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„Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) által mûköd-

tetett demokrácia-központok
nem az egész erdélyi magyar kö-
zösségnek szánt közpénzekbõl
mûködnek, következésképpen el-
számolással csak és kizárólag
jószándékú támogatóinknak tar-
tozunk” – írta április 6-án kelte-
zett közleményében Tõkés Lász-
ló. Az Evenimentul zilei azonban
tegnap kiderítette, az EMNT el-
nöke valótlanságokat hozott a
közvélemény tudomására.

Tényfeltáró anyagában a lap ar-
ról írt, hogy Tõkés Lászlóék az el-
múlt hónapokban összesen 2,2
milló lejt, azaz félmillió eurót

kaptak magyarországi közpén-
zekbõl a demokrácia-központok
mûködtetésére. A cikk szerint a
pénzek a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztériumhoz tartozó
egyik alapítványtól (vélhetõen az
egyik magyarországi közalapít-
ványtól – szerk. megj.) érkeztek,
több részletben az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Mozgalom nevû ci-
vil szervezet számlájára. Mint is-
mert, Tõkés Lászlóék tavaly júli-
usban ezen a néven jegyezték be a
bíróságon az EMNT. 

A támogatást a magyar állam-
polgárságot igénylõ romániai
magyarok tájékoztatása kapcsán
felmerülõ költségek fedezésére
kapták a demokrácia-közpon-
tok. Folytatása a 3. oldalon 

Tegnap még békésen tüntet-
tek a belügyminisztérium

elõtt a rendõrök, de a megszorító
intézkedések miatt utcára vonu-
lók figyelmeztettek: hétvégéig
szolgálatban lesz a sztrájkõrség.
A rendvédelmisek türelme azért
fogyott el, mert a kormány csök-

kentette a rendõrök étkezési bér-
kiegészítését. A tervek szerint
péntekig az ország több megyéjé-
bõl is Bukarestbe indulnak a rend
õrei. Traian Igaº tárcavezetõ má-
ra hívta össze az érdekvédõket: je-
lentõs a belügyben a forráshiány,
elkerülhetetlen a megtakarítás. A

szakszervezetek tegnap azt üzen-
ték: tárgyalnak, de nem minden-
áron. A megtakarítás reményé-
ben az is felmerült: a vállalkozó
kedvû rendõröket két-három éves
„vakációra” küldik, és csak akkor
alkalmazzák õket újra, ha nem ta-
lálnak új munkahelyet. 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1344 ▲
1 amerikai dollár 2,8286 ▼
100 magyar forint 1,5520 ▼

Bãsescu a Downing Streeten

A brit–román stratégiai partnerség kibõvíté-
sét célzó nyilatkozatot írt alá Traian Bãses-
cu román államfõ tegnap Londonban Da-
vid Cameron brit miniszterelnökkel. 

Vezércikk 3

Média 9
Alkonyat-siker az MTV-gálán

Az Alkonyat – Napfogyatkozás a legjobb film
díja mellett négy másikat is hazavitt az
MTV Movie Awardsról: harmadik éve Ro-
bert Pattinson a legjobb színész, Kristen Ste-
wart a legjobb színésznõ. A gálaesten Reese
Witherspoon MTV-életmûdíjat kapott.

Kultúra 8
Nem kell a magyar pénz?

A kolozsvári önkormányzat fizesse vissza
azt a 400 ezer eurót, amivel Magyarország
hozzájárult a Mátyás-szobor restaurálásá-
hoz – javasolja Horea Uioreanu liberális
képviselõ. László Attila alpolgármester sze-
rint kampányfogásról van szó. Az RMDSZ-
es elöljáró szerint semmilyen megállapodás
nem született a „Iorga-tábla” eltávolításáról.

Aktuális 3

Tõkés László
privát „nyomora”
A „Ha megdobnak kõvel, dobj vissza ke-
nyérrel” krisztusi tanítás helyett „A leg-
jobb védekezés a támadás” nem éppen
bibliai bölcsességét követõ egykori egyhá-

zi ember úgy vélhette: ha túl-
harsogja a demokrácia-köz-
pontok pénzügyei felõl ér-
deklõdõ újságírók egyre kel-
lemetlenebbé váló kérde-

zõsködéseit, ha eltereli a
figyelmet arról, hogy
pártépítés folyik közpénz-

bõl, akkor megúszhat-
ja a számonkérést.

Salamon 
Márton László

A 2013-tól lehívható uniós
pénzekhez való hozzáféréssel

indokolta tegnap az ország ad-
minisztratív-területi átszervezé-
sének szükségességét Emil Boc
miniszterelnök azt követõen,
hogy a képviselõház épületében
zárt ajtók mögött tárgyalt a De-
mokrata Liberális Párt (PDL)
parlamenti frakcióival. Mint is-
meretes, az RMDSZ már 2008
októberében benyújtotta régióát-
szervezési törvénytervezetét a
szenátusba. A jogszabály felda-
rabolná a jelenleg létezõ régió-
kat: nyolc helyett tizenhat kisebb
és öt makrorégiót „hozna létre”.
A felsõház februárban hallgató-
lagosan elfogadta a jogszabályt,
amely így az ügydöntõ képvise-
lõház elé került. 3. oldal 

Már a PDL 

is „régiósítana” 

Nem izzította fel a romániai
bankszakembereket a hír,

hogy erdélyi magyar állampolgá-
rok is folyamodhatnak a magyar-
országi hallgatói kölcsönért. Mi
több, a hazai bankszféra teljes
hallgatásba burkolózik a kérdés-
ben. Pedig szakemberek szerint
az anyagi segítségnyújtás mellett
az intézkedés Nyugat „agyel-
szívó“ hatását is csökkenthetné.
Mások úgy látják, korai anyagi
önállósodásuk, azaz munkába ál-
lásuk miatt a romániai egyetemis-
ták szomszédaiknál kevésbé is
vannak ráutalva a kölcsönre. A
magyarországi hitelek kedvezmé-
nyezettjei lehetnek majd azok ro-
mániai magyar diákok is, akit teg-
nap kezdték el az érettségi vizsgá-
kat. 6. és 7. oldal 

A szomszéd 

hitele zöldebb?

A rendvédelmisek türelme azért fogyott el, mert csökkentették étkezési bérkiegészítésüket Fotó: Tofán Levente

Traian Igaºra „lõnek” a rendõrök

Tõkés László korábban azt állította: csak magántámogatóik vannak

Tõkés nem mond igazat
EVZ: magyar közpénzekbõl finanszírozzák az EMNT demokráciaközpontjait

Fotó: archív
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Röviden

Újabb munkaszüneti nap?

Munkaszüneti nappá tenné november 30-át
a román ortodox egyház (BOR). Daniel
pátriárka tegnap levélben kérte a képviselõ-
ház vezetõségét, hogy bocsássa szavazásra
András apostol napjának „hivatalosítását”.
Románia védõszentjének megünneplését a
BOR az utóbbi 20 évben következetesen
kérte, de a politikum mindeddig nem adott
helyet e kérésnek. 

Magyar útjelzés Gyimesbükkön

Gyimesbükkön, a Gyimesi-szoros elõtti
utolsó telken, a Rákóczi Vár Kempingben
egy útjelzõ táblát avatott fel a hétvégén a
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége. A
táblán hat moldvai magyar falu neve szere-
pel a Gyimesi-szorostól való távolságukkal:
Magyarfalu 155 km, Szabófalva 145 km,
Rekecsin 125 km, Klézse 110 km és Pusz-
tina 70 km. A táblaállítást egy budapesti
magánszemély kezdeményezte. Az újabb
gyimesbükki kezdeményezés célja, hogy az
ezeréves határra látogató évi 200 ezer ven-
dég kedvet kapjon további kirándulások-
hoz, és több napot töltsön el a régióban. 

Damaszkusz elutasította 
az „égbekiáltó izraeli agressziót”

Damaszkusz elutasította az „égbekiáltó iz-
raeli agressziót” tegnap, miután elõzõ nap
izraeli határõrök lõttek a szíriai–izraeli ha-
tárkerítést megrohamozó palesztinpárti
tüntetõkre. „Szíria szigorúan elutasítja a
tegnapi (vasárnapi) égbekiáltó izraeli ag-
ressziót a megszállt Golán-fennsík határára
felvonuló fegyvertelen civilek – szíriaiak és
palesztinok – ellen” – írta közleményében a
külügyminisztérium. Az agresszió Da-
maszkusz szerint „lerántotta a leplet az iz-
raeli államterrorizmusról”. A közlemény
felhívta a nemzetközi közösség és az em-
berjogi szervezetek figyelmét a „legitim
arab jogok Izrael általi megsértésére”.

Chávez híve nyert Peruban

A baloldali volt katonatiszt Ollanta
Humala hívei ünnepeltek vasárnap éjszaka
Limában az elnökválasztás még nem végle-
ges, ám immár a voksok 78 százalékán ala-
puló eredmény ismeretében. Az exit pollok
szerint Humala a szavazatok 51,5 százalé-
kát kapta, míg vetélytársa Keiko Fujimori,
az emberi jogsértésekért és korrupcióért 25
évi börtönbüntetését töltõ volt elnök
Alberto Fujimori (1990-2000) lánya 48,5
százalékot kapott. Az üzleti és a pénzügyi
körök támogatását élvezõ Keiko Fujimori
többórás hallgatás után támogatóit a hiva-
talos végeredmény bevárására szólította fel.
Sok esélye azonban már nem volt fordulat-
ra, a hiányzó voksok ugyanis Peru vidéki
szegényebb körzeteibõl voltak, ahol
Humala számított eleve erõsebbnek. 

Kommunista ül Chirtoacã helyére

Elvesztette Chiºinãu polgármesteri tisztsé-
gét Dorin Chirtoacã nyugatbarát politikus
(képünkön) a vasárnapi moldovai helyható-
sági választások részleges eredményei sze-
rint. A szavazatok 66 százalékának meg-
számlálásakor a Liberális Párt jelöltje csu-

pán a második helyen állt 42 százalékkal,
míg legfontosabb ellenjelöltje, a kommunis-
ta Igor Dodon 52 százalékkal megszerezte
a szavazatok abszolút többségét. Tegnap es-
te Chirtoacã még bízott abban, hogy máso-
dik is fordulót tartanak.

Hírösszefoglaló

Ártatlannak vallotta magát
tegnap a New York-i bírósá-

gon Dominique Strauss-Kahn, az
IMF volt vezérigazgatója az elle-
ne felhozott szexuális bûncselek-
mény, nemi erõszak kísérlete és
törvénytelen fogva tartás vádjá-
ban. „Nem vagyok bûnös” – je-
lentette ki Strauss-Kahn, aki 25
évi szabadságvesztésre is számít-
hat, ha a bíróság mégis bûnösnek
találná. A politikus-közgazdász-
nak legközelebb július 18-án kell
majd megjelennie a törvényszék
elõtt. Strauss-Kahnnak a rendõr-
ségen tett vallomását Joan Illuzzi-
Obron ügyész szerint hamarosan
nyilvánosságra fogják hozni.

A volt IMF-vezért szexuális
bûncselekménnyel vádoló szoba-

lány egyik ügyvédje, Kenneth
Thompson kijelentette, hogy
ügyfele nem áll el a vádtól és
nem egyezik bele a peren kívüli
anyagi kompenzációba. „Do-
minique Strauss-Kahn összes ha-
talma, pénze és befolyása sem
képes megakadályozni azt, hogy
kiderüljön, mi történt a szállodai
szobában” – jelentette ki
Thompson a New York Post bul-
várlapnak nyilatkozva. Az ügy-
véd szerint a szobalány tanús-
kodni fog és „a világ elé tárja,
hogy mi történt vele”.

A volt IMF-vezér ügyvédje azt
állítja, fel fogják menteni véden-
cét. Benjamin Brafman ezt va-
sárnap este adásba kerülõ,
Strauss-Kahnról szóló portrémû-
sorban mondta az M6 francia ke-
reskedelmi televíziónak. „Nem

kívánok egyelõre az ügy részlete-
ibe belemenni, de bizakodó va-
gyok és nem hiszem, hogy
Strauss-Kahn bûnös lenne a vád-
pontokban, és elõre megmond-
hatom, hogy fel fogják menteni”
– jelentette ki az amerikai sztár-
ügyvéd.

A volt IMF-vezért azzal a gya-
núval vették õrizetbe, hogy a
manhattani Sofitel szállóban erõ-
szakoskodott az egyik szobalány-
nyal. A 32 éves szobalány szerint
Strauss-Kahn május 14-én a New
York-i Sofitel szállodában kény-
szerítette orális szexre és kísérletet
tett megerõszakolására. A bíróság
épülete elõtt több tucat nõi szállo-
dai alkalmazott tüntetett Strauss-
Kahn ellen, aki a felesége, Anne
Sinclair társaságában jelent meg a
tárgyaláson. 

ÚMSZ

További tagországok hozzájá-
rulását kérte tegnap a NATO

fõtitkára az atlanti szövetség líbiai
bevetéseihez. „Néhány szövetsé-
ges, aki kezdettõl fogva viseli a
terheket, most azt kezdte kérdez-
getni, lehetne-e egy kicsit szélesí-
teni a részvételt” – fogalmazott
brüsszeli sajtóértekezletén An-
ders Fogh Rasmussen. Azonosul-
va e felvetéssel, a líbiai mûveletek
„széles körû támogatására” szólí-
totta fel a tagállamokat. Szerinte
most, hogy a küldetést szeptem-
ber végéig meghosszabbították,
indokolt lenne minél több tagál-
lam részvétele. A fõtitkár jelezte,
ezt fel fogja vetni a NATO-orszá-
gok védelmi minisztereinek szer-
dai-csütörtöki brüsszeli tanácsko-
zásán. Az ENSZ BT-tõl kapott
felhatalmazás alapján a NATO
hadereje gondoskodik arról, hogy
tengeri úton ne jusson el fegyver-
szállítmány Kadhafi rezsimjéhez,
valamint hogy betartsák a líbiai
légtérben a repülési tilalmat.
Emellett a NATO rendszeresen
légicsapásokat mér a líbiai polgá-
ri lakosságot támadó, illetve fe-
nyegetõ katonai erõkre. 

„Segítsetek 

a NATO-nak!”

Felmentik a bírák 
Strauss-Kahnt?

Dominique Strauss-Kahn felesége kíséretében jelent meg tegnap a New York-i bíróságon

Hírösszefoglaló

A németországi hasmenés-
járvány terjedésének remélt

felderítésében tegnap újabb „for-
ró nyomról” bizonyosodott be,
hogy mellékvágányra vihet. Ez-
úttal a növényi csíráról derült ki,
hogy – legalábbis az eddigi labo-
ratóriumi vizsgálatok alapján –
mégsem  a járvány kórokozójá-
nak tekintett, különleges EHEC-
bélbaktérium fõ hordozója. Az
alsó-szászországi tartományi ha-
tóságok elõzõ este álltak elõ az-
zal a feltételezéssel, hogy az ed-
dig 21 áldozatot követelõ jár-
vány terjedéséért egy, az északi
Bienenbüttelben lévõ biok-
ertészeti üzem, illetve az ott ter-
melt növényi csíra a felelõs.

Ilse Aigner fogyasztóvédelmi
és mezõgazdasági miniszter hét-
fõn rendkívüli sajtóértekezleten
jelentette be: az eddigi laborató-
riumi vizsgálatok nem igazolták,
hogy a bienenbütteli üzembõl
vizsgált növényi csírák baktéri-
ummal fertõzöttek lennének.

A Bienenbüttelben lévõ bio-
kertészetbõl 40 mintát vettek a
vízbõl, a munkaasztalokról és a
szellõzõberendezésekbõl. Ezek-
ben nem tudták kimutatni az

EHEC-baktériumot. A kis
bioüzemet már korábban is vizs-
gálták a hatóságok. Akkor nyolc
mintát vizsgáltak meg, de azok is
negatívak voltak.

Miután egyelõre nem sikerült
egyértelmûen bizonyítani a fer-
tõzés forrását, Ilse Aigner to-
vábbra is óvott mindenkit a nö-
vényi csíra, az uborka, a paradi-
csom és a saláta fogyasztásától.
A miniszter ugyanakkor azt
mondta: a bienenbütteli üzem-
ben fontos nyomot találtak,
amelyet tovább kell követni. A
növényi csíra forgalmazását
idõközben több kereskedelmi
lánc is leállította. Németország
legnagyobb élelmiszerkereske-
dõje, az Edeka bejelentette: kí-
nálatából kiveszi a növényi csí-
rát. A konkurens Rewe és a
Metróhoz tartozó Real-lánc sem
árul csírát.

Románia 
kompenzációt kér

Románia arra kérte az Euró-
pai Unió illetékeseit, hagyjanak
jóvá rendkívüli kompenzációt
azoknak a gazdáknak, akiket
igen súlyosan érintett, hogy az
EHEC-bélbaktérium által oko-

zott hasmenésjárvány miatt Eu-
rópa-szerte drasztikusan csök-
kent a friss zöldségek fogyasztá-
sa. Valeriu Tabãrã mezõgazdasá-
gi miniszter tegnapi tájékoztatá-
sa szerint a legnagyobb zöldség-
termesztõ szervezet, a Hortifruct
veszteségei elérhetik a 9 millió
eurót augusztus végéig, ha nem
enyhül a válság. A kár azonban
még ennél is nagyobb lehet Daci-
an Cioloº mezõgazdasági sze-
rint, miután a kistermelõk biztos
még nem közöltek erre vonatko-
zó adatokat a minisztériummal.

