Underground. Az Ariel Báb-
színházban megtekinthetõ,
rendezõi díjjal jutalmazott
Légzés kísérleti, nonverbális
eszközökkel teszi megta-
pasztalhatóvá az idõt, és
szembesít azzal, ahogyan az
idõ múlása érzékeinkre hat.
A produkció a Marosvásár-
helyi Színházmûvészeti
Egyetem diákjainak közre-
mûködésével készült.

Ifjúságkutatás 
a Szacsvay Akadémián

Az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által létrehozott
Szacsvay Akadémia kereté-
ben a  kolozsvári székhelyû
Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet társszervezésével el-
indított, Magyarok Erdélyben
– Fókuszban a kisebbségkutatás
címû elõadássorozat követ-
kezõ meghívottja Barna
Gergõ, az intézet politikai
szociológiával foglalkozó
kutatója. Elõadásának címe:
Egy összehasonlító – román–
magyar – ifjúságkutatás ered-
ményei, melyet ma 18 órától
a nagyváradi Ady Endre
Gimnáziumban hallgathat-
nak meg az érdeklõdõk.

Füzes Oszkár magyar nagykövet hétfõn nem helyezhetett virágot a táblára, tegnap a közösségi rendõr tétlenül nézte a trikolór-elhelyezést
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HIRDETÉS

Mátyás, talpig „trikolórban” 

Az íjakat a résztvevõk is kipróbálhatták a vajdahunyadi várban
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Annak ellenére, hogy a mo-
zik száma az utóbbi öt évben

folyamatosan csökkent – tavaly
országszerte 68 filmszínház mû-
ködött, míg 2009-ben 74, 2008-
ban 75, 2007-ben 72 2006-ban
pedig 73 – a látogatók száma
látványosan emelkedett. Tavaly
6.508.747 nézõ váltott jegyet a
különbözõ filmekre, szemben a
2009-es 5,2 millió nézõvel.
(2008-ban 2,92, 2006-ban pedig
2,77 millió jegy fogyott el a ha-
zai filmszínházakban.) 

A nézõrekord a bevételeken is
megmutatkozik: 2010-ben a
jegyeladásból 111.640.783 lej
folyt be a mozik pénztáraiba,

szemben a 2009-es 86,94 millió-
val. A mozik tavalyi bevétele két-
ségkívül rekordnak számít,
ugyanis eléri a 2006-2008-as idõ-
szak összegét, ám ez kétségkívül
azzal is magyarázható, hogy
2009-hez képest, amikor egy
mozijegy ára átlagosan 16,47 lej
volt, tavaly 68 banival kellett töb-
bet fizetni.

Tavaly a gazdasági válság elle-
nére több háromdimenziós lát-
ványt nyújtó multiplexet adtak
át Romániában – Bukarest mel-
lett Petrozsény, Arad és Nagybá-
nya is modern mozit kapott, ez-
zel az országban több mint száz
3D-s moziterem van. A látogató-
kat kétségkívül ezek vonzzák, a
Cinema City kilenc multiplexé-

ben (összesen 88 terem) tavaly
3,1 millió nézõ fordult meg (két-
szer több mint 2009-ben), akik
összesen 56,6 millió lejre vásá-
roltak jegyet, a Hollywood Mul-
tiplex 15 terme 2010-ben össze-
sen 1,17 millió filmbarátot szó-
rakoztatott, 22,3 millió lejért. 

Harmadik helyen a Movieplex
Cinema hálózat áll, 775.803 né-
zõvel és 15,2 millió lejjel. Az

egyes mozik közül a kolozsvári
Odeon vezeti a látogatottsági- és
bevétellistát, tavaly 305.525 nézõ
váltott jegyet pénztárainál, ösz-
szesen 4,6 millió lejre. Nem pa-
naszkodhatnak a hagyományos
filmszínházak sem, amelyeknek
bár csökkent a száma, a látoga-
tók nem pártoltak át a 3D-s
utódra. A 33 filmszínház vetíté-
seire tavaly összesen 291 231 né-
zõ váltott jegyet, 1,93 millió le-
jért. A listát a bukaresti és krajo-
vai Patria mozik vezetik 133 il-
letve 62 ezer nézõvel, harmadik
helyen a fõvárosi Stúdió mozi
áll, 52 ezer látogatóval, a kolozs-
vári Florin Piersic mozi a negye-
dik, 42 ezer nézõvel, amit két-
ségkívül az is magyaráz, hogy a
mozi felújítási munkálatok miatt
egy ideig nem mûködött.

Tudor Giurgiu, a kolozsvári
Erdélyi Nemzetközi Filmfeszti-
vál igazgatója lapunknak egy ko-
rábbi interjúban elmondta, az
utóbbi idõben már valóban nincs
hiány mozilátogatókból, viszont
a mozitermek felszereltsége még
mindig kívánnivalót hagy maga
után. „A hagyományos filmszín-
házak elveszítik a látogatóikat,
ha nem fektetnek pénzt a felújí-
tásba. Sajnos több olyan mozi
van, amelyikben a hang- és kép-
minõség annyira gyenge, hogy
szinte élvezhetetlenné teszi a ve-
tített filmet” – figyelmeztet a
fesztiválszervezõ, aki szerint a
pozitív mutatók könnyen a visz-
szájukra fordulhatnak. 

Eladó 2 db GLE 30 parapet típusú gázkonvektor, 

2 éves. Telefon: 0745-756 076.