Rendkívüli tanácskozás

Az Európai Unió mezõgazda-
sági miniszterei ma rendkívüli
tanácskozást tartanak a témában
Luxembourgban, ahol a bizott-
ság egyik szóvivõjének tegnapi
tájékoztatása szerint a résztve-
võk konkrét javaslatokat fognak
elõterjeszteni arra vonatkozóan,
miként lehet kompenzálni a ká-
rosult gazdákat. Eredményekre
van szükség ahhoz, hogy hatéko-
nyan lehessen kezelni a kér-
dést. Június 27-én és 28-án elõre
tervezett, rendes agrárminiszteri
találkozót is tartanak Luxem-
bourgban. 

Nem a csíra okozta a hasmenést

MTI

Az országban összesen 17
atomerõmû van, ezek közül a

legidõsebbeket idén tavasszal – a
fukusimai nukleáris katasztrófa
nyomán – átmeneti jelleggel le-
kapcsolták az energiahálózatról.
A kormánykoalíció pártjai, a
konzervatívok és a liberálisok
már az elmúlt héten elfogadták
az új „atompolitika” fõ irányait.
Az elõzetes határozat értelmében
legkésõbb 2022 végéig bezárják
az ország atomerõmûveit. Az
erõmûvek többsége már 2021 vé-
géig beszünteti mûködését, de a
három legkorszerûbbet – bizton-
sági tartalékként – véglegesen egy
évvel késõbb zárják be. A határo-
zat része volt az is, hogy az átme-
netileg már kikapcsolt nyolc
atomerõmûvet nem indítják újra.
Biztonsági tartalékként egyet
nem állítanak le teljesen, az szük-
ség esetén 2013-ig ismét áramot
termelhetne. A Merkel-kormány
tavaly – nem utolsósorban az
atomlobbi nyomására – még úgy
döntött, hogy a nukleáris erõmû-
vek üzemidejét átlagosan 12 év-
vel meghosszabbítja. A fukusi-
mai katasztrófa és az országban
rendkívüli módon felerõsödött
atomerõmû-ellenes tüntetések
nyomán azonban 180 fokos for-
dulatot hajtott végre. A tegnap el-
fogadott kormánydöntés a hatá-
rozatban rögzített irányt, illetve
ütemtervet erõsítik meg. Az
egyetlen változás csupán az,
hogy a 2021-ig, illetve 2022-ig
mûködõ erõmûveket nem egy-
szerre, hanem fokozatosan állít-
ják le. Angela Merkel jelezte,
hogy az új „atompolitikával”
kapcsolatban konszenzusra tö-
rekszik az ellenzéki pártokkal. A
Német Szociáldemokrata Párt,
valamint az elmúlt idõszakban
éppen az atomerõmûvek ellenzé-
se miatt rendkívül népszerûvé
vált Zöldek pártja utalt arra,
hogy bizonyos feltételek mellett
kész a kormány támogatására. 

Berlin bezárná

atomerõmûveit
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„Az elmúlt években nyo-
morba taszított erdélyi
magyarok” nevében kö-
vetelte nemrégiben Tõ-

kés László egyik, a
tõle megszokottnál is
harsányabb hangvé-

telû sajtóközle-
ményében azt,
hogy az RMDSZ

„a román költségvetésbõl a magyar nemze-
ti közösségnek járó adólejekkel (…) ne csu-
pán a Román Állami Számvevõszék felé,
hanem az erdélyi magyar közösség, saját
választóik, vagyis a romániai adófizetõk
felé is számoljon el”.
Már akkor sejteni lehetett, hogy az
RMDSZ által európai parlamenti képvise-
lõi székbe, majd a Fidesz által egyenesen
az EP alelnöki tisztségébe röpített volt püs-
pök ezzel a néhány hónappal ezelõtti kiro-
hanásával elejét akarja venni a neki és
klikkjének a magyar államkasszából jutta-
tott, a mai körülmények között csillagásza-
tinak nevezhetõ összegek firtatásának. A
„Ha megdobnak kõvel, dobj vissza kenyér-
rel” krisztusi tanítás helyett „A legjobb vé-
dekezés a támadás” nem éppen bibliai böl-
csességét követõ egykori egyházi ember úgy
vélhette: ha túlharsogja a demokrácia-köz-
pontok pénzügyei felõl érdeklõdõ újságírók
egyre kellemetlenebbé váló kérdezõsködése-
it, ha eltereli a figyelmet arról, hogy párt-
építés folyik közpénzbõl – és pártlegitimá-
lás a magyar állampolgársággal kapcsola-
tos tájékoztatás révén –, akkor megúszhat-
ja a számonkérést.
Nos, akár önkritikának is tekinthetõ az,
amit most mondani fogok. Nem az erdélyi
magyar sajtó volt az, amelyik kiderítette,
hogy Tõkés László nem mondott igazat,
amikor azt állította – egy másik, hasonló-
an agresszív hangvételû közleményében –,
hogy az úgynevezett demokrácia-központo-
kat nem közpénzbõl, hanem „jószándékú
támogatók” pénzébõl gründolták össze.
Nem a „Tõkés László tönkretételén mun-
kálkodó” romániai magyar „pártsajtó”,
ahogyan elõszeretettel nevezi a volt püspök
a neki nem tetszõ, neki nem hódoló újsá-
gokat, köztük lapunkat is, hanem egy –
történetesen a román kormánypárthoz kö-
zel állónak tartott – központi lap.   
Amely arra is fényt derít, hogy a magyar
adófizetõk pénzét határon túli klienseinek
nagyvonalúan osztogató budapesti kor-
mány juttatásaiból a demokrácia-közpon-
tok egyszerû munkatársainak nagy része
minimálbért alig meghaladó összegû bére-
ket kap, miközben a „nagymenõk” – Tõ-
kés, Toró és családtagjaik – miniszteri fize-
tésnél alább nemigen adják. 
A cikkünk elején idézett Tõkés-közlemény
szavaival élve: gondjuk volt arra, hogy õk
maguk ne osztozzanak „az elmúlt években
nyomorba taszított erdélyi magyarok” sor-
sában.

Tõkés László
privát „nyomora”

Salamon 
Márton László

Folytatás az 1. oldalról

Az Evenimentul zilei kolozsvári tu-
dósítója, Mihai ªoica szerint az
összegekre „több romániai intéz-
mény” ellenõrzési akciói során
derült fény. A szerzõ nem nevezte
meg ezeket az intézményeket, ám
vélhetõen közéjük tartozik a
pénzügyõrség is, amelynek ellen-
õrei néhány hete vizsgálódtak a
demokrácia-központoknál.

A lap szerint az EMNT eddig
két részletben kapott pénzt a ma-
gyar államtól. Az elsõ, 50 millió
forintos – 775 ezer lejes – részlet
tavaly októberben érkezett meg az
EMNT-hez. Idén májusban to-
vábbi összegek érkeztek: egy 95
millió forintot, vagyis 1,5 millió
lejt kitevõ támogatás folyt be az
EMNT számlájára. 

Ezereurós fizetések?

A demokrácia-központoknak
több mint száz alkalmazottja
van. Az Evenimentul zilei szerint
az alkalmazottak listáján mind
Tõkés László EMNT-elnök,
mind Toró T. Tibor ügyvezetõ el-
nök rokonai, illetve a bejegyzés
alatt álló Erdélyi Magyar Nép-
párt vezetõségi tagjainak neve is
szerepel. 

A legnagyobb – havi 4100 lejes
– fizetésben Gergely Balázs, az
EMNT közép-erdélyi régiójának
elnöke részesül. Papp Elõd, az
EMNT alelnöke, az EMNP ide-
iglenes vezetõségének tagja havi
4000 lejt keres. Az ideiglenes ve-
zetõség egy másik tagja, Zatykó
Gyula, illetve Kovács Csaba új-
ságíró ugyancsak 4000 lejt kap.
Juhász Péter területi EMNT-
vezetõ 3400 lejt keres. A demok-
rácia-központok alkalmazottai

921 lej és 1500 lej közötti fizetés-
ben részesülnek.

Gergely: megdolgoztunk 
a pénzért

Tegnapi megkeresésünkkor
Gergely Balázs a tárgyban írt
Facebook-bejegyzését ajánlotta fi-
gyelmünkbe. Ebben az EMNT ré-
gióelnöke emlékeztetett arra,
hogy már korábban lemondott a
demokráciaközpont-hálózat ko-
ordinátori tisztségérõl. Gergely
ugyanakkor elismerte, hogy a
cikkben felsorolt személyek mun-
kájukért javadalmazást kaptak,
ám szerinte korántsem akkorát,
mint amekkora összegrõl a román
lap beszámol. Ironikus hangnem-
ben megírt bejegyzésében a politi-
kus arra hívja fel a figyelmet,
hogy pénzükért a javadalmazot-

tak megdolgoztak. „Kedves buka-
resti jóakaróink, tény, hogy ennek
a »szörnyû« rendszernek a mint-
egy százfõs csapata húszezer-há-
romszáztizenhat honosítási dosz-
sziét állított össze öt hónap lefor-
gása alatt. 20.316 dosszié, ami
több mint negyvenezer embert
érint, és igencsak sok munkával
jár!” – reagált a cikkre Gergely
Balázs.

Toró: pontatlanok 
az információk

A Transindexnek tegnap sikerült
elérnie Toró T. Tibort, az EMNT
ügyvezetõ elnökét is. A portálnak
a politikus kijelentette, több he-
lyen pontatlan az EVZ által közzé-
tett információ, mely szerint az
EMNT 2,25 millió lejt kapott a
magyar kormánytól. Toró azon-

ban nem részletezte, hogy milyen
pontatlanságokra utalt, hanem
közölte, hogy „hamarosan” köz-
leményben reagálnak a lapban
megjelentekre. Toró egyébként az
EVZ-nek beismerte, hogy az ösz-
szegek egy része – pályázatok ré-
vén – Magyarországról érkezik,
azonban azt nyilatkozta, nem tud-
ja, hogy melyik minisztériumtól.
Elmondta, nem tudja, ki küldte ki
az ellenõröket, vagy hogy ezek
pontosan mit keresnek, de azt biz-
tosan tudja, hogy mindent rend-
ben fognak találni.

A magyar kormány tavaly no-
vemberben írt alá együttmûködési
megállapodást az EMNT-vel a
demokrácia-központok mûködte-
tésérõl. A szerzõdésben nem sze-
repel az, hogy a magyar állam
anyagi segítséget nyújt az irodák
tevékenységéhez. 

Román lapszemle

Mintegy 100 kutya vett részt a Kolozs-
váron megrendezett Napoca Dog
Show-n. A szépségverseny gyõztese a
kolozsvári Koszorús Ildikó Beagle fajhoz
tartozó négylábúja lett, amelyet gazdája
Dániából vásárolt 1400 euróért. (Click)
Japán, dél-koreai, kínai és amerikai cégek
érdeklõdnek a cernavodai atomerõmû 3.
és 4. reaktorának megépítése iránt –
közölte Ion Ariton gazdasági miniszter.
(Curierul naþional) 108 900 euróért kelt
el a tavalyi év legdrágább karórája. A
Glashutte Original Pano Tourbillon XL
márkájú idõmérõt egy romániai üzletem-
ber vásárolta meg. (Evenimentul zilei)
Romániába nem tér vissza a recesszió,
függetlenül attól, hogy mi történik
Görögországgal. A görög bankok továb-
bra is támogatni fogják külországi
leányvállalataikat – állítja Peter Sanfey, az
EBRD közgazdásza. (Jurnalul naþional)

ÚMSZ

A brit–román stratégiai part-
nerség kibõvítését célzó nyi-

latkozatot írt alá tegnap David
Cameron brit miniszterelnök és
Traian Bãsescu román államfõ.
Az angol kormányfõ a Downing
Street 10. alatti rezidenciáján fo-
gadta kétnapos nagy-britanniai lá-
togatáson tartózkodó vendégét. A
felek áttekintették azokat a lépése-

ket, amelyeket Románia megtett
az igazságügyi reform terén és fel-
vázolták annak a lehetõségét,
hogy a román hadiflotta számára
vásárolt két fregattot brit hadi-
technikával szereljék fel. Bãsescu
ma elõadást tart a The London
School of Economics and Politi-
cal Science diákjainak, majd a ro-
mán nagykövetségen találkozik a
szigetországi román közösség
képviselõivel. 

Bãsescu a Downing Streeten
M. Á. Zs.

A 2013-tól lehívható uniós
pénzekhez való hozzáféréssel

indokolta tegnap az ország köz-
igazgatási-területi átszervezésé-
nek szükségességét Emil Boc mi-
niszterelnök azt követõen, hogy a
képviselõház épületében zárt aj-
tók mögött tárgyalt a Demokrata
Liberális Párt (PDL) parlamenti
frakcióival. Hozzátette: a nagyob-
bik kormánypárt országos veze-
tõsége már korábban a régióát-
szervezés napirendre tûzése mel-
lett döntött, ugyanis „Európában
a támogatásokat régiós szinten
osztják le, a jelenlegi megyés
rendszer ott nem mûködik”. A
parlamenti frakciók most pedig
felhatalmazták a párt vezetõsé-
gét, hogy tárgyalásokat folytas-
son a témában a koalíciós partne-
rekkel. 

Emil Boc szerint a döntéshoza-
talt a lehetõ legalacsonyabb szint-
re kell levinni, ezért azokat a ha-
tásköröket, amelyeket eddig a
dekoncentrált intézmények, illet-
ve a megyei tanács látott el, a pol-
gármesteri hivataloknak kell átad-
ni, ugyanis „ott az állampolgár
könnyebben érvényesíteni tudja
akaratát”. Hozzátette: az újonnan
felállítandó „megyei tanácsoknál”
maradnak olyan döntéskörök
mint a régiófejlesztés, az uniós tá-
mogatások lehívása, a befektetési
fejlesztések szétosztása, infrast-
ruktúra és környezetvédelem. El-

mondta, hogy a jelenlegi, európai
szinten kicsinek számító megyék
nem felelnek meg a 21. század ki-
hívásainak. 

Arra az újságírói kérdésre,
hogy a PDL-ben egyetértés van-e
az ország területi átszervezésével
kapcsolatban, Boc elmondta, a
belsõ vitát folytatják, de az orszá-
gos vezetés túlnyomó többséggel
támogatja a kezdeményezést.
„Senkinek sem kell majd egy ki-
lométerrel többet megtennie a kü-
lönbözõ engedélyek megszerzésé-
ért. Sõt  több, eddig megyei vagy
dekoncentrált intézményi hatás-
körben levõ jogosultságot át-
adunk a polgármesteri hivatalok-
nak” – hárította el a kormányfõ
azokat a félelmeket, hogy a na-
gyobb területi egységek létreho-
zásával eltûnõ megyék lakossága
hátrányba kerül. Emil Boc törté-
nelmi érvet is felhozott a megye-
rendszer ellen, hangsúlyozva,
hogy az 1968-ban kialakított
„kommunista eredetû” struktúra
túlhaladott, jelenleg csak Bulgári-
ában van még hasonló. 

Mint ismeretes, az RMDSZ
2008 októberében nyújtotta be
régióátszervezési törvényterve-
zetét a szenátusba. A jogszabály
feldarabolná a jelenleg létezõ ré-
giókat: nyolc helyett tizenhat ki-
sebb és öt makrorégiót „hozna
létre”. A felsõház februárban
hallgatólagosan elfogadta a jog-
szabályt, amely így az ügydöntõ
képviselõház elé került. 

Már a PDL is „régiósítana” 

Tõkés László és Toró T. Tibor (jobbra) közpénzbõl vett pezsgõvel koccint egy demokráciaközpont-avatón Fotó: Totka László

Tõkés nem mond igazat

Újabb stratégiai partnerség? Traian Bãsescu és David Cameron Fotó: presidency.ro



Bogdán Tibor 

Útmutató az esélyegyenlõ-
ség érvényesítéséhez a válla-

lati politikában címmel jelen-
tetett meg kézkönyvet a ro-
mániai Siveco Rt., a buka-
resti Közgazdaságtudomá-
nyi Akadémia, valamint a
Mediafax Rt.

Mínusz 18 százalék 

A felmérésbõl kitûnik,
hogy országos szinten a nõi
munkaerõ bérezése 18 száza-
lékkal marad el a férfi alkal-
mazottaké mellett. A szer-
zõk a megállapításhoz amo-
lyan enyhítõ körülményként
hozzáteszik: mindez nem
csupán Romániára jellemzõ,
európai viszonylatban
ugyanis a nõk 17,8 százalék-
kal kisebb fizetésért végzik el
ugyanazt a munkát, mint fér-
fi kollégáik, annak ellenére,
hogy az Európai Bizottság
az utóbbi idõben hangsúlyos
erõfeszítéseket tesz az egyen-
lõtlenség megszüntetése ér-
dekében. Így például a köz-

vélemény érzékenységének
növelése érdekében évente
megrendezi a béregyenlõség
napját. Az európai átlagon
belüla kontinens számos or-
szágában még nagyobb a kü-
lönbség a férfiak és a nõk bé-
re között. 

A bérkülönbség hosszú tá-
von is hátrányos helyzetbe
hozza a nõi munkaerõt, hi-
szen alacsonyabb fizetésük
következtében kisebb nyug-
díjban is részesülnek, mint az
azonos tisztségbõl, beosztás-
ból nyugdíjba menõ férfi al-
kalmazottak. Az útmutató
szerzõi szerint a nõk hátrá-
nyos megkülönböztetése jogi
természetû okokra is vissza-
vezethetõ, elsõsorban azon-
ban társadalmi és gazdasági
magyarázata van. 