Apróhirdetés

Nicholas Carr amerikai író legújabb köny-
vében, amely A felszínesség: mit mûvel az
internet az agyunkkal címet viseli, arra fi-
gyelmeztet, hogy az internetrõl származó,
minket érõ információ-áradat elsekélyesí-
theti a gondolkozásunkat, és a netrõl jövõ
morzsák rágcsálása közben elveszítjük azt az
elemzõ készségünket, amely révén igazi em-
berként tudunk bekapcsolódni világunk zaj-
lásába. Carr véleményével szemben lehetnek
fenntartások, de az tény, hogy manapság
nem „divat” interiorizálni a külsõ ingereket:
majdnem animális szintre süllyedt etikával
száguldunk egyik lakásból a másikba, egyik
autóból a másikba, egyik párkapcsolatból a
másikba, mindig a pillanat bûvöletében él-
ve. Az elmélyülés, a hermeneutikai
„nálalét” nem minõsül már igaz attitûdnek,
az empátián nevetnek – online médiamor-
zsa-emberekké váltunk. Nevezzük át fajun-
kat: Homo Fractus Mediaticus Inconditus.

(prier) 
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
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Elfogták a Politkovszkaja-gyilkosság
egyik gyanúsítottját

Az Anna Politkovszkaja újságíró ellen el-
követett gyilkosság egyik vádlottját, Rusz-
tam Mahmudovot elfogták Csecsenföldön
– jelentette be az Eho Moszkvi ellenzéki rá-
dió tegnap, Mahmudov ügyvédjére hivat-
kozva. „Mahmudovot kedden reggel fog-
ták el szülei házában, Csecsenföldön” –
mondta az ügyvéd, és hozzátette, hogy a
gyilkos lövés leadásával vádolt férfit hama-
rosan Moszkvába szállítják. Az MTI által
is közölt hírt hivatalosan egyelõre nem
erõsítették meg. Az újságírónõt 2006. ok-
tóber 7-én lõtték le annak a moszkvai ház-
nak a bejárata elõtt, ahol lakott. Az orosz
legfelsõbb bíróság a Politkovszkaja-ügyet
tavaly októberben újabb nyomozásra visz-
szautalta az ügyészségnek. 

Romániában forog 
Vilmos és Kate románca

Romániában forgatják Vilmos brit herceg
és Kate Middleton románcáról készülõ
legújabb filmet. A William and Kate: A
Royal Love Story (Vilmos és Kate: Egy királyi
szerelem története) címû alkotást augusztus-
ban mutatja be a Hallmark csatorna. A film
rendezõje az a Linda Yellen, aki 1982-ben
a CBS csatorna számára Vilmos szüleirõl,
forgatott szerelmi történetet. A most ké-
szülõ alkotás több mint egy románc, egy
anya örökségének története is – fogalma-
zott Yellen. Vilmos herceget Dan Amboyer
amerikai színész, Kate Middletont Alice
St. Clair brit színésznõ alakítja a modern-
kori tündérmeseként jellemzett filmben. 

ÚMSZ

Elhunyt a Németországban
élõ, magyar származású, Eu-

rópa-szerte ismert és elismert
médiamenedzser, Josef von
Ferenczy (képünkön) – adta hírül
a németországi Bild címû napi-
lap. A halálhírt tegnap jelentette
be Münchenben Marcel Huber, a
bajor kormány kulturális és mé-

diaügyekkel foglalkozó miniszte-
re, a médiacézár már vasárnap
elhunyt. Josef von Ferenczy
1919. április 4-én született Kecs-
keméten, alig több mint 20 éve-
sen már több vállalkozás tulajdo-
nosa volt. 1948 decemberében
külföldre emigrált, elõbb Bécs-
ben, majd 1951-tõl Münchenben
telepedett le. Attól kezdve innen
irányította fokozatosan kiépített
médiabirodalmát, az õ közvetíté-
sével vetette meg lábát Magyar-
országon az elsõ nagy külföldi
sajtóbirodalom, az Axel Sprin-
ger, amely azután, 1991 derekán
alapította a Ferenczy Europress
sajtóügynökséget. 

Elhunyt Josef

von Ferenczy 
Azt, hogy a zene gyógyít, már
nem is szabad leírni, akkora köz-
hely. De hogy mi mindenre jó pa-
tikaszer, arra a legfrissebb példát
a médiát menthetetlenül elöntõ
tehetségkutató versenyek egyike,
az RTL-en látható Csillag szüle-
tik szolgáltatja. Gyorsan elõrebo-
csátom azonban, hogy ezt a
„gyógyítást” nem szabad szó sze-
rint értelmezni – mindjárt ki is
derül, hogy miért.
Most szombaton elkövetkezik a
hosszú menetelés döntõje, és vala-
miért úgy érzem, hogy valójában
nem is show-ként kell a mûsorfo-
lyamot tekinteni, hanem valami
különleges szondának, amolyan
lakmuszpapírnak, amely kimu-
tatja a „nyersanyag” színeválto-
zását.
A versenyzõkre gondolok, a pro-
dukció mögött rejtõzõ emberre.
Számomra ugyanis ez a mostani
vetélkedõ különleges tanulságot
hozott. Csak ámuldozom, és máig
nem tudom megfejteni azt a tit-
kot, azt a csodát, aminek – bár
meglehet, sokan föl sem figyeltek
rá – a szemtanúi lehettünk.
Van ugyanis ennek a mostani te-
hetségkutatónak egy rendkívüli
különlegessége, pontosabban há-
rom. Bár már korábban kiesett,
mégis elképedve figyeltük, hogy
amint a beszédhibás MC Gyufa
(Farkas György Gyula) elkezdett