„Nõgyûlölõ” 
munkáltatók

Egyben arra is felhívják a
figyelmet, hogy az úgyneve-
zett nõi munkákat rendsze-
rint rosszul fizetik, jóllehet
olyan fontos nemzetgazdasá-

gi ágazatok váltak „nõiesítet-
té”, mint az oktatás és az
egészségügy.

A nõk hátrányos helyzetbe
kerültek az alkalmazás tekin-
tetében is; jóllehet az ország
lakosságának 51,3 százaléka
nõ, aktív munkaerejének
több mint a felét a férfiak te-
szik ki. A negatív diszkrimi-
náció különösképpen a veze-
tõi tisztségek, a politika terü-
letén érvényesül. Így például
a legutóbbi statisztikai ada-
toknak megfelelõen a román
kormány miniszterei között a
nõk mindössze 14 százalékos
részarányban voltak jelen. A
megyei és helyi tanácsok
szintjén jelenlétük nem éri el
a 13 százalékot sem, a
prefektúrák vezetõi között
pedig alig valamivel több,
mint 3 százalékban található
nõ. Hasonlóképpen rossz a
nõk arányszáma a polgár-
mesterek esetében is: a több
mint 3100 településvezetõ
közül csupán 114 a nõ, ami
3,5 százalékot jelent. 

Az Európai Unió viszony-
latában ennél már jobb – de
korántsem rózsás – a hely-
zet: az Eurostat felmérésé-
nek megfelelõen az európai
parlamentben például 35
százalékban vannak jelen a
nõk, a tagállamok nemzeti
parlamentjeiben az arány 24

százalék, kormányaiban pe-
dig ennél valamivel több, 27
százalék. 

Az útmutató szerzõi elis-
merik, hogy a törvénykezés
szintjén mind az Európai
Unióban, mind pedig Romá-
niában biztosítottak az esély-
egyenlõség feltételei, a gya-
korlatban azonban azok nem
érvényesülnek. Megoldás-
ként szükségesnek látják
esélyegyenlõségi bizottság
létrehozását a vállalatok mel-
lett, ezek a testületek szava-
tolnák a vonatkozó törvé-
nyek gyakorlatba ültetését,
egyben pedig közvetítõ szerv-
ként is fellépnének az esély-
egyenlõség hiánya következ-
tében kialakuló konfliktusok
kezelésének folyamán. Fel-
adatuk lenne a diszkriminá-
ciót felpanaszoló jelzések ki-
vizsgálása, megfelelõ ajánlá-
sok és intézkedések kidolgo-
zása, az esélyegyenlõség tisz-
teletben tartásának állandó
nyomon követése, a beérke-
zett panaszok megoldásának
ellenõrzése. A bizottságban
egyaránt helyet kapnának a
szakszervezetek, a vállalatok
humánerõforrás-részlegei-
nek, illetve vezetõségének
képviselõi.

Az útmutatóval csaknem
egy idõben hozták nyilvános-
ságra a társadalmi magatar-

tást tanulmányozó Avant-
garde csoport felmérése,
amely a Romániai Diákság
Országos Szövetségének
megrendelésére készült. 

A gyengébb 
nem dolgosabb

A dokumentumból egyér-
telmûen kiderül, hogy az or-
szág lakossága tisztában van
a nõi és a férfi alkalmazottak
esélyegyenlõségének hiányá-
val. A megkérdezettek 47
százaléka állította, hogy a
nõk hátrányos megkülönböz-
tetése érezhetõen megnyilvá-
nul a foglalkoztatás tekinteté-
ben, 44 százaléka szerint pe-
dig ilyen vonatkozásban sem-
miféle javulás nem állt be Ro-
mánia európai uniós integrá-
ciója nyomán. A mintacso-
port tagjai között általános a
vélekedés miszerint a mun-
kaerõpiaci diszkriminációt
nem ítéli el kellõ határozott-
sággal a hazai sajtó. Hatvan-
öt százalék személyesen ta-
núja volt munkahelyi megkü-
lönböztetésnek, ám csupán a
megkérdezettek 35 százaléka
állította, hogy megpróbált
fellépni ellene.

A romániai közvélemény
hangulatát tükrözi az a tény,
hogy 42 százalék szívesebben
alkalmazna férfi munkaerõt

a nõk rovására, és mindössze
23 százalék venne fel vállala-
tához nõt férfi helyett; 27 szá-
zalék nem tenne semmiféle
megkülönböztetést a jelent-
kezõ neme szerint. 

A felmérés készítõi kitér-
tek a hátrányos munkahelyi
megkülönböztetés egyéb faj-
táira is. Amint a válaszokból
kitûnik, a megkérdezettek
pontosan tudják, milyen ne-
hezen talál magának munka-
helyet a 40 éven felüli, a fo-
gyatékossággal élõ munka-
erõ, illetve a terhes nõ.
Ugyanakkor 53 százalékuk
elismerte, szívesebben alkal-
mazna fiatalt, míg a tapasz-
talattal rendelkezõ idõsebb
munkaerõt csupán 14 száza-
lék részesítené elõnyben. De
49 százalék kollégaként is in-
kább fiatalt kívánna magá-
nak. A mintacsoport több
mint fele úgy vélekedik,
hogy az anyának otthon kell
maradnia gyermeke mellett,
és csupán 3 százalék értene
azzal egyet, hogy a gyermek-
nevelés feladatát az apa vál-
lalja magára.

Érdekes adalék, hogy mi-
közben a nõk bérezése ala-
csonyabb, a megkérdezettek
41 százaléka úgy látja, a
gyengébb nem képviselõi
többet dolgoznak férfi mun-
katársaiknál. 
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Egyenlõ munkáért – kevesebb bér
Súlyosan diszkriminálják a nõi munkavállalókat a romániai munkaerõ-piacon

Romániában rendszeresen megszegik

az alapvetõ elvet, miszerint egyenlõ

munkáért egyenlõ bér jár nõknek,

férfiaknak egyaránt.

B. T. 

A szanaai elnöki palota
elleni pénteki támadás-

ban megsebesült jemeni ál-
lamfõ, Ali Abdalláh Száleh
jelenleg orvosi kezelés céljá-
ból Szaúd-Arábiában tartóz-
kodik.  Az egymásnak ellent-
mondó jelentések közepette
több dolog továbbra sem vi-
lágos: milyen súlyos Száleh
sebesülése és vajon egyálta-
lán visszatér-e?

Két forgatókönyv

Az elnöki palotát ért táma-
dás elõtt elemzõk még úgy
vélték, az elnöknek esélye
van a hatalomban maradás-
ra, a külföldi hatalmak vele
kapcsolatos határozatlansá-
ga, illetve a hadsereg jó részé-
nek hûsége miatt. A pénteki
támadás és az elnök távozása
óta azonban megváltozott a
helyzet. 

A 33 éve hatalmon lévõ
Száleh ellen januárban kitört
népi elégedetlenségi mozga-
lom május végén, a szanaái
véres összecsapásokkal újabb
fordulatot vett, a harcokban
mintegy kétszázan haltak
meg, és ezrek menekültek el
a fõvárosból. A városi fiatal-

ság és a civil társadalom akti-
vistái lehetnek az események
új fordulatának legnagyobb
vesztesei. Addig õk álltak a
tüntetések élvonalában, most
viszont a törzsi elit állig fel-
fegyverzett csoportjainak a
hatalomért folytatott harca
miatt szerepük jelentéktelen-
né válhat – vélte a Nemzet-
közi Válság Csoport (ICG)
egy minapi tanulmányában.

„Mindnyájan csak annyit
tudunk, hogy nagyon-na-
gyon veszélyes a helyzet” –
mondta vasárnap Ali Szeif
Hasszán szanaai politikai
elemzõ, aki szerint kétféle-
képpen alakulhatnak a dol-
gok. Az egyik lehetõség,
hogy a 69 éves államfõ által
maga után hagyott ûrt a ro-
konai próbálják meg betölte-
ni, ami a törzsi ellenfelei elle-
ni harcokhoz és polgárhábo-
rúhoz vezet. A másik szerint
Szaúd-Arábiának sikerül
presztízsmentõ megállapo-
dást tetõ alá hoznia, amely
lehetõvé teszi Száleh számá-
ra, hogy elhagyja az országot
és átadja a hatalmat.

A döntõ lépés Rijádé?

Sok függ attól, milyen ál-
láspontot foglal el a követke-

zõ órákban és napokban
Szaúd-Arábia, az arab világ
legbefolyásosabb állama. Ri-
jád Szanaa legnagyobb pénz-
ügyi támogatója, a hadsereg
szállítója.

A világ legnagyobb olajex-
portõrének 1500 kilométeres
közös határa van Jemennel,
és nemrégiben még az Egye-
sült Államokkal közösen tá-
mogatta Szálehet, mint az al-
Kaida jemeni szárnya ellen
harcoló szövetségesét. 

Miután áprilisban és má-
jusban világossá vált, hogy a
kormányellenes tüntetõk
rendíthetetlenül ragaszkod-
nak Száleh távozásához, a
szaúdi kormány és az öböl
menti monarchiák három-
szor is összehoztak egy meg-
állapodást, amely azonban

az utolsó percben rendre
meghiúsult.

Az al-Kaida ellen harcoló
törzseket is pénzelõ Szaúd-
Arábia azonban még nem
döntötte el végleg a finanszí-
rozás leállítását, fõként a ha-
talmi vákuum betöltésének
bizonytalansága miatt. 

Ha Száleh Szaúd-Arábiá-
ban maradna, a tunéziai el-
nök után õ lenne a második
arab vezetõ, aki a vahhábita
királyságban talál menedé-
ket. Zin el-Abidin ben Ali ja-
nuár 14-én menekült Szaúd-
Arábiába a tüntetõk elõl.
Száleh lenne az „arab ta-
vasz” harmadik megbukta-
tott elnöke ben Ali és
Hoszni Mubarak egyiptomi
államfõ után. Háled ad-
Dahíl szaúdi politikai elem-

zõ szerint Száleh nem uta-
zott volna Szaúd-Arábiába,
ha nem akart volna szám-
ûzetésbe menni. „A házel-
nök, a kormányfõ és az el-
nök, azaz gyakorlatilag az
egész kormány itt van. Ez
megkönnyíti Száleh számá-
ra a lemondás elrendezését”
– tette hozzá.

Precíz „aknamunka”

A pénteki aknatámadást,
amelyben az elnökön kívül a
kormányfõ, két miniszterel-
nök-helyettes és a törvényho-
zás két házának elnöke is
megsebesült, rendkívüli pon-
tosság, hozzáértés és benn-
fentes ismeretek jellemezték.

Száleh és a többiek a tá-
madás idején a palotán kí-

vül, a mecsetben tartózkod-
tak, és a tartózkodási helyü-
ket csak egy bennfentes árul-
hatta el – vélik a Stratfor
elemzõ csoport szakértõi.
Más szavakkal gyilkossági
kísérlet történt.

Száleh a támadás utáni rá-
dióbeszédében „törvényen
kívüli bûnbandákat” okolt a
támadásért, de sokkal inkább
államcsínykísérlet történhe-
tett. A korábbi profi hírszer-
zõket tömörítõ Stratfor azt
gyanítja, hogy az utóbbi na-
pokban gyanús csendben
meghúzódó, a régi jemeni
gárda körében nagy tisztelet-
nek örvendõ Ali Mohszen al-
Ahmar dandártábornoknak
köze volt a puccskísérlethez.
Ali Mohszen több más tábor-
nokkal együtt azután állt át a
tüntetõkhöz, hogy március
21-én orvlövészek agyonlõt-
tek 52 tiltakozót Szanaa
egyik terén.

Száleh feltételezhetõ szám-
ûzetésbe vonulását erõsíti
meg az a tény is, hogy 35 ro-
kona utazott vele Szaúd-Ará-
biába.

Száleh ragaszkodott hoz-
zá, hogy méltóképpen távoz-
hasson a hatalomból, így ga-
ranciákat kért és kapott a tár-
gyalások során arra nézve,
hogy nem állítják bíróság elé.

Ha a Jement a polgárhábo-
rú szélére sodró erõszak le-
csillapul, ez meggyõzheti
Szaúd-Arábiát, hogy Száleh
végleges távozása a legjobb
megoldás a jemeni béke és
stabilitás visszatéréséhez. 

Jemeni fordulat – Szaúd-Arábiában?

Ali Abdalláh Száleh jemeni elnök. Van miért fognia a fejét

Minden perc, amit Ali Abdalláh
Száleh jemeni elnök országától távol
tölt el, megfigyelõk szerint egy lépés-
sel közelebb hozza több mint három
évtizedes uralmának végét.



Vasárnap Hargita megye székhelyén a
Csíkszeredai Római Katolikus Gimnázium
épülete felszentelésének 100. évfordulójára
emlékeztek. A már háromszáz éve létezõ
csíksomlyói gimnáziumi oktatás a husza-
dik század elején költözött a városba. Az
ünnepségen Mikó Bálint korabeli csíkvár-
megyei fõispán és Ujfalusi Jenõ, az idõszak
polgármesterének szobrát is leleplezték. 
Az évfordulóra Csíkvármegye státusszimbólu-
ma címmel közel háromszáz oldalas is
könyv megjelent. A cím egyrészt a mai, eu-
rópai támogatással felújítás alatt álló Már-
ton Áron Gimnáziumnak a csíki térségben
és a Székelyföldön betöltött szerepére utal,
másrészt pedig az intézmény gondnoká-
nak, az Erdélyi Római Katolikus Státusnak

a szerepére. 
A csíksomlyói oktatásról, a

csíkszeredai gimnázium-
ról nem keveset lehetett ol-

vasni az idõk folyamán,
de egyetlen kötetben sem

jelent meg a mostanihoz
hasonló, összefoglaló,
rendszerezõ és több szem-
pontú munka. A könyv

lapjain ugyanis elõ-

ször találkoznak történelmi, társadalmi,
nemzeti, állam- és helyi közigazgatási, egy-
háztörténeti szempontok, és nem is akár-
hogyan, hanem egymást szervesen kiegé-
szítve, négy olyan szerzõnek a tollából,
akik egyazon téma más és más megközelí-
tésében bizonyítják jártasságukat. Ráduly
Róbert Kálmánnak a négy
tételbõl az elsõ fûzõdik ne-
véhez, amelyet nevezhetni
ugyan helytörténelemnek,
vagy korabeli helyi társa-
dalmi korrajznak, de leg-
alább két szempontból en-
nél sokkal több. Egyrészt magának az idõ-
nek a  vonzatában, hiszen a szerzõ nem
marad meg az ezredfordulós csíkszeredai
iskolaépítés egyetlen évtizedében, hanem
jóval tágabb kapcsolatokat keres a csíki
székelység történelmében. Másrészt a szö-
veg stílusában: Ráduly Róbert Kálmán
nem a levéltári adatok és szövegek, meg-
sárgult újságcikkek felsorolásán alapuló,
száraz történelemírást mûveli, hanem leírá-
saiban azt a valószínûsíthetõ korabeli lég-
kört, korabeli hangulatot teremti meg,
amelyben az egykori elõdök hozzánk na-
gyon is közelálló hús-vér emberekként jár-

nak-kelnek ma is létezõ díszletek között. 
A könyv második tételét Darvas-Kozma
József csíkszeredai esperes-plébános jegy-
zi. Ez a hatvan oldal a magyar és erdélyi
történelem, a katolikus egyház és a feren-
ces rend történelmének pontos forrásokon,
gazdag könyvészeti anyagokon alapuló és

igen jó arányérzékû ötvö-
zése a központi téma, a
csíksomlyói katolikus ok-
tatás körül. 
A könyv harmadik részé-
nek szerzõje Antal Imre. A
Svédországban élõ egykori

csíkszeredai történelemtanárnak több ta-
nulmánya is megjelent a csíksomlyói okta-
tás és a csíkszeredai gimnázium történeté-
rõl. Az 1989-es rendszerváltás lehetõvé tet-
te, hogy tanulmányait olyan részletekkel is
kiegészítse, amelyek azelõtt nem jelenhet-
tek meg, illetve majdhogynem a legutóbbi
évekig a gimnázium krónikása maradjon.
Ebben a kötetben közölt tanulmánya 2007-
es keltezésû.
Szép Andrea Katalin, a kolozsvári Babeº-
Bolyai Tudományegyetem római katolikus
teológia karának végzettje kolozsvári, gyu-
lafehérvári és csíkszeredai levéltárakat vé-

gigjárva azt kutatta, hogy a csíksomlyói
gimnázium Csíkszeredába való áthelyezése
mögött milyen érvrendszerek mûködtek,
mi volt ebben az Erdélyi Római Katolikus
Státusnak a szerepe és egyáltalán, hogyan
tudott összefogni a magyar állam, a helyi
és erdélyi közélet egy olyan cél érdekében,
amelynek elérése végülis maradandónak
bizonyult.
„A huszonegyedik század elején egy csak-
nem háromszáz éves iskolatörténetre visz-
szatekintõ kutató olyasfajta kihívással talál-
ja magát szemben , amelyen révén mond-
hatni, üveget kormoz, hogy a Napba néz-
hessen vele.” Ezt írja valahol Szép Andrea
és hadd tegyem hozzá: ezt az üveget mind
a négy, húszas, negyvenes, hatvanas és
nyolcvanas éveiket taposó, tehát négy nem-
zedékhez tartozó szerzõ éppen olyan mér-
tékben kormozza, hogy az iskola szellemi
ragyogása mögött látni lehessen mindazo-
kat, akik a huszadik század hajnalán hit-
ték, hogy a szellemet pallérozva, a jellemet
erõsítve a jövõnek dolgoznak. A látszat el-
lenére, a huszonnegyedik század elején is
ugyanez a legfontosabb közösségi feladat.
És nem csupán Csíkban, hanem minden
romániai magyar közösségben. 

Servius minden öt évben vagyonbecslést, censust rendelt el, és en-
nek alapján a népet hat osztályba, classisba sorolta. Így ezentúl az
adót és a katonai szolgálattal járó terheket a vagyon alapján rótták
ki. Több pénzed van? Többet fizetsz adóba, és saját költségeden
szerzed be fegyvereidet! A hatodik classisba tartozó vagyontala-
nok, az úgynevezett proletárok, nem fizettek adót, és nem kellett
fegyverzetre költeniök, õket a csatatéren az elesettek fegyvereivel
szerelték fel. Ez a beosztás sokáig érvényben volt, és mindmáig
megõrizte Servius Tullius nevét.
A vagyonbecslés után szemlét tartott a hadsereg felett. Elrendelte,
hogy minden római polgár, lovas és gyalogos egyaránt, ki-ki a saját
classisához csatlakozva, a kitûzött napon kora reggel jelenjen meg
a Mars-mezõn. Ez megtörténvén, a király nagy áldozatot, suove-
tauriliát mutatott be. Ez disznó-, juh- és marhaáldozatot jelentett.
Ez volt a census berekesztõ szertartása. A hagyomány szerint ez
ünnepen nyolcvanezer fegyverfogható polgár vett részt.
Itt látta Servius király, hogy mily nagy már az õ népe, hogy meg-
növekedett a város lakossága. „Nem elég ezeknek már a régi kis
város” – gondolta, és hozzáfogott a város megnagyobbításához. A
hét domb közül újabb kettõt, a Quirinalist és Viminalist is benépe-
sítette, és az Esquilinuson is szaporította a lakóhelyek számát. És
hogy a hely méltóságát emelje, ide tette át saját királyi székhelyét
is. Az immár hét halomra kiterjeszkedõ várost új, hatalmas kõfal-
lal, sáncokkal és árkokkal vette körül.

Ki lesz az úr latiumban? Római regék és mondák. 
Feldolgozta: Boronkay Iván 

A kormozott üveg mögött
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Elena Udrea csábereje ellenállhatatlannak bizonyul.
A szõke ciklon nem csak helyi választottat késztet ar-
ra, hogy párna alá rejtett fényképével térjen nyugovó-
ra; nem csupán (külügy)minisztert igáz le olyannyira,
hogy az sutba dobva minden diplomáciát, nyíltan be-
vallja: „monumentális erõfeszítésébe kerül” varázsá-
val szembeszegülni. A kormány szõke eminenciása
minisztériumokat is meghódít – amint annak mos-
tanság tanúi lehetünk. 
Miután Cozmin Guºã tanácsosából néhány év alatt
felküzdötte magát a kabinet legpénzesebb tárcája, a
regionális fejlesztési és idegenforgalmi minisztérium
élére, azt is kiharcolta, hogy szabályos „házi titkos-
szolgálat” is fennhatósága alá tartozzék. Most pedig
egyszerre további négy tárcára tette rá a kezét: õ lett
a fõnöke az Emil Boc kormányfõ határozata értelmé-
ben létrehozott újabb tárcaközi bizottságnak. Így
amolyan miniszter fölötti minisztere lett a közlekedé-
si, az oktatási, az egészségügyi és a környezetvédel-
mi tárcának is, merthogy – hangzik a hivatalos
megindoklás – azok összefüggenek az idegenforga-
lommal.  
Nos, a közlekedés még érthetõ. A turista szeretne
bársonysima aszfalton, autópályán utazni (bár a
mostani bizottság létrejöttétõl még nem változnak a
hazai útviszonyok); a környezetvédelem is elfogad-
ható: mindenki szívesebben keres fel szennyezéstõl
mentes, tiszta tájakat, mint füstös, kormos, szenynye-
zett vidékeket. Az egészségügyre is található magya-
rázat: a hazai higiéniai feltételek következtében az
idelátogató könnyen rászorulhat némi orvosi kezelés-
re. Az oktatási minisztérium bevonása viszont már
legfeljebb azzal lenne indokolható, hogy a többnyel-
vû helységnévtáblák, tájékoztató feliratok rendszeres
eltávolítása, lemázolása körülményének közepette,
az illetékesek jónak látják gyors románnyelv-tanfo-
lyamokat indítani a külföldi turista számára. 
Bár miniszterelnökünk nagy kedvelõje a tárcaközi
bizottságoknak – hozott már létre ilyen testületet a
szociális támogatások politikájának kidolgozása, az
euró bevezetéséhez szükséges feltételek szavatolása,
a tulajdon-visszaszolgáltatási törvénykezés reformja,
a gépkocsi-beíratási adó rendezése, a feketemunka
leküzdése érdekében – a gonoszmogul-sajtó nem
átallja azt írni, hogy a mostani lépés célja csak az,
hogy Udrea asszony megkaparintson olyan területe-

ket, amelyek jelentõ uniós pénzalapo-
kat vonzanak. Szilárd kézben tartá-
sukat pedig az szavatolja, hogy ez a
bizottság kizárólag miniszterekbõl

áll. A kabinet egyharmada fölötti ha-
talom megszerzése pedig csupán
lépés a teljes kormány vezetése, va-
gyis a miniszterelnöki szék felé ve-
zetõ úton. 

Lap-top
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Hogyan tudott összefog-
ni a magyar állam, a he-
lyi és erdélyi közélet
egy cél érdekében.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Semmit sem tudunk megváltoztatni anél-
kül, hogy elfogadnánk.” 

Carl Gustav Jung

Melankólia

Census, classis

Udrea 
udvartartása

A nap híre. Az ostobaság nem fáj, de
sokba kerül, Ovidiu Nahoi, Adevãrul.

Magyarázat. Ezzel szemben a józan
ész és a normalitás minden pénzt meg-
ér, mint ennek a kiváló újságírónak a
példája is mutatja. Ezt írja ugyanis töb-
bek között Ovidiu Nahoi: „Ahelyett,
hogy siratnánk a sorsunkat, inkább
építkeznénk európai szellemben. Ro-
mánia naponta veszít az ostobasága
miatt. Erõsen hisztériássá váltak a poli-
tikusok a Székelyföld brüsszeli képvise-
letétõl. Felforrtak, amikor megtudták,
hogy annak irodáját (ráadásul ingyen,
uram!) a magyar régiók képviselete biz-
tosítja. De arra már nem voltak kíván-
csiak, hogyan is mûködik ez az ördön-
gösség. Nos, a régiókat népszerûsíti, in-
formációkkal látja el a helyi hatóságo-
kat és a magánszektort. Íme, egy jó pél-
da az állam, mint finanszírozó és a ma-
gánszféra és a helyi hatóságok, mint
haszonélvezõ együttmûködésére. Nem
az kellene felháborítson, hogy a székely
megyéket ott befogadták. Hanem az a
tény, hogy Románia nem rendelkezik
ilyen lehetõséggel.” Stb. Sok ilyen vilá-
gos fejre volna szükség a román sajtó-
ban, és már ettõl kissé jobbra fordulhat-
nának a dolgok. 

Nem olyan egyszerû. Traian Bãsescu
bejelentette, hogy kész két évvel lerövi-
díteni a saját elnöki mandátumát. Még
egy ilyen nagylelkû ajándék elõtt is gya-
nakvó azonban Viktor Ponta: kijelentet-
te, hogy ehhez a kurtításhoz az államfõ-
nek népszavazást kellene kiírnia. Mind-
azonáltal Ponta hozzátette, hogy nem
fog errõl tárgyalásokba bocsátkozni. Ki
érti ezt? Nem akarják menni hagyni!
Talán nem attól félnek, hogy megint
visszajönne? 

EVZ-nosztalgia. Olvassuk, hogy a régi
szerkesztõségben Ion Cristoiu össze-
gyûjtötte az Evenimentul zilei kezdõcsa-
patát, azt, amelyik közel húsz évvel ez-
elõtt elindította a késõbb hatalmas sike-
rû újságot, és laptervgyûlést tartott.
Mintegy százan voltak a nosztalgiaese-
ményen, azaz körülbelül kétszer
többen, mint az induláskor. 

Bogdán Tibor



Baloga-Tamás Erika

Fennállásának két évtize-
des jubileumi ünnepségé-

re hívta össze tagjait az
Udvarhelyszéki Kis- és Kö-
zépvállalkozók Szövetsége
(UKKSZ). A székelyud-
varhelyi polgármesteri hiva-
tal Szent István termében
tartott hétvégi eseményen
közel száz régi és új tag em-
lékezett az eltelt húsz eszten-
dõ eseményeire, a szervezet
életében bekövetkezett fon-
tosabb állomásokra. „Húsz
évvel ezelõtt tudatosult ben-
nünk, hogy valamit másképp
kell csinálnunk, mint azelõtt.

Az akkori lelkesedés és
együttmûködés nem ismert
határokat, ebbõl építkezve
lehetünk most is itt. Örül-
jünk egymás sikereinek, és
sikeres közösségként mutas-
sunk példát” – fogalmazott
köszöntõbeszédében Kele-
men Fehér Dénes, az egyesü-
let elnöke. Régi nevén az
Udvarhelyszéki Magánvál-
lalkozók szervezete 1991-
ben azzal a céllal jött létre,
hogy Romániában elsõként
fogja egy tömbbe a kis és kö-
zepes vállalkozókat – jelenle-
gi elnevezését 2007-ben vette
fel, a kkv-kat szabályozó tör-
vények gyakori változása mi-

att. Az elnök hangsúlyozta,
hogy a névváltoztatással
egyidõben megújult és „újra-
gondolt” szervezet mindvé-
gig hû maradt elképzelései-
hez, és továbbra is erõs ér-
dekképviselete kíván lenni
tagjainak. Az ünneplõket
Bunta Levente, Székely-
udvarhely polgármestere is
üdvözölte, rámutatva: a vál-
lalkozók igen fontos partne-
rei a hivatalnak. Az elöljáró
kiemelte, hogy a velük való
együttmûködésnek köszön-
hetõen több olyan projekt is
megvalósulhatott a város-
ban, amit közpénzekbõl nem
lehetett volna kivitelezni. 

UKKSZ: húsz év után
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Totka László

Bár lebonyolítását illetõ-
en sok még a kérdõjel,

már tényként kezelhetõ,
hogy a jövõben a külföldi
lakhellyel rendelkezõ magyar
állampolgárok is igényelhetik
a magyarországi diákhitelt.
A hír megerõsítése után Bo-
gár Ferenc, a bukaresti Ma-
gyar Nagykövetség külgaz-
dasági attaséja újabb részlet-
tel szolgált lapunknak. Esze-
rint a magyar állampolgársá-
gú, külföldi (és ezen belül er-
délyi) egyetemen tanuló diá-
kok kizárólag a budapesti
Diákhitel Központon keresz-
tül igényelhetik a kölcsönt.
A diplomata a diákkölcsönö-
ket kezelõ magyar hivataltól
kapott információkra hivat-
kozva az ÚMSZ-nek el-
mondta: bár a hitelfolyósítás
konkrét módjáról még nincs
információ, elképzelhetõ,
hogy a pénzügyi lebonyolí-
tásba a romániai bankháló-
zat is bekapcsolódik, ez
azonban a résztvevõ bankok
döntésén múlik.

Az államtól függ

Az eddig nyilvánosságra
került információk szerint a
kölcsönszerzõdést csak
olyan pénzintézetek képvise-
letei köthetik meg, akiknek
anyabankjuk magyar, illetve
Magyarországon is rendel-
keznek fiókkal. Mivel Ro-
mániában mindeddig nem
jött létre egyetemi hallgatók
számára nyújtott speciális
hitelkonstrukció, arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy a ma-
gyarországi kezdeményezés
ösztönözheti-e, illetve fel-
gyorsíthatja-e ennek kialakí-

tását a hazai bankrendszer-
ben. „Az igényelt hitelek
várható nagyságrendje nem
jelent a bank pénzforgalmá-
ban jelentõs tételt, de segít-
heti az ügyfélkör bõvülését”
– vélekedett a magyar gaz-
dasági attasé. 

Diósi László, az OTP
Bank romániai vezérigazga-
tója szerint a diákhitel kiépü-
lése alapvetõen nem a ban-
koktól függ, hiszen fontos
eleme az állami támogatás,
amely országonként eltérõ
jelleget ölt. „A bankok ezt a
rendszert itt is szívesen beve-
zették volna” – fejtette ki a
bankvezér, hozzátéve: a
rendszer csak egy egységes
elképzelésben mûködne,
ahol tudni lehet, milyen kar-
rier vár a friss diplomásokra. 

Romániában tabu

A kérdéssel megkeresett
pénzintézeti vezetõk zöme
azonban különösebb indok-
lás nélkül elzárkózott a vá-
laszadástól. Ez szorosan
összefügghet azzal a tény-
nyel, hogy a romániai diák-
szervezetek már régóta
eredménytelenül szorgal-
mazzák a diákhitelrendszer
hazai kiépítését. Egyedüli
sikerként eddig csak azt
könyvelhették el, hogy lét-
rejött az ennek lebonyolítá-
sára szakosodott ügynökség
(hivatalos nevén Agenþia de
burse ºi credite de studenþi)
– tudtuk meg Máthé Sza-
bolcstól, az Országos Ma-
gyar Diákszövetség
(OMDSZ) elnökétõl. „Mi-

vel az ügynökségnek jelen-
leg nincs sem hitelkerete,
sem hitelprogramja diákok
számára, egyelõre nem mû-
ködõképes” – fogalmazott
Máthé, akinek információi
szerint a rendszer a mód-
szertan és a mûködési elv
kidolgozásánál tart.

Kulturális különbség

Kérdésünkre, hogy a ban-
kok szempontjából kocká-
zatosabb ügyfélnek számít-
e egy romániai hallgató ma-
gyarországi kollégájánál,
Diósi elmondta: a különb-
séget nem a rizikóban látja,
hanem az életpályán. „Ro-
mániában elterjedt szokás,
hogy a fiatalok az elsõ egye-
temi év alatt alkalmazásba

állnak, gyakran teljes mun-
kaidõben dolgozva. Itt a di-
ákokra sokkal inkább jel-
lemzõ, hogy már az egye-
tem mellett pénzt keresnek
és gondoskodnak maguk-
ról, szemben a magyaror-
szági gyakorlattal. A határ
túloldalán mások a szükség-
letek: a diákhitel Magyaror-
szágon az egzisztencia meg-
teremtését, a munkába-
állást, lakásvásárlást is szol-
gálja, így ez egy igen össze-
tett kérdés” – fogalmazott a
bankvezér.

Az OMDSZ képviselõi
szükségesnek tartanák, hogy
a rendelkezésre bocsátott hi-
telkeret alkalmas legyen a
tanulmányok finanszírozá-
sára, ugyanakkor korrekt
visszatérítési feltételekkel
rendelkezzék. „Fontos kér-
dés továbbá, hogy milyen tí-
pusú kiadásokra igényelhetõ
a hitel” – fûzte hozzá Máthé
Szabolcs. Kérdésünkre,
hogy nem találják-e kiszorí-
tó jellegû feltételnek, hogy a
tervezet szerint csak azok ré-
szesülhetnek kölcsönben,
akik tanulmányaikat a szü-
lõföldön folytatják, az
OMDSZ elnöke úgy véleke-
dett: elsõdleges cél, hogy a
diákok be tudják fejezni ta-
nulmányaikat és azt követõ-
en boldogulni tudjanak. 

A Diósi László által el-
mondottak is alátámasztják
azt, hogy a kölcsönnek léte-
zik egy „szociális” jellege is.
„A kelet-európai  országok-
ban óriási probléma a nyuga-
ti »agyelszívás«, így a diákhi-
tel fõ célja az lenne, hogy Er-
délyben és az országban
megtartsa a magyar nyelvû
értelmiséget” – summázta az
OTP-igazgató. 

A szomszéd hitele zöldebb?Nõtt az átlagbér

A márciusi 1498 lejhez ké-
pest áprilisban öt lejjel, azaz
0,4 százalékkal nõtt a nettó
átlagbér Romániában – de-
rült ki az Országos Statiszti-
kai Intézet friss adataiból. A
legnagyobb béremelkedést a
telekommunikációban (16,6
százalék), az energetikai
szektorban (11–13 százalék),
illetve a jármûgyártási ága-
zatban könyvelték el.

Milliárdos magánosítás

Románia 2–3 milliárd euró
bevételt vár energiaipari vál-
lalatok kisebbségi részvénye-
inek privatizálásából – kö-
zölte tegnap a gazdasági mi-
nisztérium. A kormány 2012
végéig 9,84 százalékos Pet-
rom-részesedést kíván tõzs-
dén értékesíteni, ezenkívül a
Transelectrica, a Transgaz és
a Romgaz 15– 15 százalékos
részvénycsomagjaitól is
megválna.

Negyedik Elsõ ház

Elsõként a Román Kereske-
delmi Bank (BCR) kirendelt-
ségeinél, tegnaptól lehet pá-
lyázni a kormányzatilag tá-
mogatott Elsõ ház hitelre. A
negyedszer meghirdetett in-
gatlanvásárlási program a
napokban más pénzintéze-
teknél is elindul, ha megkap-
ják a jegybanki jóváhagyást
arra, hogy módosítsanak
belsõ hitelnyújtási normái-
kon. Idén a pályázóknak
mindössze öt százalékos ön-
résszel kell rendelkezniük,
az állam a vételár felére vál-
lal garanciát.