rappelni, szövege folyékonnyá
vált. A szívet melengetõ tájszólás-
sal, magyarul ízesen beszélõ kézdi-
vásárhelyi László Attila elkezd
énekelni, és huss, oda a tájszólás.
(És milyen sokszor sajnálom!) A
vak kislány pedig, Krizbai Teca a
zenében találta meg a szivárvány-
színû világot, de legfõképp a sze-
relmet. Mindkettõ ajándék az õ
számára – mindenképpen ajándék
azonban nekünk. A képernyõ se-
gítségével figyelem a szemét, és azt
látom, hogy nézésébe tekintet köl-
tözött. Hogyan is van ez?
A kereskedelmi televíziók nem jó-
tékonysági intézmények, kõkemé-
nyen a pénzrõl szól minden. A
sok-sok sms-ezõ nyilván bele sem
gondol, hogy adásonként hány
milliós hasznot hajt a cirkuszvi-
lágnak (ne dõljünk be az éhezõ
gyerekeknek hirdetett pénzgyûjtõ
kampánynak, az púder volt csu-
pán a pattanáson). Az amatõrök
szerepeltetése pedig nem jár sok ki-
adással (amivel mégis, annak túl-
nyomó hányadát állják a szponzo-
rok, a készpénztõl a nyereményla-
kásig), de ha mégis sikerül szállí-
taniuk csodát – még ha jól meg-
fontolt, önös érdekbõl is –, ne duz-
zogjunk, inkább örüljünk. Márpe-
dig a zene kézrátételével elõidézett
gyógyulás, átváltozás ilyen.

Gyulay Zoltán 

Médiagnózis

Kézrátétellel a zene…

Tavaly mintegy 6,5 millióan váltottak jegyet a mozik pénztáraiban, ami ötéves rekordnak számít Fotó: Mediafax

Több mint 6,5 millió filmbarátot számlált tavaly az ország 68

mûködõ mozija, amelyek összesen mintegy 111 millió lejes

bevételt termeltek – derül ki a Román Nemzeti Filmközpont

legfrissebb jelentésébõl. A 2010-es esztendõ nézõszám és bevétel

szempontjából az utóbbi öt év rekorderének számít.

Film címe Nézõk száma 
44  hhóónnaapp,,  33  hhéétt,,  22  nnaapp (Cristian Mungiu, 2007) 89.339 
HHaa  ffüüttyyüüllnnii  aakkaarrookk,,  ffüüttyyüüllöökk  (Florin ªerban, 2010) 51.262
EEmmlléékkeekk  aazz  aarraannyykkoorrbbóóll  (Cristian Mungiu, 2006) 28.665
AA  ttúúllééllõõ  (Sergiu Nicolaescu, 2008) 26.575
PPóókkeerr  (Sergiu Nicolaescu, 2010) 24.876 

Az utóbbi öt év legnézettebb román filmjei

Forrás: Román Nemzeti Filmközpont



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Múltidéző (ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.45 Dunáról fúj a szél
(ism.)
15.55 Isten kezében
(ism.)
16.25 Ablak a természetre
16.35 Kodály és Bartók
népzenekutatásai
17.00 Felelet az életnek
(dok. sor.)
18.05 Doc Martin (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
20.40 Kikötő Friss
21.00 Híradó
21.05 Sport - Esti
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Pompei - Egy város
pusztulása (olasz tört.
dráma, 2. rész)
23.35 Dunasport
23.40 Koncertek az A38
hajón
0.35 A magyarok és az I.
világháború
2.20 Kikötő - Friss (ism.)
2.30 Közbeszéd (ism.)
3.05 Kézjegy (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 13.05 A
szellemváros rejtélye (am.
thriller) 14.50 Hölgyem,
Isten áldja (am. vígjáték)
16.50 Pusztító lavina
(ném.-fr.-oszt. film) 18.35
Szökőárban (amerikai
thriller) 20.20 Függő játsz-
ma 3. (kanadai-amerikai
kalandfilm) 22.10 Ogre -
Az elátkozott város titka
(am.-kan. akciófilm) 0.05
Veszett vad (amerikai ak-
ciófilm)

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Csa-
ládi történet (sorozat)
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.00 Tele-
shopping 15.15 A sors ke-
zében (sorozat) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 20.00
Célpontban 20.30 A sza-
kács mentette meg 21.30
A szerelem átka 23.00
Pajzs a résen, avagy a tö-
kéletlen erő (amerikai víg-
játék) 1.00 Farkasok völ-
gye (sorozat)

9.00 Hitélet 16.00 Híradó
16.15 Hitélet ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Reggeli
terefere 18.30 Híradó
19.00 Többszemközt
19.30 Híradó 20.00 Laka-
tos Iván: A magányos céd-
rus, dokf. 20.45 Zene
21.00 Többszemközt
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró (ism.)

8.30 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 10.00 A li-
bák nem szállnak a menny-
be (sorozat) 12.45 Szere-
lem és tisztesség (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 A csaló (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sor.) 19.30 Teresa (soro-
zat) 20.30 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 21.30
Kassandra (venez. soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek   

FILM+ACASÃ
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Pro Tv, 20.30
Nemzetbiztonság Bt.

Earl és Hank, az egyik tizenkilenc, a másik még annyi se.
Mindkettőjük közös vonása, hogy kirúgták őket a rendőrség-
ről. Mégis mindketten a kék zubbony vonzásában élnek, és
egy őrző-védő céghez szegődnek. Véletlenül belecsöppennek
életük legnagyobb bűnügyébe: egy csempészbanda, Nash és
bandája után nyomoznak. Élvezik az üldözéseket, imádják a
robbanásokat.

TV2, 22.25
Fúrófej Taylor

Ryan, Wade és Emmit nagy lelkesedéssel kezdik meg a gim-
náziumot. Ám az örömük egészen addig tart, amíg össze
nem futnak a folyosón Filkinsszel, a suli rettegett nagyme-
nőjével, minden lúzer-diák rémével, akihez képes Hannibál
Lecter ártatlan ministránsnak tűnik csak! Természetesen a
három friss hús (a dagi, a nyomi meg a cingár) lesz Filkins
szívatásainak legújabb célpontja.

m1, 22.40
Jó zsaru, rossz zsaru

Stiles polgármester lányát, Donnát meggyilkolják, a szé-
gyenlős Mitch-csel lefolytatott pocsék randi után. Persze,
hogy ő lesz az az ügy első számú gyanúsítottja Amikor
Mitch-et a tárgyalás után szabadlábra helyezik, Stiles felfo-
gad egy híres ex-zsarut, Mace-t, hogy a nyomában legyen.
Mace rájön, hogy egy zsaru nyomozgat Mitch után.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Srpski Ekran
11.00 Unser Bildschirm
11.30 Körzeti magazin
12.20 Magyarországi 
néptáncok
12.30 „...hol élsz Te?“
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Az Árpád-kor 
templomai
15.00 Sírjaik 
hol domborulnak..
15.25 Az Örök Szövetség
15.50 Négyszázezer nap
16.15 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
17.10 Színészpalánták
(olasz sor.)
18.00 Múzeumtúra 
(dok. sor.)
18.25 Magyar retro
19.20 Átjáró
19.50 Esti mese
20.10 Robbie, a fóka
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.15 A Silla királyság 
ékköve 
(dél-kor. sor.)
23.20 Záróra (ism.)
0.05 India 
- Álmok útján (kaland sor.)

7.00 Törzsutas (ism.)
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg 
(mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin 
a legjobb történetekkel
15.20 Másodszori 
szerelem 
(amerikai rom. dráma,
1997)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sor.)
18.20 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.05 Fókusz
21.35 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder
Fábry Sándorral
Utána: RTL-hírek
0.15 Házon kívül
Utána: RTL-hírek
0.45 Róma 
(angol-am. kaland sor.)
2.00 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.35 Marina 
(mex.-am. sor.) (ism.)
13.35 Az első gyémánt-
rablás (kan. krimi, 2007)
15.15 EZO.TV
16.25 Marina 
(mex. sor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
18.05 Update Konyha
18.25 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Fúrófej Taylor 
(am. vígj., 2008)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Aktív
0.35 Divatkreátor
1.05 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
2.00 Tények Este
2.30 EZO.TV
3.05 Szerelem a Berlini
Fal árnyékában 
(német háborús f. dráma,
2008), 2. rész
4.40 Segíts magadon!
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet Ri-
portmagazin (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Sziluett (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ősök tere
0.05 Rájátszás (ism.)

10.05 Chicago Hope Kór-
ház (am. sorozat) 11.05
Mystic Pizza (am. rom.
vígj., 1988) 13.10 Amerika
csillagai 14.55 Dawson és
a haverok (sorozat) 15.50
A médium (sorozat) 16.45
Gyilkos számok (sorozat)
17.40 A dadus (sorozat)
18.05 Christine kalandjai
(sorozat) 18.30 CSI (soro-
zat) 19.25 A nagy házala-
kítás 20.25 Két pasi (soro-
zat) 21.25 CSI (sorozat)
23.25 Terepen (am. krimi-
sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Pontos
sportidő 14.00 Sport.ro
Hírek (live) 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 Pontos
sportidő 20.00 Örüljünk
a focinak 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
WWE Fatal Four Way,
Showtime 1.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Üdítő
Szilágyi Tibor műsora
10.55 Nappali
12.45 Útravaló
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Rondó
15.00 Együtt
15.35 Összhang
A Kárpát-medence zenéje
16.30 Volt egyszer egy
Német Afrika
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.50 India 
- Álmok útján 
(braz.-ind. sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
Közéleti-politikai magazin
22.05 Az Este
22.40 Jó zsaru, rossz zsa-
ru (am. akcióf., 1994)
0.10 Szélesvászon
Filmes magazin
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 100%-ban garan-
tált (ism.)
11.00 Elveszett istenek 
(ír ismeretterjesztő
sorozat)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
22.10 Az ártatlan 
(német-angol filmdráma,
1993)
0.15 Államérdek 
(angol filmdráma, 2003)
1.15 A megfelelő pár
(ism.)
2.05 Elveszett istenek 
(ír ismeretterjesztő
sorozat)
2.55 Közérdek 
(talk show) (ism.)
3.20 Sport (ism.)
3.35 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Apák napja 
(amerikai vígjáték, 1997)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Suso tornya 
(spanyol vígjáték, 2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Nemzetbiztonság
Bt. 
(amerikai akció-vígjáték,
2003)
22.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
0.00 Nemzetbiztonság Bt.
(amerikai akció-vígjáték,
2003) (ism.)
1.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.00 A mentalista
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Knight Rider
(amerika akció sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sor.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Eltévedve 
(amerika thriller, 2004)
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Az agglegény 2 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Eltévedve 
(amerika thriller, 2004)
(ism.)
2.45 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 
(kaland sor.) (ism.)
3.30 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)

7.00 Mind the Gap 
(amerikai vígjáték) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 Aki tud az nyer
11.30 Hajbakapás 
a konyhába 
– reality show
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzfilm sorozat)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Vad rózsák 
(kanadai sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A skorpió
megszlidítése 
- reality show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Apám titkai 
(angol-ír életrajzi dráma,
2007)
1.00 Hírek, sport (ism.)
2.00 Jugaru tréfái (ism.)
2.30 Aki tud az nyer
(ism.)