Maradnak a bankok

Egyetlen külföldi tõkével
mûködõ bank sem készül tá-
vozni Romániából, legfel-
jebb részvényesváltásra ke-
rülhet sor, amely megszokott
tranzakciónak számít a
bankpiacon – szögezte le
Adrian Vasilescu, a Román
Nemzeti Bank elnöki taná-
csosa a Ziarul Financiarnak. 

Demotivált fiatalok

A 29 évesnél fiatalabb romá-
niai munkavállalóknak
mindössze 12 százaléka ren-
delkezik kiemelkedõ munka-
helyi motiváltsággal, Ma-
gyarországon ez az arány
még alacsonyabb, csupán
hat százalék – derült ki a
GfK piackutató elemzésé-
bõl. Az alkalmazottak legin-
kább a stresszre, az állás bi-
zonytalanságára, valamint a
túlórákra panaszkodnak.

IMF-szék Világbankért

Timothy Geithner, az Egye-
sült Államok pénzügyminisz-
tere kénytelen lesz támogat-
ni francia kollégáját, Chris-
tine Legarde-ot a Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) elnöki
székéért indított versenyben,
hogy cserébe, az eddigi gya-
korlatnak megfelelõen ame-
rikai kézben maradjon a Vi-
lágbank vezetése – írta a
Bloomberg információira hi-
vatkozva a Ziarul Financiar.

Röviden

Agrártámogatási hajrá
Hírösszefoglaló

A gabonafélék után Ro-
mániában hamarosan be-

vezethetik a fordított adózás
rendszerét a zöldségekre is,
ha az Európai Unió kedvezõ-
en bírálja el az ország erre vo-
natkozó kérelmét – jelentette
be tegnap Valeriu Tabãrã me-
zõgazdasági miniszter. A
kormány már egy évvel ez-
elõtt jelezte, hogy több ter-
mény, illetve termék esetében
alkalmazná a fordított adó-
zást, így a  zöldség, gyü-
mölcs, hús, liszt, cukor, pék-
ipari áruk esetében – eddig
azonban csak a gabonára
kapta meg az unió jóváha-
gyását. A kabinet más fron-
ton is segítségére igyekszik a
hazai gazdáknak. Borbély
Károly gazdasági államtitkár
a minap jelentette be, hogy a
tárca a közeljövõben na-
gyobb figyelmet szentel az
ökotermékek külföldi piaco-
kon való népszerûsítésének.
Elmondása szerint az Orszá-
gos Exportstratégián belül je-
lentõs kormányzati támoga-
tásban részesülnek azok a ha-
zai biotermelõk, akik nem-
zetközi kiállításokon való
részvételre pályázhatnak. A
nyerteseknek a minisztérium
a külföldi bemutatkozó ex-

pókra küldöttek utazási- és
szállásköltségeit 50 százalé-
kig biztosítja, de akár teljes
mértékben is finanszíroz-
hatja a kiállított termékek,
népszerûsítõ- és reklámanya-
gok szállítási, kezelési és
vámköltségeit, illetve raktá-
rozási díját. Pályázni lehet
még a kiállítási felület bérlési,
építési, berendezési kiadásai-
ra, valamint protokoll-költsé-
gekre is – ez esetben is akár a
teljes összeget. A hazai bio-
termékek 60–70 százaléka
kerül külföldi piacokra, az el-
múlt egy év alatt mintegy
150 millió eurós forgalmat
bonyolítva le. A gazdasági és
mezõgazdasági minisztéri-
um által közösen kidolgozott
program keretén belül – a ter-
més jellegzetességeinek függ-
vényében – a biotermelõk
hektáronként 153–700 euró
közötti összegre igényelhet-
nek támogatást.

Tánczos Barna mezõgaz-
dasági államtitkár szerint az
agráriumba kezd visszatérni
a vállalkozói kedv, csökken
az inaktivitás, valamint széle-
sedik a foglalkoztatási bázis –
erre utal az, hogy májusban
jelentõs érdeklõdés övezte az
agrártárca mikrovállalkozá-
sok létrehozását és mûködte-
tését támogató kiírásait. 

Fõiskola – mellékállásban. A diákévek finanszírozásának hazai módja a korai munkába állás 

Az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetségének vállalkozói a város segítõkész partnerei
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Lélegzetvételnyi idõt sem
hagytak a rendvédelmi

dolgozók a kormánynak: teg-
nap már tüntettek a múlt hét
végi megszorítások miatt. A
belügyi tárca elé szervezett
akció békésen zajlott, a rend-
õrök kürtökkel, sípokkal „fel-
fegyverkezve” adtak hangot
elégedetlenségüknek. A szer-
vezõk azonban arra figyel-
meztetnek: a kedélyes de-
monstráció egyre növekvõ fe-
szültséget takar.

Ultimátumot adtak

„Törvénytelenül csökken-
tette az étkezési hozzájáru-
lást a kormány, azért vonul-
tunk már ma fel, hogy a szer-
dai kormányülésig legyen
idejük megfontolni a szigorí-
tás szükségességét az illetéke-
seknek” – nyilatkozta tegnap
Marin Gruia, a Rendõrök
Országos Szakszervezetének
elnöke. Hozzátette: péntekig
kértek és kaptak engedélyt a
demonstrációra, ezért a kö-
vetkezõ idõszakban minden-
nap utcára vonul a szolgála-
tos sztrájkõrség. Tegnap még
csak a fõvárosi állomány dol-
gozói csatlakoztak, de a szer-
vezõk abban bíznak, hogy
péntekig a vidéki rendõrõr-
sök küldöttei is megérkez-
nek. A tervek szerint ma a
belügyminisztériumban fo-
gadja a sztrájkolók képviselõ-
it Traian Igaº tárcavezetõ, aki
tegnapi közleményében je-
lezte: mindent megtesznek
azért, hogy az állomány re-
formja átlátható legyen a bel-
ügyi alkalmazottak számára.

„A cél az, hogy a testület ha-
tékonyságát javítsuk, és eh-
hez hozzátartozik a rendõrök
munkakörülményeinek javí-
tása is” – olvasható a tegnap
nyilvánosságra hozott közle-
ményben.  Hasonló egyezte-
tésre már sor került múlt csü-
törtökön is, akkor Traian
Igaº belügyminiszter és Liviu
Popa országos rendõrpa-
rancsnok ült egy asztalhoz.
A tárcavezetõ hangsúlyozta:
szigorú megszorításokra van
szükség, mert súlyos forráshi-
ánnyal küzd a belügy. 

Kétévi vakáció

Az is felmerült, hogy a
„vállalkozó kedvû” rend-
õrök akár két-három évre is
szabadságolhatják magukat
– a fizetés nélküli idõszak a
szaktárcának megtakarítást,

az alkalmazottaknak pedig
lehetõséget teremthet a mun-
kahelyváltásra. Marin Gruia
szakszervezeti vezetõ jelezte:
nagyon sokan kihasználnák
ezt a lehetõséget, mert biz-
tonságot jelent, hogy a fize-
tés nélküli szabadság után,
sikertelen munkahelykeresés
esetén a rendõrség „vissza-
venné” a távozókat. Az ér-
dekvédõ úgy véli: az így esz-
közölt megtakarítással a for-
ráshiány hetven százalékát
fedezni lehetne.  A Pro Lex
vezetõje, Vasile Lincu  úgy
nyilatkozott: az étkezési jut-
tatást érintõ megszorítás túl
sok embert, tulajdonképpen
a teljes állományt  érinti. A
rendõrök bére – beosztástól
és rangtól függõen – 800 és
1200 lej között lesz ebben a
hónapban. Hogy a megszorí-
tó intézkedés meddig lesz ér-

vényben, arról a minisztéri-
um nem nyilatkozott. A tár-
ca illetékesei úgy fogalmaz-
tak, „reményeik szerint” ha-
marosan pótolják a bérki-
esést. Az érdekvédõk azon-
ban hangsúlyozták: fennáll a
veszélye, hogy tartósan meg-
vonják a rendõröktõl az élel-
miszer-hozzájárulást. 

Bukarestbe 
kéne menni

Traian Igaº belügyminisz-
ter emlékeztetett: nemcsak
pénzmegvonás lesz, de átvi-
lágítják a teljes testületet,
megvizsgálják, jogszerûen
töltötték-e be az állásokat. A
szaktárca csökkenteni szeret-
né a központi irányításban
betöltött tisztségek számát,
rugalmasabbá kívánja tenni
az országos rendvédelmet.

Ennek megfelelõen több
rendõrõrsöt vonnak össze or-
szágszerte, a közbiztonságot
pedig ügyeleti rendszerben
felügyelik. A rendõrõrsök
összevonását Kovászna me-
gyében már bejelentették az
illetékes hatóságok, a helyi
önkormányzatok azonban
arra kérték az átalakítás irá-
nyítóit: konzultáljanak a so-
kakat érintõ kérdésekrõl. A
Kovászna megyei rendõrök
szakszervezeténél lapunknak
úgy nyilatkoztak: vizsgálják,
hogy milyen következmé-
nyekkel járnak a megszorító
intézkedések, illetve hány al-
kalmazottat érint a forrás-
megvonás. Gil Bãlãnicã, a
helyi rendõrszakszervezet el-
nöke szerint Háromszéken
napról napra nõ az elégedet-
lenség a rendõrök körében,
váratlanul érte az állományt,
hogy az étkezési hozzájáru-
lást is meg kívánja vonni a
kormány. Gil Bãlãnicã hang-
súlyozta: nagyon sok rendõr
bajba került a juttatások
csökkenése miatt, többüknek
nagyobb a banki hitelrészle-
te, mint a havi keresete. A
Székelyföldön szolgálatot tel-
jesítõk remélik, a belügymi-
nisztérium betartja ígéretét,
és jövõ hónaptól újra bizto-
sítja számukra az étkezési
juttatásokat. A Kovászna
megyei rendõrszakszervezet
elnöke elmondta: egyelõre
nem szerveznek helyi tiltako-
zó megmozdulást, de csatla-
koznak az országos demonst-
rációhoz. Háromszéken a
rendõrségnek 670 tagja van:
péntekig küldötteiket is Bu-
karestbe várják a fõvárosban
tüntetõk. 

Tegnap még békésen tüntettek a rendõrök, ám szakszervezeti vezetõik nagy feszültséget emlegetnek
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Fizetnek 
a sztrájktörõknek

Pluszpénzt kapnak azok a
háziorvosok, akik átveszik
és ellátják a sztrájkoló orvo-
sok betegeit – jelentette be
tegnap Lucian Duþã, az Or-
szágos Egészségpénztár
(OEP) vezetõje. Duþã úgy
fogalmazott: a háziorvosok
sztrájkját (amelyet az érin-
tettek az OEP megszorító
intézkedései, valamint a bér-
csökkentés elleni tiltakozás-
képpen hirdettek meg) csak
a szakszervezetek szorgal-
mazzák. Az intézményveze-
tõ hangsúlyozta: a pluszbér
fizetése teljességgel legális,
és nem sérti a sztrájktör-
vényt, mert azok az orvo-
sok, akik nem vesznek részt
a tiltakozásban, többletmun-
kát végeznek. Az érdekvé-
delmi szervezetek által meg-
hirdetett akcióban részt ve-
võk nem írnak fel sem tá-
mogatottgyógyszer-vénye-
ket, sem szakorvosi utalópa-
pírt nem állítanak ki.

A hazai ehetõ

Nyugodtan fogyaszthatóak
a hazai zöldségek és gyü-
mölcsök – jelentette be teg-
nap Valeriu Tabãrã agrár-
miniszter, az utóbbi hetek-
ben végrehajtott  országos
ellenõrzések igazolták:
nem érte el Romániát a
Németországot sújtó e-kóli-
fertõzés.

Példátlan autórablás

A háromszéki Ojtoz és
Bereck útszakaszon támad-
tak meg és raboltak ki egy
galaci autóvezetõt a hétvé-
gén – tájékoztatta a sajtót
tegnap  Buzsi Andrea,
Kovászna megyei rendõrsé-
gi szóvivõ.  Buzsi úgy fo-
galmazott: a rablás „filmek-
be illõ módon” történt va-
sárnap este. Egy galaci fér-
fiakból álló csoport több
autóval elállta az utat, hogy
feltartóztassanak egy,
ugyancsak galaci jármûvek-
bõl álló teherautó-konvojt.
A botokkal felfegyverkezett
banda végül csak egy gép-
kocsit tudott megállítani,
két teherautó vezetõje to-
vább hajtott. A feltartózta-
tott gépkocsi vezetõje a rab-
lók láttán kiugrott az autó-
jából és az erdõbe mene-
kült. A tettesek beültek a
magára hagyott jármûbe,
majd elhajtottak azzal. A
rendõrség az eltulajdonított
és megrongált teherautót
Bereckben találta meg.
Buzsi Andrea úgy tudja: a
nyomozók a Bereck terüle-
tén felszerelt térfigyelõ ka-
merák által rögzített film
alapján azonosították az el-
követõket, a rablók két kül-
földön bejegyzett autóval
menekültek innen tovább.
A szokatlan bûncselekmény
miatt lezárták Kovászna
megye bejáratainál a köz-
utakat, és a rétyi keresztút-
nál sikerült a menekülõ
rablókat feltartóztatni. A
galaci rablóbanda tagjait
elõzetes letartóztatásba he-
lyezték, az ügyben folyik a
nyomozás.

Hírösszefoglaló

A hétvégi környezetvé-
delmi világnap tiszteleté-

re nyílt leckét tartott tegnap a
világszerte híres Garfield
macska Borbély László kör-
nyezetvédelmi miniszter tár-
saságában: a nemcsak gyere-

keknek szóló bemutatón a
tárcavezetõ és az animációk
világából elõlépett társa a
szelektív hulladékgyûjtés le-
hetõségeire hívta fel a figyel-
met. A bukaresti kisiskoláso-
kat lenyûgözte a különös pá-
ros: a miniszter hangsúlyoz-
ta, nemcsak a rendkívüli al-

kalmakkor, hanem egész év-
ben szükség van a környezet-
tudatos magatartásra. „Az
erdõk nemzetközi éve vala-
mint a környezetvédelem vi-
lágnapja jó alkalom arra,
hogy még egyszer felhívjuk
embertársaink figyelmét a
környezet- és erdõvédelem
fontosságára” – nyilatkozta
Borbély László. A Környe-
zetvédelmi Ügynökség a
Nemzeti Geológiai Múze-
umban rendezett ünnepi
szakmai fórumot, az esemé-
nyen a környezetvédelmi tár-
ca, a Környezetvédelmi Ügy-
nökség, a Környezetvédelmi
Õrség, az Országos Erdõgaz-
dálkodási Hivatal, valamint
az Országos Vízügyi Ható-
ság vezetõi vettek részt. Bor-
bély hangsúlyozta: a tény,
hogy 2011-et az Egyesült
Nemzetek Szövetsége az er-
dõk nemzetközi évének nyil-
vánította és a Környezetvé-
delmi Világnap mottója is az
erdõkre utal, azt mutatja, a
döntéshozók világszerte felis-
merték az erdõvédelem ki-
emelt fontosságát. Az erdõk
védelmét – emlékeztetett –
Románia is stratégiai fontos-
ságú területnek tekinti, ezért
tovább szigorítják az illegális
erdõkitermelést büntetõ jog-
szabályokat. 

Játékosan oktatott Borbély

Röviden

Borbély László környezetvédelmi miniszter és társa, Garfield

Sipos M. Zoltán

Nem fenyegetett bukással
az idei érettségi elsõ nap-

ja: a tegnapi román szóbelin
ugyanis csak alapfokú, kö-
zépfokú vagy felsõfokú minõ-
sítést kaptak a diákok. A
készségfelmérõn a szövegér-
tést vizsgálták az érettségizte-
tõk. „Ez olyan megmérette-
tés, amire nem tudunk igazán
felkészülni, év közben egész
más felmérõket teljesítünk” –
nyilatkozta lapunknak egy
kolozsvári maturandus, akit
vizsga elõtt faggattunk. A he-
lyi középiskolákba nehéz volt
bejutni, az oktatási miniszté-
rium utasításának megfelelõ-
en szigorított feltételek mel-
lett folyt a vizsga: valamennyi
iskola bejáratát csendõr vi-
gyázta, nagyon sok helyen
biztonsági kamerák pásztáz-
ták az érettségi központokat. 

A  pedagógusok arra  pa-
naszkodtak, hogy az oktatási
tárca elõírásai rontották az
érettségi légkörét. Péter Tün-
de kolozsvári fõtanfelügyelõ-
helyettes megerõsítette: rend-
kívül szigorú az ellenõrzés.
„Szigorúan tilos bármilyen
jellegû segédeszközt, tan-
könyvet, mobiltelefont, adat-
hordozót bevinni a vizsgate-
rembe. Ha egy vizsgázót a
felügyelõ tanárok tetten ér-

nek, az érintettet kizárják a
vizsgáról, és a szabálysértõ a
következõ két vizsgaidõszak-
ban szervezett érettségin sem
vehet részt” – emlékeztetett
Péter Tünde, aki szerint a pe-
dagógusokat is szigorúan el-
lenõrzik. Így ha egy tanárról
kiderül, hogy nem az elõírá-
soknak megfelelõen végzi a
vizsgabiztosi feladatait, vagy
nem szabályszerûen javítja a
dolgozatokat, két évig felfüg-
geszthetik állásából – ismer-
tette az idei szabályokat la-
punkkal Péter Tünde. 