6.30 Szétépítők 
- Viharálló házak
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Mercedes Cosworth
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők
Az időjárás 
viszontagságai
12.00 Amcsi motorok 
- NAPA Drag motor
13.00 Autókereskedők
- Ferrari 308 GT4
14.00 Állítólag... 
- Koporsó
15.00 Piszkos munkák 
- Nyálkás 
és hátborzongató
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
18.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- A végén csattan
21.00 Szétépítők 
- Nyomás!
21.30 Hogyan készült?
22.30 Aranyláz 
Alaszkában 
- Fájdalomküszöb
23.30 Fúrás 
- engedély megadva!
0.30 Autókereskedők 
- Range Rover
1.30 MacIntyre 
alvilági útikalauza 
- Isztambul, Törökország
2.30 Szétépítők 
- Nyomás!

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Késhegyten
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Bűvület 
(olasz sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 A Simpsons család
(am. anim. sor.)
19.00 Biznisz óra
20.00 Három királyság
(kínai kaland sor.)
20.55 Adio
21.00 Oroszlánok arénája
(reality show)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Dobro urban
23.35 Rövid film 
a kettesen
0.35 Három királyság 
(kínai sor.) (ism.)
1.30 Lehet, 
hogy nem tudtad
1.35 Vallomások 
(ism.)
2.30 AG Weinberger 
zenei műsora (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden
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Ma Tünde és Jusztinusz
napja van.
A Tünde Vörösmarty Mi-
hály alkotása a tündér szó-
ból, s elsõ ízben a Csongor
és Tünde címû drámai köl-
teményében bukkant fel.
A Jusztinusz vagy Jusztin
latin eredetû férfinév, mely
a Justus névbõl ered, jelen-
tése: igazságos, igaz (em-
ber). Nõi párja: Jusztina.
Holnap a Kármen, Anita
és Péter nevûek ünnepel-
nek.

Évforduló
• 1485 – Mátyás király el-
foglalja Bécset, és hozzá-
kezd Bécsújhely ostromá-
hoz.
• 1828 – Brunszvik Teréz
grófnõ Budán Angyalkert
néven megnyitja a Habs-
burg Birodalom, ill. Ma-
gyarország elsõ kisdedóvó
intézményét (óvodáját).
• 1941 – Brit megszálló csa-
patok vonulnak be Bag-
dadba, hogy megelõzzék a
nácibarát hatalomátvételt.
• 1977 – Magyarországon
bevezetik a magánkereske-
dõi igazolványt, amit szak-
képesítéshez kötnek.
• 1980 – A CNN (Cable
News Network) elkezdi
mûsorának sugárzását.

Vicc
Azt mondja a tanár:
– Gyerekek, ki tapasztalta

azt, hogy jobb adni, mint
kapni, mikor és hol?
Pistike jelentkezik:
– Én, tanár bácsi! Tegnap a
bokszedzésemen!

Recept
Vörösboros csirke szilvával
Hozzávalók: 1 csésze kima-
gozott szilva, 2/3 csésze szá-
raz vörösbor, 1/3 csésze por-
tói bor, 2 kk. olívaolaj, 45
dkg kicsontozott, 5 cm vas-
tag darabokra vágott csirke-
comb, bõre nélkül, 2 ek.
liszt, 8 db, 5 cm-es csíkokra
vágott mogyoróhagyma, 2
kk. csíkokra vágott narancs-
héj, 1/4 csésze narancslé, 2
kk. balzsamecet, 1/2 kk. só,
1/2 kk. bors, 3 ek. aprított
petrezselyemzöld.
Elkészítés: Egy tálban ke-
verjük össze a szilvát, a vö-
rösbort, a portóit, és 30 per-
cig hagyjuk állni. Egy fedeles
serpenyõben közepes hõfo-
kon forrósítsuk fel az olajat.
Forgassuk a csirkét a lisztbe,
és a serpenyõben süssük
aranybarnára. Dobjuk bele a
mogyoróhagymát, és pirít-
suk  amíg megfonnyad. Ad-
juk hozzá a szilvát a borral, a
narancshéjat és narancslevet,
az ecetet, a sót és a borsot,
majd forraljuk fel. Vegyük le
a hõfokot, fedjük le a húst, és
fõzzük 20 percig, amíg a csir-
ke és a szilva meg nem pu-
hul. Keverjük hozzá a petre-
zselymet.

2011. június 1., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön optimista és vidám ebben a
szép nyárelõ hónapban. Remek
kommunikációs képességgel
rendelkezik, szabatosan fogal-
maz. Fortuna kegyeibe fogadja
önt.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A ragyogó pünkösd havában ön
felszabadultan, vidáman tölti
napjait. Komoly célokat tûzhet
ki. Álmait megvalósíthatja. Csil-
lagától kap elegendõ energiát.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szent Iván s pünkösd havában
az Ikrek lelkesedése, tettvágya
kerül elõtérbe. Fokozatosan ha-
lad vágyai beteljesülése felé. Lé-
péseit szerencse kíséri.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy családtagja tervezi, hogy
látogatóba, vendégségbe jön. Az
újhold kedvezõ feltételeket te-
remt arra, hogy otthonát elõké-
szítse erre és praktikus terveket
dolgozzon ki.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Nyugtalankodik a nyaralási
idény és az erre a célra fordítha-
tó pénz szûkössége miatt? Ön
természeténél fogva megfontolt
és eredményes. E képességei nél-
kül nem fejezné be az elõkészü-
leteket.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szent Iván havában megállás
nélkül dolgozik. Általában a jól
elvégzett munka kedvéért dolgo-
zik. Most is errõl van szó, bár

egyre inkább elõtérbe kerül a
pénz.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma készüljön fel arra, hogy a
munkában némi késedelem tá-
mad. Hibaelhárítóként léphet
fel, és eltávolíthatja a munkát
fékezõ, hátráltató akadályokat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Szent Iván havában egy terv
megvalósítására készül, amely-
nek munkálatait az elkövetkezõ
napokban kívánja megkezdeni.
Egy sor egymásra épülõ tevé-
kenység van, amely különösen
érdekli önt.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Júniusban több, helyi kötele-
zettségének kell eleget tennie.
Kerülje el, hogy vitába kevered-
jen olyanokkal, akiknek az
alapvetõ nézetei merõben eltérõ-
ek az önétõl.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Elérkezett a gyönyörû pünkösd,
avagy Szent Iván hava, amikor
is ön remekül szórakozik. Derûs
és kreatív lesz ebben a hónapban.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Pünkösd havában minden virul
és illatozik, ami önt boldogság-
gal tölti el. A szeretet kerül elõ-
térbe. Kedveli ezt a mozgalmas,
élettel teli idõszakot.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bárhová megy, mindenütt fel-
találja magát, és azonnal a kö-
zéppontba kerül. Munka terén
szép sikereket ér el. Környezeté-
ben mindenki kedves, segítõ-
kész.
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A Román Labdarúgó-
szövetség szabizottsága

tegnap tárgyalta a Temesvári
FC és a Besztercei Gloria
licenceinek megfellebbezési
ügyét és a két csapat kizárása
mellett döntött. A temesvári-
ak licencének megadását a
Benfica iránti adósságok mi-
att tagadták meg, annak elle-
nére, hogy a Bega mentiek
azt állítják: már rég meg-
egyeztek a lisszaboniakkal a
Sepsi László átigazolásáért
járó pénz visszafizetésének
módjáról. Amennyiben a Te-
mesvári FC június 6-áig tör-
leszti 1,2 millió eurós adóssá-
gát a Benfica iránt, úgy a gár-
da elkerüli a Liga-3-at, a
Liga-2-ben indulhat õsszel. 

A Gloria az államkassza
iránti tetemes adósságai mi-
att nem kapta meg a licencet
és õsszel a másodosztályban
indulhat. Ugyanakkor az
RLSZ szakbizottsága nem
adott helyt az Universitatea
Craiova fellebbezésének a
megtagadott licenc ügyében.   

Licencet kapott a 2011–12-
es bajnoki idényre a bajnok
Oþelul, a Vaslui, a Rapid, a
Dinamo, a Steaua, az Astra,
a Brassó, a Pandurii, a Ma-
rosvásárhely, a Gaz Metan, a
Kolozsvári CFR 1907 és a
Sportul Studenþesc. Utóbbi-
ak tehát maradnak az élvo-
nalban, a Liga-2-bõl pedig

valószínûleg a négy helyett öt
csapat jut fel. Az sem kizárt,
hogy a Liga-1 2011–12-es
idényében csak 17 csapat sze-
repel majd. 

A Victoria Brãneºti nem
fellebbezett, miután nem
kapta meg a licencet, a szét-
esett Unirea Urziceni pedig
nem is kérte. Az RLSZ sze-
rint a döntések véglegesek,
nem támadhatók meg.   

Az új helyzetben a bajnok
Galaci Oþelul a BL-cso-
portkörében szerepelhet, a
SC Vaslui pedig a BL harma-
dik selejtezõkörében. A Ra-
pid és a Steaua az Európa Li-
ga play-offjában, a Dinamo

ugyanazon sorozat harma-
dik, a Medgyesi Gaz Metan
pedig második selejtezõköré-
ben képviselheti Romániát.

Marian Iancu természete-
sen dúl-fúl és polgári perek-
kel fenyeget. A Temesvári
FC mecénása hétfõn kiszá-
molta, hogy kedvezõtlen
döntés esetén mekkora vesz-
teség éri az alakulatot: közel
11 millió euró. Ebbõl 2,4
milló a helyhatóság bónusza,
míg 2 millió a tévéközvetíté-
si jogokból, 3 millió az euró-
pai kupaszereplésbõl, 1,5
milló a szponzoroktól, 2 mil-
lió pedig a jegyeladásból
folyna be. 

Következésképpen Iancu
11 millióra pereli be Román
Labdarúgó-szövetséget
(RLSZ), a lausanne-i Sport-
döntõ-, illetve a hazai pol-
gári bíróságon. Az üzletem-
ber további 10 millió euró
kártérítést követel az RLSZ-
tõl, amely „zöld kártyát”
adott Dare Vrsici-nek an-
nak ellenére, hogy a szlovén
válogatottnak még 3 évig
érvényes szerzõdése volt a
temesváriakkal. Iancu azt
állítja, hogy a FIFA már
igazat adott neki ebben az
ügyben, amelyet két hónap
múlva a Sportdöntõbíróság
elé visz. 