Iszlai Enikõ, a Brassai Sá-
muel líceum aligazgatónõje
úgy nyilatkozott, mindent
megtesznek a záróvizsga tisz-
taságáért, és azért, hogy a ta-
nulók optimális körülmé-
nyek között teljesíthessenek.
A diákok saját tanáruk és egy
másik román szakos tanár je-
lenlétében dolgozzák ki a té-
teleket. A Brassaiban a vizs-
gadrukk ellenére bizakodó
volt a légkör: a maturandu-
sok szerint csak eztán jön a
neheze.

Lapzártánkig nem érke-
zett jelentés arról, hogy a ro-
mán szóbeli elsõ napján tör-
téntek-e visszaélések. A meg-
mérettetés – a tegnap érvény-
ben lévõ feltételek mellett –
ma szintén a román szóbeli-
vel folytatódik. 

Csendõrökkel vizsgáztak

Igaºra „lõnek” a rendõrök



ÚMSZ

„A legenda újraéled,
amit mindenkinek látni

kell!...” – így hirdeti Miss Sai-
gon címû közös produkcióját
a Budapesti Operettszínház
és a soproni MKB Musical
Aréna színház. Claude-
Michel Schönberg legendás
musicalje – amely Puccini
Pillangókisasszony címû ope-
rája alapján készült – Keré-
nyi Miklós Gábor rendezésé-
ben kerül bemutatásra au-
gusztus 19-e és 21-e között a
soproni szabadtéri színpa-
don. A musical nõi fõszerep-
lõjét Dancs Annamari erdé-
lyi énekesnõ alakítja, akit
180 jelentkezõ közül válasz-
tottak a legjobbak közé.
Annamari élete legnagyobb
kihívásának, lehetõségének
és megmérettetésének tartja
a szerepet. Elmondása sze-
rint a próbák szinte reggeltõl
estig tartanak, amelyek ren-
geteg energiát, teljes kon-
centrációt igényelnek. „A
mûfajban teljesen új vagyok,
ezért fantasztikus élmény
számomra, szívom magam-
ba a tudást. Szerepemhez 25
dal kötõdik, amelyekben
olyan lelkiállapotokat kell
megélnem, amelyeket ma-
gánemberként nem tapasz-
taltam meg: kétségbeesett,
gyilkos anya, prostituált,
megalázott, öngyilkosságba
menekülõ nõ” – részletezte
Annamari, bevallva, hogy
igazi mélyvízbe került, hi-
szen a musical irodalmának

legkomplexebb nõi fõszerep-
ét kell eljátszania, amely
hang- és színészi szempont-
ból is a legnehezebb feladat,
amit színésznõ kaphat. 

A Sopronban bemutatásra
kerülõ darab különlegessége,
hogy ebben lép fel elõször
közösen a két legismertebb
magyarországi musicalsztár.
Christ, az amerikai katonát
Dolhai Attila, míg jó barát-

ját, Johnt Feke Pál alakítja.
A többi szerepekben is az
Operettszínház legkiválóbb
mûvészei láthatók, a két
címszereplõ, Dancs Anna-
mari és Vágó Zsuzsi mellett
Szabó P. Szilveszter, Mészá-
ros Árpád Zsolt, Bordás Bar-
bara, Vágó Bernadett,
Kerényi Miklós Máté,
Csengeri Ottilia játszik majd
a színpadon. 
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Paulo Coleho neve nem cseng
jól egy úgynevezett „csúcsértel-
miségi” fülében. A klasszikus
veretû kritika a „pszeudo-
mágikus realizmus”-tól a „szoft-
pornográfiá”-ig majdnem min-
dent ráakasztott a regényeire,
amelyek mérhetetlenül népszerû-
ek. Így például csak Az alkimis-
tából közel 65 millió példány
kelt el világszerte, és se szeri, se
száma az illegális másolatok-
nak, kalózkiadásoknak. 
Nem tudni miért, de mindenkor
divat volt a „giccses”, „közönsé-
ges”, „hatásvadász” stb. jelzõket
ráaggatni a saját korukban sike-
res mûvészekre. Anélkül, hogy
elhamarkodottan az irigység ro-
vására írnánk a mindenkori íté-
szek legtöbbször leminõsítõ véle-
ményét, be kell ismernünk, hogy
egy-egy mûalkotás akkor bizo-
nyul igazán különlegesnek, ha
korokon át fennmaradva nemze-
dékeket hódíthat meg. Azok az
írások, mûvészeti kreációk az ér-
tékesek, amelyek megengedik
azt, hogy minden század értel-
mezni tudja õket, ha minden
élethelyzetben beszédesek tudnak
maradni. Coelho egyelõre csak
két generációt hódított meg. A
cinikusabbak csak legyintenek,
hogy ez is csak tiszavirágzás
lesz, míg a konzervatívabbak
görcsösen markolva lobogtatják
Kafka, Örkény, Borges és
Cortázar díszkiadásait, a kultú-
ra pusztulására és válságára pa-
naszkodva. Az viszont, hogy ki-
nek van igaza, cirka száz eszten-
dõ múlva derül ki, de Coelho –
szerintem vitatható értékei elle-
nére – már beírta magát iroda-
lomtörténetünkbe. És hogy mi-
ért lett ennyire „kapós” az

„intelligentia” által közhelyes-
nek titulált alkotó? Szerzõnk sa-
játos ön-népszerûsítési stratégiá-
járól nyilatkozott a napokban a
The New York Times
Syndicate-nak. Elmesélte, hogy
2005-ben indított blogjára feltöl-
tötte sok regénye teljes szövegét,
és így ismertté tette nevét, ami a
nyomtatott könyvei eladási szá-
mán is látszott. Coelho értelme-
zése szerint azon gesztusa, hogy
ingyen bocsássa a világ rendel-
kezésére mûveit, lehetõvé téve
azt, hogy planetáris sikert érjen
el – és mindezt a habzó szájjal
háborgó, kritikusok tiltakozása
ellenére kulturálisan motivált. A
túlzott intellektuális erõfeszítést
nem igénylõ, a finomabb lelkû
esztéták által patetikusnak tar-
tott írások népszerûsége tehát
nem csak a „könnyen emészthe-
tõségükön” múlik, hanem a hi-
permodern marketing is segítette
diadalra jutni a „szomorú va-
rázsló” gondolatait. Összeha-
sonlításképpen: Umberto
Econak, az ezelõtti generáció
nagy szenzációjának közel sem
volt része ekkora publicitásban,
és neve csak a bölcsészet különc-
ségei iránt érdeklõdõk számára
jelent egyet a totális katarzissal.
A brazil alkotó más regiszter-
ben, kevésbé komplex gondolat-
világot mozgat, ám azt sokkal
szentenciózusabban, sokkal sar-
kalatosabban teszi, mint Eco,
akinek finom utalásrendszerei
évezredek literatúráját implikál-
ják. Tehát: így készül a bestsel-
ler à la Coelho: erõs érzelmekre
való apellálás, egyértelmû hely-
zetek, és hihetetlen merészségû
online közönségtoborzás.

Péter Árpád 

Szótárlat

Coelho kalózkapitány?

Sipos M. Zoltán

„Az az érzésem, hogy
2011 júniusában sok

honatya a fejére esett” – így
kommentálta tegnap az
ÚMSZ-nek László Attila al-
polgármester Horea Uiorea-
nu Kolozs megyei liberális
(PNL) képviselõ javaslatát,
hogy a kolozsvári városi ön-
kormányzat fizesse vissza
Budapestnek azt a 400 ezer
eurót, amivel Magyarország
hozzájárult a Mátyás-szo-
bor restaurálásához. Uio-
reanu hangsúlyozta: ily mó-
don „megoldódna a Iorga-
idézetes tábla miatt keletke-
zett helyi konfliktus” és a
magyar államnak nem lenne
több oka arra, hogy „meg-
húzza a kolozsvári önkor-
mányzat fülét”. A képviselõ

szerint a visszafizetendõ
összeget az önkormányzat
büdzséjébõl kellene elõte-
remteni, költségvetési mó-
dosítással.

László Attila felelõtlen-
ségnek nevezte a liberális
politikus javaslatát. „Tisz-
tán kell látni, hogy itt elsõ-
sorban politikai fogásokról
van szó: elérkeztünk abba
az idõszakba, amikor az el-
lenzéki politikusok, a közel-
gõ választásokra való tekin-
tettel, igyekeznek minél na-
gyobbakat mondani” – je-
lentett ki az alpolgármester.
Kérdésünkre, hogy Uiorea-
nu javaslata mennyire áll a
valóság talaján, lévén hogy
egy már elszámolt pályázat-
ról van szó, az RMDSZ-es
elöljáró leszögezte: a liberá-
lis politikus indítványa kép-

telenség. „Ha a városháza
vissza szeretné fizetni a ma-
gyar államnak azt az össze-
get, amelyet az a Mátyás-
szoborcsoport finanszírozá-
sára átutalt, kénytelen lenne
a költségvetést átcsoportosí-
tani és másra kiutalt finan-
szírozási összegeket elvon-
ni” – magyarázta László
Attila. 

Mint ismeretes, a szobor-
csoport mintegy 800 ezer

eurós restaurálási költségeit
a magyar és a román kor-
mány fele-fele arányban áll-
ta. Az alpolgármestertõl
megtudtuk, eddig semmi-
lyen megállapodás nem szü-
letett a Iorga-idézetes tábla
eltávolításáról. Tájékoztatá-
sa szerint két héttel ezelõtt a
kulturális minisztérium át-
irata alapján utasította az
önkormányzat mûszaki osz-
tályát arra, hogy távolítsák

el az illegálisan odahelye-
zett táblát. „Ha ez az utasí-
tástól számított harminc na-
pon belül nem történik meg,
köteles vagyok eljárást indí-
tani a felszólítottak ellen” –
fogalmazott az alpolgár-
mester, aki szerint a mostani
cirkusz mindenképp rossz
fényt vet Kolozsvárra. „Az
az érzésem, hogy éveket lép-
tünk vissza a múltba” –
mondta László Attila. 
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Leállították a hunyadi
vár restaurálását

Szünetelnek a vajdahunyadi
vár restaurálási munkálatai.
Kelemen Hunor kulturális
miniszter elmondta, nem az
anyagiak hiánya miatt sza-
kíttatta félbe a munkát, ha-
nem azért, mert az eddigi
restaurálásokat egy téves
terv alapján hajtották végre. 

Helyesbítés

Tegnapi lapszámunk Provin-
ciális a Könyvhét címû írásunk-
ban tévesen írtuk azt, hogy a
rendezvénysorozat keretében
Balázs Imre József felolva-
sóestet tartott. Tévesen tulaj-
donítottuk ugyanakkor a Ko-
runk fõszerkesztõjének azt a
kijelentést, miszerint „a ma-
gyar könyvhét a román ki-
adók érdeklõdését sem kel-
tette fel”. Balázs Imre Jószef
szerint nem felel meg a való-
ságnak az írásunkban megje-
lent állítás, miszerint „a ma-
gyarországi könyvhétnek
otthont adó vidéki városok-
ba ellátogattak június elsõ
hétvégéjén a magyarországi
szerzõk, ám erdélyi utazásra
senki sem vállalkozott”. Tá-
jékoztatása szerint a könyv-
hét keretében június 4-én,
szombaton került sor a Ma-
gyarországon élõ Csender
Levente Fordított zuhanás cí-
mû könyvének bemutatójára.
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Nem kell a magyar pénz?
Visszafizetné Budapestnek Horia Uioreanu a Mátyás-szobor restaurálási költségeit

A Miss Saigonban
játszik Dancs Annamari

A botrány ellenére Fadrusz János alkotása továbbra is a kolozsváriak kedvenc gyülekezõhelye

Dancs Annamari újabb jelentõs musical-szerepet kapott

Koncertek 
az orgonáért
S. M. Z.

Áhítat és orgonakoncert
keretében nyitotta meg

vasárnap délután Kelemen
Hunor kulturális tárcavezetõ
a kolozsvári Kétágú temp-
lomban a templom barokk
orgonájáról és készítõjérõl
szóló tárlatot. „Ez egy olyan
nemes ügy, amelyhez min-
denkinek társulnia kell” –
fogalmazott Kelemen. A tár-
cavezetõ hangsúlyozta: a
kulturális tárcának nincs
olyan programja, amivel or-
gonák felújítását segíthet-
nék, de a pénzügyi lehetõsé-
gek függvényében szeretné-
nek egy ilyen programot is
indítani. A tárcavezetõ a
Koncertek az orgonáért kon-
certsorozat fõvédnökeként
vett részt a tárlatmegnyitón,
ahol Alexandru Gavrilovici,
Béres Melinda és Cipriana
Gavriþiu Johann Sebastian
Bach, Rózsa Miklós és César
Franck mûveit adták elõ. A
miniszter reményét fejezte
ki, hogy hamarosan újra le-
hetõség lesz a barokk orgona
hangját hallani és a 18. szá-
zadnak a hangzásvilágát
visszahozni a Kétágú refor-
mátus templomba. A temp-
lom barokk orgonája körül
kiállítás nyílt meg, amely fõ-
leg az orgonával kapcsolatos
dolgok láthatóak, de ugyan-
akkor egy folyamatnak a
folytatása, hiszen a keleti to-
ronyban már évekkel ezelõtt
elõkészítettek több termet,
ahol a gyülekezet történeté-
vel kapcsolatos múzeumszo-
bák készülnek. 

A kolozsvári városi önkormányzat 

fizesse vissza azt a 400 ezer eurót,

amivel Magyarország hozzájárult a

Mátyás-szobor restaurálásához – ja-

vasolja Horea Uioreanu liberális

képviselõ. László Attila alpolgár-

mester szerint egyszerû kampányfo-

gásról van szó. 
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F. I.

Romániában már egyetlen
minõségi napilap sem éri el

az ötvenezres példányszámot, a
nyomtatott lapok iránti csökke-
nõ kereslet az eddig piacvezetõ
tabloid lapokat sem kerülte el –
mutat rá legfrissebb jelentésében
a Romániai Példányszám-au-
ditáló Hivatal (BRAT). A jelen-
tés szerint a legnagyobb zuha-
nást az minõségi napilapok pia-
cát vezetõ Adevãrul szenvedte el.
Az idei év elsõ hónapjaiban át-
lagosan 80 ezerrel csökkent az
Adevãrul példányszáma a tavalyi
év hasonló idõszakához képest,
míg 2010-ben „csupán” napi 30
500-al fogyott kevesebb, mint
2009-ben. A Dinu Patriciu tulaj-
donában levõ lap példányszáma
így a január-március közötti idõ-

szakban napi 44 803 körül ala-
kult, míg a tavalyi év hasonló
idõszakában közel háromszor
több, 125 122 példány fogyott
belõle. Szintén csökkent a
nyomtatott lapok piacát vezetõ
tabloidok példányszáma is – bár
még így is ezekbõl fogy a leg-
több. 

A legkelendõbb Click! címû
lapból a 2011 január-március
közötti idõszakában 44 808-al
kevesebb fogyott, mint a tavalyi
év hasonló idõszakában, így 189
375 körül alakult a napi pél-
dányszáma (2010-ben 234 183).
A Libertateából 40 131-el fogyott
kevesebb, január-március kö-
zött, mint a tavalyi év elsõ felé-
ben. A sportújságoknak és a
România liberának sikerült tarta-
nia a tavalyi szintet, míg a
Sãptãmâna Financiarã, egyedüli

nyomtatott lapként növelte pél-
dányszámait. A gazdasági lap-
ból a tavalyi év elsõ három hó-
napjához képest idén szinte
megduplázta eladásait, január-
március között 16 887-al több
fogyott belõle. 

Cãtãlin Tolontan, a Gazeta
sporturilor fõszerkesztõje az
Adevãrulnak adott interjúban
annak a meggyõzõdésének
adott hangot, hogy a printsajtó
válsága korántsem az online
sajtótermékek térhódításával
magyarázható, sokkal inkább a

hiteles tájékoztatás hiányával
magyarázható. „Nyomtatott új-
ság nélkül maradunk, mert nem
vagyunk képesek hiteles infor-
mációk elõállítására, nem pedig
azért mert digitális platformok-
ra költöznek a hírek” – fogal-
mazott Tolontan. 

Hozzátette: „Románia lehet
az elsõ, újság nélküli ország Eu-
rópában, de nem azért, mert
posztmodernek, avantgárdisták
vagyunk – ahogy gondolnánk.
Ellenkezõleg, nagyon is kezdet-
leges szinten vagyunk”. 

EEllaaddóó ingatlan tiszta telekkönyvvel

Baróton. Központban, csendes kör-

nyezetben. Családi ház 145 m2,

melléképület 112 m2. Telefon:

0745-091 474, 0722-524 886.

A fájdalomtól megrendült család

Déváról tudatja, hogy SSoovvaarrsscchhii

SStteeffaannaa  AAnnnneemmaarriiaa 5 éves korában

tragikus körülmények között Egyip-

tomban, június 3-án elhunyt. Moso-

lyát, szeretetét és sírig tartó emlé-

két hagyva maga után, az Úr an-

gyalaihoz távozott. 