Röviden

Kézilabda 

T. J. L. 

A Román Kézilabda-
szövetség hivatalos kér-

vénnyel fordult az európai
fórumhoz (EHF), amelyben
még egy-egy helyet kér a
2011–12-es kupasorozatok-
ban. A férfiaknál van esély
arra, hogy a bajnokságban
ötödik Kolozsvár U-Transil-
vania részt vehessen a Chal-
lenge Kupa küzdelmeiben. A
hölgyeknél bonyolultabb a
helyzet, hiszen az elõkelõbb
rangsorhelyezés ellenére Ro-
mánia nem indíthat csapatot
a Challenge Kupában. Ha az
EHF kedvezõen bírálja el a
román kérést, úgy a bajoki
idényt az ötödik helyen zárt
HCM Roman az EHF-kupá-
ban vagy a KEK-ben indul-
hat – feltéve, ha valamelyik
résztvevõ anyagi vagy egyéb
gondok miatt visszalép. A je-
lenlegi állás szerint Románi-
át kereken tíz csapat képvise-
li az õsszel rajtoló kontinen-
tális kupasorozatokban: a
hölgyeknél az Oltchim (BL-
csoportok), a Kolozsvári U-
Jolidon (BL-selejtezõk), a
Bukaresti CSM (EHF-kupa),
a Zilahi HC (EHF-kupa) és
az Oþelul HC (KEK), a férfi-
aknál a Konstancai HCM
(Bajnokok Ligája), az SZKC
(EHF-kupa), a CSU Buco-
vina Suceava (Challenge Ku-
pa), az UCM HC Krassó-
Szörény (Challenge Kupa) és
az Pandurii Târgu Jiu
(KEK). 

Marian Iancunak, a Poli tulajdonosának van miért sírnia: csapata harmadosztályú lett 

Könnyezhet Temesvár 

Kerékpározás 

Hírösszefoglaló

A spanyol Alberto Con-
tador 2008 után másod-

szor nyerte meg a Giro d’Ita-
lia országúti kerékpáros kör-
versenyt, miután az összetett-
ben több mint hatperces
elõnnyel gyõzött két olasz
versenyzõ, Michele Scarponi
és Vincenzo Nibali elõtt. 

A 28 éves Contador hato-
dik diadalát aratta a nagy, há-
romhetes körversenyeken: a
Girót kétszer (2008, 2011), a
Tour de France-t háromszor
(2007, 2009, 2010), a Vuelta
a Espanát egyszer (2008)
nyerte meg. Rajta kívül
mindössze négyen – az olasz
Felice Gimondi, a belga Ed-
dy Merckx, az egyaránt fran-
cia Jacques Anquetil és Ber-
nard Hinault – mondhatják
el magukról, hogy gyõztek a
Girón, a Tour de France-on
és a Vuelta a Espanán is.

További hat versenyzõ leg-
alább ötször nyert a három-
hetes viadalokon: hétszer az
amerikai Lance Armstrong
(7 Tour), az olasz Fausto
Coppi (2 Tour, 5 Giro) és a
sapnyol Miguel Indurain (5
Tour, 2 Giro), ötször pedig
olaszok, Gino Bartali (2
Tour, 3 Giro), Alfredo Binda
(5 Giro) és Felice Gimondi (1
Tour, 3 Giro, 1 Vuelta). 

Contador már készülhet a
júliusi Tour de France-ra,
miután júniusban már nem

kerül sor sportdöntõbírósági
(CAS) meghallgatására. A
lausanne-i székhelyû bíróság
eredetileg június 6. és 8. kö-
zött hallgatta volna meg
Contadort, az új dátumot a
héten tûzi ki. A világ jelenle-
gi legjobb országúti bringása
addig versenyezhet, amíg a
CAS másként nem határoz,
illetve a Tourtól akkor ma-
radhatna távol, ha a szerve-
zõk a francia viadalon való
részvételt megtiltanák szá-
mára.

A háromszoros gyõztes
spanyol kerekesnek a tavalyi
Touron adott mintájában
bukkantak klenbuterol nyo-
maira a vizsgálatok során. A
sportolót azonban hazája
szövetsége felmentette, miu-
tán bizonyítottnak látta,
hogy szennyezett marhahús-
sal került a szervezetébe a til-
tott anyag. A spanyolok feb-
ruári döntése ellen a nemzet-
közi szövetség (UCI) és a
Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökség (WADA) is fel-
lebbezett a CAS-hoz. 

Contador megvédte címét

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A kínai Csang Csi-lung
alelnök vette át ideigle-

nesen az Ázsiai Labdarúgó-
szövetség (AFC) irányítását,
miután a vesztegetéssel vá-
dolt elnököt, a katari Moha-
med Bin Hammamot a
nemzetközi szövetség
(FIFA) etikai bizottsága fel-
függesztette mindennemû, a
sportággal kapcsolatos
mukavégzés alól.

Bin Hammam eredetileg
indult volna a mai FIFA-
elnökválasztáson a jelenlegi
vezetõ Joseph Blatter kihívó-
jaként, ám elõbb vesztegetés
gyanújával etikai eljárás in-
dult ellene, majd szombaton
visszalépett a jelöléstõl, a va-
sárnapi meghallgatást köve-
tõen pedig – Jack Warner
FIFA-alelnökkel, az Észak-
és Közép-Amerikát, vala-
mint a karibi térséget tömörí-
tõ konföderáció (CONCA-
CAF) elnökével együtt – fel-
függesztették FIFA-tagsá-
gukat, teljes körû vizsgálat
elé néz. A 62 éves sportveze-
tõ közleményében jelezte,
azonnali hatállyal fellebbe-
zést nyújt be a FIFA etikai
bizottságának vasárnapi
döntése ellen. Bin Hammam
május 10–11-én a karibi tér-

ség futballvezetõivel, köztük
a trinidadi Warnerrel talál-
kozott, a vizsgálat pedig azt
hivatott eldönteni, hogy a
katari elnökjelölt szavazato-
kért cserébe megvesztegetett-
e valakit. A vád szerint fejen-
ként 40 ezer dollárt fizettek
volna a szavazatokért. A
vizsgálatot utólag kiterjesz-
tették Blatterre is, miután
Bin Hammam az ellene indí-
tott eljárás után ezt kérte

A két felfüggesztett sport-
vezetõ egyaránt tagadja,
hogy bármi törvénybe ütkö-
zõ dolgot tett volna. Sõt,
Warner azt állítja, hogy
Blatter úgy adott egymillió
dollárt a CONCACAF-nak,
hogy erre nem kért enge-
délyt a FIFA pénzügyi bi-
zottságától. Hozzátette: a
FIFA-vizsgálat elfogult és
jogtalan volt, a szálakat
mozgató Blattert pedig meg
kell állítani.

A CONCACAF-zóna ve-
zetõje idõközben nyilvános-
ságra hozott egy e-mailt,
amelyben Jerome Valcke
FIFA-fõtitkár jelzi neki: az
elnökválasztáson induló
„Bin Hammam azt hiszi,
hogy úgy meg lehet venni az
FIFA-t, mint ahogy Katar
megvette a vb-t.”

Reagálva Warnernek a
Valcke-féle levelére, Katar
pályázati bizottsága közle-

ményben tagadta, hogy bár-
mi törvénytelent követett
volna el a sikerrel záruló
kandidálás során. Nem sok-
kal késõbb Valcke „finomí-
tott”: „Szeretném tisztázni a
dolgokat, amik az e-mailben
szerepelnek. Õk egy rendkí-
vül erõs anyagi háttérrel
vágtak neki a kandidálás-
nak, ezt pedig hatékonyan
használták fel. Soha nem
utaltam arra, hogy szavaza-
tokat vettek volna” – mond-
ta. A vizsgálatra amúgy
Blattert is beidézték, õt
azonban tisztázták a vádak
alól a tisztújító közgyûlés
elõtt. A felmentõ ítélet azt
jelenti, hogy a terveknek
megfelelõen ma megtartják
az elnökválasztást – hacsak
a 208 küldött háromnegyede
errõl másként nem dönt –,
és amelyen a svájci sportdip-
lomata immár egyedüli je-
löltként indul, így vélhetõen
negyedszer is megkapja a
küldöttektõl a bizalmat.

Közben az egyik ausztrál
parlamenti képviselõ, Nick
Xenophon azt szeretné elér-
ni, hogy a szövetségi kor-
mány kérje vissza a FIFA-tól
azt a 46 millió dollárt, ame-
lyet az ország költött a 2022-
es világbajnoki kandidálásra,
ám a torna rendezési jogát
végül Bin Hammam hazája,
Katar nyerte el. 

FIFA: eltiltások és cáfolatok
a megvesztegetési botrányban
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Tizenkettõt 

indítanának Bajnok az U-Mobilteco

Az U-Mobitelco BT nyerte
tegnap a férfi kosárlabda-baj-
nokság döntõjének hatodik
összecsapását: 64-61 a cím-
védõ CSU Asesoft Ploieºti-
tel. A kolozsváriak 4-2-re
nyerték a sorozatot és 15 év
után szerezték meg újabb
bajnoki címüket 

Zicu és Oros behívója 

A sérült Bogdan Stancu és
Dorin Goian helyett Rãz-
van Lucescu szövetségi ka-
pitány Ianis Zicut és Cris-
tian Orost hívta be a pénte-
ki, Bosznia-Hercegovina el-
leni labdarúgó Eb-selejtezõ-
re készülõ keretbe.  

Négyen a feljutásért

A bukaresti Arena de
Baschet lesz a házigazdája a
férfi kosárlabda B osztály né-
gyes tornájának, amely a két
feljutó felõl dönt. Június 3.
és 5. között a Temesvári BC
Timba, a Bukaresti Dinamo,
a CSS Giurgiu és a Galaci
CSU vív körmérkõzést, s a
két legjobb õsztõl a Politeh-
nica Iaºi és a Brassói CSU
Cuadripol helyét veheti át az
élvonalban. 

Megmûtik Puyolt

Térdsérülése miatt mûtét vár
Carles Puyolra, a spanyol
bajnok és friss Bajnokok Li-
gája-gyõztes FC Barcelona
csapatkapitányára. A katalá-
nok hátvédje hónapok óta
küszködik a bal térdével,
amelyet ma a Quiron városi
klinikán operálnak meg. A
33 éves játékos így kénytelen
lesz kihagyni a válogatott
két közelgõ barátságos mér-
kõzését is, amelyet az Egye-
sült Államok és Venezuela
ellen vív meg a világbajnoki
címvédõ.

Kiengedték a kórházból 

Elhagyhatta hétfõn a kórhá-
zat Sergio Perez, a For-
ma–1-es Sauber istálló mexi-
kói pilótája, aki a Monacói
Nagydíj szombati idõmérõ
edzésén szenvedett súlyos
balesetet. Bár még fájtatja a
lábát és a nyakát, a 21 éves
versenyzõ biztos benne,
hogy rajthoz áll majd a vi-
lágbajnokság következõ futa-
mán, a június 12-i Kanadai
Nagydíjon. A vasárnapi vb-
futamon balesetet szenvedett
orosz Vitalij Petrov (Re-
nault) is jobban van: neki a
bokája sérült meg a Jaime
Algersuarival való ütközés
nyomán. 

Feljutott 
a Swansea City 

A Swansea City feljutott az
angol labdarúgó Premier
League-be: a walesi együttes
a másodosztályú rájátszás fi-
náléjában 4-2-re nyert a
Reading ellen a Wembley
Stadionban. A csapat 1983
után szerepelhet ismét a leg-
jobbak között, mellette pedig
a Queens Park Rangers, va-
lamint a Norwich City jutott
fel az élvonalba.

Fotó: Mediafax
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