Apróhirdetés

Részvénynyilvánítás

Ellen Byalistock szociálpszichológus friss ku-
tatásai azt bizonyítják, hogy az emberek
számára minden szempontból elõnyös, ha
kétnyelvûek. Az amerikai tudós a kisgyere-
kektõl az aggokig terjedõ skálán megmutat-
ta, hogy a több nyelv anyanyelvi szinten va-
ló használata mérhetetlen kognitív haszon-
nal jár, és emellett még az Alzheimer-kór tü-
netei is gyöngülnek. Elvileg mi, erdélyi ma-
gyarok hálásak kellene legyünk annak az ál-
lamnak, amely arra kényszerít bennünket,
hogy amolyan második anyanyelvünkként
használjuk az õ neolatin idiómájukat. Egye-
düli bánatom, hogy a nyelvük és kultúrájuk
népszerûsítéséhez olyan eszközöket használ-
nak, mint a jelenlegi hazai média audien-
cia-adatait toronymagasan vezetõ ötórás hí-
rek és a Click-szindróma. Csodálkozom,
hogy az õ médiájuk miért a Popeºti-
Leordeni-ben kártyavetést ûzõ mindenkori
„Mãrioara nénit” választja nagykövetének
Enescu, Brâncuºi, Eliade, Cioran, Ionesco
vagy Djuvara helyett.  

(prier)
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Nõi fõszerkesztõ 
a The New York Times élén

Jill Abramson személyében elõször nevez-
tek ki nõt a 160 éves The New York Times
élére – jelentette pénteken az amerikai
média. A lap kiadója, Arthur Sulzberger
által csütörtökön bejelentett kinevezés
szeptember 6-tól lép érvénybe. Az 57 éves
Abramson korábban oknyomozó újságíró,
a washingtoni tudósítói iroda vezetõje és
szerkesztõ volt a lapnál, majd 2003-tól a
leköszönõ fõszerkesztõ, Bill Keller egyik
helyettese lett. Noha jelentõsebb regioná-
lis lapok élén állt már nõi szakmai vezetõ,
történelmi jelentõséggel bír, hogy a kollé-
gái által „szürke hölgyként” emlegetett Jill
Abramson került az értelmiségi körökben
országos, sõt globális olvasottságú liberá-
lis lap élére.

Díjat nyert Kínában 
a Bogyó és Babóca

A Bogyó és Babóca animációs sorozatot
jegyzõ M. Tóth Géza a legjobb rövidfilm
díját vette át a 11. Kínai Nemzetközi
Gyerekfilmfesztiválon Csiangjinban – tájé-
koztatta a rendezõ az MTI-t. Szerinte „a
díj igazolja, hogy a Bogyó és Babóca a nem-
zetközi gyerekközönség számára is érthe-
tõ, szerethetõ film”. A fesztiválra 22 or-
szág 60 filmjét válogatták be, Magyaror-
szágról még a Kecskemétfilm két rövid-
filmje, a Négyszögletû Kerek Erdõ – Szörnye-
teg Lajos jaj de álmos és az Ára 2.70 Ft címû
3D-s film volt verenyben. A nemzetközi
zsûri és a helyi, 230 fõs gyerekzsûri 10 ka-
tegóriában osztott díjat. M. Tóth Géza az
index.hu-nak adott interjúban kijelentette:
rajzfilmsorozatát el akarja adni a kínai té-
véknek, ezért a10 millió háztartásba eljutó
HaHa TV-vel tárgyal. 

Alkonyat-siker az MTV-gálán
Hírösszefoglaló

Immár harmadik éve „mo-
nopolizálja” az MTV Movie

Awards-ot az éppen aktuális Al-
konyat-széria. A kaliforniai
Universal Cityben tartott vasár-
nap esti díjátadón az Alkonyat –
Napfogyatkozás a legjobb film dí-
ja mellett négy másikat is haza-
vitt: harmadik éve Robert
Pattinson a legjobb színész,
Kristen Stewart a legjobb szí-
nésznõ és az õ duójuké a legjobb
csók. Emellett idén még a leg-
jobb bunyónak járó popcornt is
az Alkonyat vitte el. Robert
Pattinson egyébként olyan szí-
nészeket utasított maga mögé,
mint Zac Efron vagy Daniel
Radcliffe. 

A show másik sztárja Chloe
Moretz, aki a Legátütõbb alakí-
tás és a leg„badass”-ebb (legtö-
kösebb) fõszereplõ díjakat kapta
meg. A legjobb mozis gonosz
idén is Tom Felton , aki a Harry
Potter és a Halál ereklyéi 1. részé-

ben már rutinból hozta Harry
nagy riválisát, Draco Malfoyt.
Christoph Waltz, akit a Becstelen
Brigantyik után a Zöld darázs
fõgonoszának alakításáért jelöl-
tek, ezúttal is alul maradt, akár-
csak Mickey Rourke (Vasember),
Leighton Meester (A szobatárs)
és Ned Beatty (Toy Story 3 rózsa-
szín medvéje). 

A legjobb vígjátékszereplõ
Emma Stone lett a Könnyû nõcs-
kébõl, a legijesztõbb alakítás ka-
tegóriában Ellen Page kapta a
Best Scared-As-Shit-Performance
díjat az Eredetért. A gálaesten
egyébként Reese Witherspoon is
MTV-életmûdíjat kapott, és ez a
jelenet máris bekerült a mozgó-
kép-történelembe azzal, hogy
nem sikerült kisípolni a díjat
átadó Robert Pattinson vicces-
nek szánt „I did fuck you”-ját. A
show folyamán bemutatták a
Harry Potter 7. második részének
elõzetesét és exkluzív részlet
fénylett fel a The Twilight Saga:
Breaking Dawn elsõ részébõl is. 

Véget ért a Médiasuli
Antal Erika

Második alkalommal zárta
kapuit Marosvásárhelyen az a

Médiasulinak nevezetett, közép-
iskolásoknak szervezett újságírói
tanfolyam, amelyet idén 25
bolyais diák végzett el. Vajda
György szervezõ szerint szep-
tembertõl újra lesz Médiasuli, ez-
úttal a kezdõ mellett haladó cso-
port is indul. A Médiasuliban az
újságírás, televíziózás, rádiózás
és sajtófotózás elméletét tanulták,
majd gyakorlatban is megismer-
kedtek a szakmával, szerkesztõ-
ségekben, tévé- és rádióstúdiók-
ban, terepen gyakoroltak, próbál-
ták ki magukat a diákok. 

Az iskola vezetõsége nyitot-
tan fogadta a kezdeményezést,
amelyet a marosvásárhelyi pol-
gármesteri hivatal is támogatott,
így tavalyhoz képest idén több
fiatal iratkozhatott be a tanfo-
lyamra. Vajda György újságírást
és sajtófotózást oktatott. Kará-
csonyi Zsigmond a szerkesztés-
sel, Bögözi Attila a sajtóetiká-
val, Kádár Zoltán a rádiózással,
Bodó Elõd Barna és Siklódi
Csaba a televíziózással ismertet-
te meg a tanfolyam résztvevõit.
A program kivitelezésében a
Népújság, a Marosvásárhelyi Rá-
dió, a GaGa Rádió és az Erdélyi
Magyar Televízió voltak a MÚRE
partnerei. 

2011 (jan.–márc.) 2010 (jan.–márc.) különbség

CClliicckk!! 189.375 234.183 -44.808
LLiibbeerrttaatteeaa 117.386 157.517 -40.131
AAddeevvããrruull 44.803 125.122 -80.319
CCaannccaann 43.017 77.075 -34.058
RRoommâânniiaa  LLiibbeerrãã 41.346 43.885 -2.539
GGaazzeettaa  SSppoorrttuurriilloorr 40.284 44.065 -3.781
JJuurrnnaalluull  nnaaþþiioonnaall 40.193 55.078 -14.885
SSããppttããmmâânnaa  FFiinnaanncciiaarrãã 35.628 18.741 +16.887
PPRROO  SSppoorrtt 23.891 28.686 -4795
AAccaaddeemmiiaa  CCaaþþaavveennccuu 18.701 24.175 -5.474
EEvveenniimmeennttuull  zziilleeii 17.046 27.985 -10.939
ZZiiaarruull  FFiinnaanncciiaarr 10.558 14.036 -3.478
GGâânndduull 10.077 13.384 -3.307
CCaappiittaall 9.978 12.667 -2.689
KKaammiikkaazzee 5.706 12.681 -6.975
FFoorrbbeess 4.741 9.408 -4.667
FFiinnaanncciiaarruull 2.523 8.671 -6.148 

A vezetõ napilapok példányszámának alakulásaIdén is folytatódik a nyomtatott sajtóter-
mékek példányszámainak drasztikus csök-
kenése. A legfrissebb BRAT-jelentés szerint
idén több tízezer lappal fogyott kevesebb,
mint tavaly. Cãtãlin Tolontan sportújságíró
szerint nem az online hódításával, hanem
a hiteles tájékoztatás hiányával magyaráz-
ható a printsajtó válsága.

Robert Pattinson és Kristen Stewart, az idei MTV Movie Awards sztárjai

Forrás: BRAT



7.35 Lélek Boulevard
(ism.)
8.05 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.40 Főzés? Gyerekjáték!
9.50 Kicsi Maciusz király
10.00 A dzsungel könyve
10.30 Szelek szárnyán
(ism.)
11.30 25. szélességi fok
Délre (fr. sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
15.45 Élő népzene (ism.)
16.30 Beavatás (ism.)
16.50 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
17.35 Mátyás király 
és a reneszánsz
18.05 Doc Martin 
(angol sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Fény az éjszakában
(fr. f., 1. rész)
23.35 Dunasport
23.46 Volt egyszer 
egy Erőd-ország 
(dok. f.)
1.15 A hanti sámán 
hagyatéka (dok. f.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A három testőr visz-
szatér (francia kaland-
film, 2. rész) 13.05 St.
Trinian’s - Nem apácazár-
da (angol vígáték) 15.10
Murdoch nyomozó rejté-
lyei (sorozat) 16.55 A
mintaférj (kanadai
thriller) 18.45 A gonosz
sosem alszik (amerikai
horror) 20.30 Rajzás 2.
(kanadai akciófilm) 22.15
Trauma (angol thriller)
0.00 13 kísértet (ameri-
kai-kanadai horror)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping
15.15 A sors kezében (tö-
rök sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Szóra-
koztató műsor 20.30
Szerelem.ro (reality
show) 21.30 Ezel (török
krimi sorozat) 23.30 D-
Paparazzi 0.15 Farkasok
völgye (török sorozat)
1.15 Hírek (ismétlés)

9.00 Erdélyi Kávéház
16.00 Híradó 16.15 Erdé-
lyi Kávéház 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 18.30 Hír-
adó 20.00 A hétmérföldes,
dokf. 20.30 Portrék egy
csoportképből, dokf. 21.00
Hitélet ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró 22.30 Hír-
adó   Radio  Kossuth rádió

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

FILM+ACASÃ
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DUNA Tv, 22.00
Fény az éjszakában

Amikor Aurore Blin ellátogat a Braille Múzeumba, az igazga-
tótól kap egy jelekkel ellátott gyűrűt. A gyűrű egykoron ap-
jáé volt, aki 12 évvel korábban, rejtélyes körülmények kö-
zött, egy balesetben meghalt. Bár a lány vak, mégis megpró-
bálja kideríteni, mi az igazság a nagyapja körül szövődött le-
gendának. Henri Blin volt az örököse Louis Braille-nak, a hí-
res vakírás megalkotójának.

RTL Klub, 22.20
Sebhelyek

Orin Boyd mindig kilógott a sorból. Gyűlöli a szabályokat, a
maga útját járja és sosem tudni, mire készül, mire gondol ép-
pen. De valamit még jobban gyűlöl: az árulókat. Keresztes
hadjáratot indít mindazok ellen, akik a rossz oldalra álltak.
Új háború kezdődik, ezúttal rendőr harcol rendőr ellen. Boyd
dolgát csupán egyvalami nehezíti: nem tudja, kiben bízhat és
ki van ellene.

VIASAT3, 22.25
A sebezhetetlen

David Dunn biztonsági őr az egyetlen túlélője egy szörnyű
vonatbalesetnek. Csodával határos módon egy karcolás
nélkül megúszta a tragédiát. Nem sokkal később titokzatos
ismeretlen férkőzik David közelébe. Elijah Price képregény-
gyűjtő szerint nem véletlenül történnek vele a dolgok.
David sohasem volt beteg életében, fizikai erőnléte nem
puszta alkati adottság.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.50 Domovina
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
17.25 Roma Magazin
17.55 Múzeumtúra
18.20 Magyar válogatott
19.20 1100 
év Európa közepén
19.45 Esti mese
20.10 Robbie, 
a fóka (német sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
22.25 A Silla 
királyság ékköve 
(dél-kor. sor.)
23.25 Záróra
0.15 Médiaguru
0.40 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
1.25 Futótűz 
(am. sor.)
2.10 Túl gazdag 
- Doris Duke titkos élete
(am. minisor.)
3.35 Magyar válogatott
Válogatás az elmúlt évek
legjobb magyar zenéiből
4.30 1100 év 
Európa közepén
A Hegyvidék és Szlovénia

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
Autósmagazin
7.25 Fókusz reggel 
(ism.)
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Rubí, 
az elbűvölő szörnyeteg
(mex. sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.20 Passionada 
- A szerelem játéka 
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2002)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sorozat)
18.20 Ezel - Bosszú 
mindhalálig (török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 A mentalista 
(am. krimisor.)
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Sebhelyek 
(am. akcióf., 2001)
Utána: RTL-hírek
0.25 Talpig majom 
(am. vígj., 2001)
2.15 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.40 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.) (ism.)
13.40 Winnetou és a fél-
vér Apanatschi (NSZK-
olasz-jug. western, 1966)
15.15 EZO.TV
16.25 Második élet 
(am.-kol.-mex. sor.)
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 Doktor House 
(am. sor.)
23.25 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Szellemekkel 
suttogó 
(am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Bizonyítás 
(am. filmdráma, 2005)
4.05 Két TestŐr (ism.)
4.30 Animációs filmek

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

11.25 Columbo (amerikai
krimi) 13.15 Amerika csil-
lagai 14.55 Dawson és a
haverok (sorozat) 15.50 A
médium (sorozat) 16.45
Gyilkos számok (ismétlés)
17.40 A dadus (sorozat)
18.05 Christine kalandjai
(sorozat) 18.30 Doktor
House (ismétlés) 19.25 A
nagy házalakítás 20.25
Két pasi (sorozat) 21.25
CSI (sorozat) 22.25 Dok-
tor House (sorozat) 22.25
A sebezhetetlen (am. akció
thriller)

7.00 Hírek 10.00 Brazí-
lia - Románia (live)
12.00 Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 14.00 Hírek
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Brazília - Ro-
mánia (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 Pontos sportidő
(live) 19.05 Brazília - Ro-
mánia (live) 20.15 Ne
kezdj ki Seagal-al! 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 BoxBuster 23.00
Wrestling

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Alaszka
10.30 “Ilyen embernek 
is köll lenni” (portréf.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.30 Optika
17.00 Szomszédok (sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.55 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.40 Futótűz (am. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Telesport (élő)
Bosznia-Hercegovina-Ma-
gyarország
Férfi kézilabda 
Eb-selejtező mérkőzés
22.50 24 
(am. sor.)
23.40 Az Este
0.15 Kapcsoskönyv 
(dok. sor.)
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
1.00 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Professzionisták
11.00 Elfelejtett istenek
(ír dokumentumf.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 A megfelelő pár
18.00 Hírek
18.25 Kim Suro, 
The Iron King 
(koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Brazília-Románia
barátságos mérkőzés
23.10 APTR díjkiosztó 
gála (2011)
23.55 A megfelelő pár
(ism.)
0.45 TIFF beszámoló
1.00 A megfelelő pár
1.55 Elfelejtett istenek 
(ír dokumentumf.)
2.50 Közelebb hozzád
(ism.)
3.15 Sport 
(ism.)
3.30 Hírek, 
időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 Mérgező égbolt
(kanadai filmdráma,
2008) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport
14.00 Táncolj 
az esküvőmön 
(amerikai filmdráma,
2009)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Kincsvadászok
(kanadai-kínai-amerikai
akciófilm, 2007)
22.30 Pro Tv hírek,
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
0.00 Kincsvadászok
(ism.)
1.30 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)
3.00 A mentalista 
(amerikai krimisor.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.10 Knight Rider 
(amerika akció sor.)
12.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.30 Nyerj 60 másod-
perc alatt (ism.)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 A mesterlövész
(amerikai-bolgár-angol ak-
ciófilm, 2007)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show
1.00 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat) (ism.)

7.00 A jegygyűrű 
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2005) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
10.30 Aki tud az nyer 
– verseny műsor
11.30 Viceversa 
(reality show) 
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 Vadf rózsák 
(kanadai sor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Menyasszonyok
(görög filmdráma, 2004)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Aki tud az nyer
3.00 Teo 
- Talkshow (ism.)

6.30 Szétépítők
7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Szétépítők 
- Kompresszor
12.00 Amcsi motorok 
- NY Yankees motor
13.00 Autókereskedők 
- BMW M3
14.00 Állítólag... 
– Banánhéj 
és házigyémánt
16.00 Hogyan készült?
Szörfdeszka, 
matrica, 
szendvicskeksz, 
beton tetőburkoló
17.00 Amcsi motorok -
Családban marad
18.00 Les Stroud 
és a túlélés titkai
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Úszunk a szirupban
21.00 Szétépítők 
- Ami a festékben van
21.30 Hogyan készült?
Töltött olívabogyó,
asztrolábium, 
nyereg
22.30 A túlélés 
törvényei
23.30 Édesvízi 
szörnyek 
- Fűrészhal
0.30 Két hét pokol
2.30 Szétépítők 
- Ami a festékben van

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Arianna, Fülöp, Ró-
bert és Roberta napja van.
Az Arianna az Ariadné gö-
rög mitológiai nõi név
olasz változata. Ariadné
volt a neve Minósz krétai
király lányának; jelentése
valószínûleg: nagyon bájos
vagy szent.
A Fülöp férfinév a görög
Philippos név rövidülésé-
nek a magyar alakváltoza-
ta. Jelentése: lókedvelõ.
A Róbert a germán Hro-
debert, Rodebert nevekbõl
kialakult férfinév, a jelenté-
se dicsõség, hírnév + fé-
nyes, híres. 
Holnap a Medárd és Hel-
ga nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1494 – Spanyolország és
Portugália aláírta tordesil-
lasi szerzõdést, amiben az
újonnan felfedezett Ameri-
kát osztották fel.
• 1654 – XIV. Lajost király-
lyá koronázzák.
• 1921 – Románia elõbb
április 23-án Csehszlováki-
ával, majd június 7-én a
Szerb-Horvát-Szlovén Ki-
rálysággal megkötött szer-
zõdése révén csatlakozik a
kisantanthoz.

Vicc
A férjem véletlenül hátra-
menetbe rakta az autót, és
nekiment a falnak. Elvitte
az autót a szerelõhöz, aki
kicserélte a hátsó lökhárí-

tót. Pár nap múlva ugyan-
ilyen módon újra megtörte
az autót.
– Annyira szégyellem ma-
gam, biztos ki fog röhögni –
mormolta, miközben a tele-
fonért nyúlt, hogy hívja a
szerelõt.
– Mondd azt neki, hogy most
én voltam – javasoltam.
– Lehet, hogy azt fogom –
mondta tárcsázás közben. –
A múltkor is bevált.

Recept
Halfilé sörbundában
Hozzávalók: 60 dkg harcsa-
filé, 4 db tojás, 1,5 dl sör, 35
dkg liszt, 2 teáskanál só, 1 l
olaj a sütéshez.
Elkészítés: A tojásokat el-
választjuk, majd a fehérjét
kemény habbá verjük. A to-
jás sárgáját összekeverjük a
liszttel, a sörrel és a sóval,
majd addig keverjük, amíg
sûrû, csomómentes lesz.
Ezt követõen fellazítjuk a
felvert tojásfehérjehabbal,
és 10 percig állni hagyjuk.
A szálkamentes halfilét ujj-
nyi vastag csíkokra vágjuk,
majd papírtörlõvel szárazra
itatjuk. Az olajat egy na-
gyobb edényben felforrósít-
juk. A halcsíkokat egyesé-
vel megmártva a sörszósz-
ban szép pirosra sütjük –
közepes lángon, kb. 8 perc
alatt. Forrón, majonézzel
tálaljuk, köretnek petre-
zselymes burgonyát adha-
tunk mellé.

2011. június 7., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Bonyolult dolgokkal van elfog-
lalva. Egy szilárdnak hitt üzle-
ti ügy kétségessé vált. Gyõzõd-
jön meg, hogy megbízhat-e az
ügyben szereplõ személyekben.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Valaki elõkerül a múltjából,
aki azt hiszi, hogy semmi sem
változott, mindent ott lehet
folytatni, ahol abbahagyták.
Ön azonban rendkívül óvatos
és tapintatos.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A Vénusz kisebb felfordulást je-
lez a magánéletében. Olyan
szerelmes lesz, mint fiatalkorá-
ban, talán még madarat is le-
het fogatni önnel. Új kapcsolat-
ba kezdhet.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Az újhold megújulást hoz az ér-
zelmek területén is. Az ön szá-
mára Szent Iván hava igazi
szerelmes hónappá válik. 
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Zsúfolt és pörgõs napra számít-
hat. Feszült lehet kora délelõtt.
Fontos, hogy figyeljen a ki-
egyensúlyozottságra, a jó han-
gulatra.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Hitellel kapcsolatos ügyinté-
zés várhat önre, sõt számíthat
váratlan kiadásokra is. Ne
erõltesse a mindenáron való
törlesztést, inkább kérjen ha-
ladékot.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A munkájában komoly válto-
zások várhatók. Meglepetés-
ként érik a változások, erre nem
számított. Az új helyzet gyors
döntést igényel öntõl.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kellemesen kezdõdik a nyár,
kicsit elengedheti magát. Nem
kell ugrásra készen állnia. Nem
adódnak fontos, határidõhöz
köthetõ feladatai.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Valaki a környezetében pajzá-
nul kacér önnel, s nehezen ta-
lálja meg a kellõ hozzáállást.
Nem akar belemenni egy kétes
kimenetelû viszonyba, de vala-
miképpen mégis válaszolni sze-
retne a „kihívásra”.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Szaturnusz, az ön bolygója
bölcsességet, higgadtságot
nyújt. Egy régi barátja hírt ad
magáról, és szeretne ellátogat-
ni önhöz.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy munkája sikerrel zárul,
ami által még a levonások elle-
nére is tisztes hasznot könyvel-
het el. Engedélyezzen magának
néhány óra kikapcsolódást,
szórakozást.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kellemetlen álma volt, s attól
fél, hogy a valóságban is bekö-
vetkezik ez az epizód. Fölöslege-
sen ne idegeskedjen, inkább
nézze meg az álmoskönyvben,
hogy mit jelent.
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Labdarúgás 

T. J. L. 

A Román Labdarúgó-
szövetség (FRF) illeté-

kesei, élükön Mircea Sandu
elnökkel hivatalos ajánlatot
fogalmaztak meg az új szö-
vetségi kapitány ügyében:
Gheorghe Hagit a szövetsé-
gi kapitányi, Anghel Iordã-
nescut pedig a technikai
igazgatói tisztség betöltésére
kérték fel. 

Bár az RLSZ hivatalosan
június 13-áig vár a két szak-
ember válaszára, a két köz-
ponti sportnapilap már kész
tényként kezeli a Hagi–Ior-
dãnescu-páros beiktatását. A
Király tíz év után térne vissza
a válogatott kispadjára.  

A két szakembertõl a ro-
mán labdarúgás teljes re-
formját várják, amelynek
távlati célja a 2016-os Euró-
pa-bajnokságra való kijutás.
Azon a kontinensviadalon
már 24 csapat indulhat,
ezért a kvalifikáció távlati
tervét kivitelezhetõnek tart-
ják. Hagi és Iordãnescu a
korosztályos válogatottak
munkáját is felügyelné, ide-

értve az U14-es gárdát is. Az
átfogó projekt megvalósítá-
sára négy évet kapnának,
2015 õszén kellene meghúz-
ni a vonalat, és értékelni az
addigi eredményeket. 

Iordãnescu tulajdonkép-
pen már elfogadta a FRF
ajánlatát, ám ragaszkodik
ahhoz, hogy szenátor marad-

hasson. (A neves edzõ a Szo-
ciáldemokrata Párt jelöltje-
ként kapott mandátumot a
parlament felsõházában –
szerk. megj.) Kijelentette, hogy
még keresik a megoldást
Mircea Sanduékkal erre a
helyzetre. „Biztos találunk
majd megoldást. A FRF ve-
zetõi már jelezték, el tudják

fogadni azt, hogy a politiká-
ban maradjak és a válogatot-
takkal is foglalkozzak” –
mondta Anghel Iordãnescu.

Románia válogatottja hol-
nap hajnalban Brazíliával ját-
szik barátságos mérkõzést.
Ideiglenes edzõként Emil
Sãndoi ül majd a kispadon
Sao Paulóban. 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Hat mérkõzéssel folyta-
tódik ma a 2012-es lab-

darugó-Európa-bajnokság
selejtezõinek sorozata. Az
E csoportban Magyaror-
szág idegenben küzd meg a
sereghajtó San Marinóval.
A magyar válogatott eddig
három alkalommal találko-
zott a törpeállam  nemzeti
tizenegyével, s mindannyi-
szor gyõzött, anélkül, hogy
egy gólt is kapott volna:
Magyarország–San Marino
3-0 (2002. október 16., Eb-
selejtezõ), San Marino–
Magyarország 0-5 (2003.
június 11., Eb-selejtezõ),
Magyarország–San Marino
8-0 (2010. október 8., Eb-
selejtezõ).

Csak Gera Zoltán és Va-
dócz Krisztián nem tudja
vállalni a játékot, de Eger-
vári Sándor szövetségi ka-
pitány nem hívott be új já-
tékost a sérültek helyére,
19 fõs kerettel utazott el
San Marinóba.

Szintén az E csoportban
a svédek a finneket fogad-
ják. Az állás: 1. Hollan-
dia 18 pont / 6 mérkõzés
(21-5), 2. Svédország 12/5
(15-6), 3. Magyarország
9/6 (15-13), 4. Finnor-
szág 6/5 (11-6), 5.
Moldova 6/6 (7-9), 6. San
Marino 0/6 (0-30).

Két mérkõzést rendez-
nek a D csoportban is:

Bosznia-Hercegovina–Al-
bánia és Fehéroroszor-
szág–Luxemburg. Ezeket
megelõzõen a sorrend:  ál-
lása: 1. Franciaország 13
pont/6 mérkõzés (9-2), 2.
Fehéroroszország 9/6 (4-
2), 3. Románia 8/6 (8-6), 4.
Albánia 8/5 (4-4), 5. Bosz-
nia és Hercegovina 7/5 (6-
7), 6. Luxemburg 1/6 (1-
11). 

A C csoportban Feröer-
szigetek–Észtország-mér-
kõzést rendeznek, az A-
ban pedig Azerbajdzsán a
világbajnoki bronzérmes
Németországot fogadja.
Berti Vogtsra, az azerbaj-
dzsániak német szövetségi
kapitányára három ember
támadt a vasárnap Baku-
ban tartott sajtótájékozta-
tóján. Vogts jelentette az
esetet a rendõrségnek, s
mint jelezte, a következõ
lépést ügyvédeivel beszéli
majd meg. A németeket
1996-ban Eb-címre vezetõ,
játékosként világbajnok
szakember az utóbbi idõ-
szakban nagyon gyenge
eredményeket ért el a válo-
gatottal, ami miatt az or-
szágban egyre többen, s
egyre komolyabban támad-
ják. A szurkolók már eddig
sem szerették, ám a pénte-
ki, Kazahsztán elleni 2-1-es
vereséget valószínûleg nem
tudták neki „megbocsáta-
ni”. Azerbajdzsán öt mér-
kõzés után mindössze há-
rom ponttal az ötödik he-
lyen áll a csoportban. 

Röviden

Kötelezõ a három pont

San Marino csapata ellen
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Tornagyõztes trikolórok

A pekingi világbajnokságra
készlõ román férfi vízilab-
da-válogatott nyerte a
Nijverdal-trófeával díjazott
hollandiai tornát. Kovács
István tanítványai 10-4-re
verték a briteket, 14-9-re a
hollandokat és 14-9-re a
macedónokat.  

Messi triplázott 

Egymás után harmadszor
Lionel Messi, az FC Barce-
lona támadója érdemelte ki
a spanyol labdarúgó-baj-
nokság legjobbjának járó
Di Stefano-trófeát. A két-
szeres aranylabdás és a vi-
lág legjobbjának ugyancsak
kétszer megválasztott ar-
gentin futballista a Real
Madrid portugál sztárjáté-
kosát, Cristiano Ronaldót,
illetve barcelonai csapattár-
sát, Xavi Hernándezt elõzte
meg. Tavaly ugyanez a sor-
rend alakult ki az élen. Az
elsõ Di Stefano-trófeát
2008-ban az akkor a Real
Madridban szereplõ, jelen-
leg a Schalke 04 alkalmazá-
sában álló Raúl vehette át.

Nagytakarítás 
a Real Madridnál 

Jose Mourinho, a Real
Madrid labdarúgó-csapatá-
nak tisztében megerõsített
edzõje megkezdte a nagyta-
karítást a 27 fõs keretben.
A portugál szakember 90
millió eurót vár  (40 mil-
lió), Lassana Diarra (20),
Gago (12), Garay (10) és
(8) átigazolása fejében. 

Ismét kikaptak 
az argentinok

Szûk egy héten belül má-
sodszor szenvedett veresé-
get a legjobbjai nélkül felál-
ló argentin labdarúgó-válo-
gatott: a dél-amerikai konti-
nenstornára készülõ csapat
a lengyelekkel szemben ma-
radt alul Varsóban, barátsá-
gos mérkõzésen, 1-2. Az ar-
gentinok szerdán Nigériá-
ban kaptak ki 4-1-re. A ta-
lálkozót követõen Julio
Grondona szövetségi elnök
bírálta Sergio Batista szö-
vetségi kapitányt, mond-
ván: rombolja a válogatott
presztízsét azzal, hogy
ilyen súlyú ellenféllel szem-
ben kísérletezik.

Öt pozitív 
doppingvizsgálat

A lehetõ legsúlyosabb,
négyéves eltiltást javasol
Marco Arriagada chilei ke-
rékpárosnak a nemzetközi
szövetség (UCI), miután a
versenyzõ az év elsõ hó-
napjaiban összesen öt alka-
lommal produkált pozitív
doppingtesztet. A 2011-ben
a San Luis-i és a chilei kör-
versenyen is diadalmasko-
dó bringás akár vissza is
vonulhat, hiszen már 35
esztendõs. Azt egyelõre
nem közölték, hogy az
egyik legjobb dél-amerikai
kerékpáros milyen tiltott
szert vagy szereket fo-
gyasztott.

Kézilabda

ÚMSZ

Az utolsó percekig izgal-
mas mérkõzésen 26-24-

es vereséget szenvedett a ma-
gyar nõi kézilabda-válogatott
a német csapat otthonában,
Balingenben a világbajnoki
selejtezõ elsõ felvonásán. Az
elsõ félidõ is óriási csatát ho-
zott, a hazaiak sokáig vezet-
tek – igaz, egyszer sem két
gólnál nagyobb különbséggel
–, de még a szünet elõtt sike-
rült fordítaniuk a magyarok-
nak. A második félidõben
egyszer vezettek a németek
három góllal, s végül olyan
eredmény született, amely
elõrevetíti: a jövõ szombati,
gyõri visszavágó szintén po-
koli lesz. A párharc gyõztese
vehet részt a decemberi, bra-
zíliai világbajnokságon, a
vesztes pedig a vb mellett a
londoni olimpiáról is bizto-
san lemarad. Magyarok nél-
kül utoljára 1990-ben tartot-
tak vb-t, 1992-ben pedig
olimpiát. További eredmé-
nyek: Csehország–Monte-
negró 26-42, Lengyelország–
Dánia 16-23, Spanyolor-
szág–Macedónia 37-22, Hol-
landia–Törökország 40-28,
Franciaország–Szlovénia 28-
19, Horvátország–Szerbia
23-17, Izland–Ukrajna 37-
18. A visszavágókat a hét vé-
gén rendezik. 

Tenisz 

Turós-Jakab László

A címvédõ és világelsõ
spanyol Rafael Nadal

(1.) nyerte a francia nyílt te-
niszbajnokság férfi egyesét,
miután a vasárnapi döntõben
7-5, 7-6 (3), 5-7, 6-1-re gyõ-
zött a svájci Roger Federer
(3.) ellen. Tízperces esõszü-
net mellett a maratoni össze-
csapás 3 óra 40 percig tartott.
Nadal pályafutása során ti-
zedszer diadalmaskodott
Grand Slam-tornán és hatod-
szor a Roland Garroson. A
mallorcai teniszezõ ezzel be-
állította Björn Borg csúcsát: a
legendás svéd játékos 1974-
ben és 1975-ben, valamint
1978–1981 között szintén
hatszor nyert Párizsban.

Borg már csak egy csúcsot
tart a Roland Garroson:
1981-ben 25 évesen és egyna-
posan aratta utolsó párizsi si-
kerét, míg vasárnap Nadal 25
évesen és 2 naposan a szintén
hatodik gyõzelmet. 

Rafael Nadal 1,2 millió
eurót kapott sikeréért, míg
Roger Federer 600 ezerrel vi-
gasztalódott. A spanyol meg-
õrizte vezetõ helyét a világ-
rangsorban, de a nyomában
már ott lohol Novak „Nole”
Djokovic, akinek 12.025
ATP-pontja már csak 45-tel
kevesebb a Nadal „gyûjtemé-
nyénél”. Federer 9230 pont-
tal a harmadik, a skót Andy
Murray (6625) jócskán lesza-
kadva követi. 

A versenyeket szervezõ
ATP honlapjának tegnapi
közlése szerint a legjobb ro-

mán, Victor Hãnescu (805
pont) a 62., a legfrissebb vi-
lágranglistán, a legjobb ma-
gyar, Balázs Attila pedig a a
227. A hölgyeknél párizsi si-
kerének köszönhetõen a kí-
nai Li Na (6475 pont) a hete-
dikrõl a negyedik helyre jött
a világranglistán, a dán
Caroline Wozniacki (9915),
a belga Kim Clijsters (8215)
és az orosz Vera Zvonarjova
(7935) elõzi meg. A legjobb
román továbbra is Alexandra
Dulgheru, akinek 1455 pont-
ja a 36. helyhez elegendõ. A
legjobb százban van Monica
Niculescu, Simona Halep,
Sorana Cîrstea és Irina-
Camelia Begu is. A legjobb
magyar, Szávay Ágnes – aki
súlyos gerincsérülése miatt
fél évet kihagy – jelenleg a
44., 1202 ponttal. 

Nole lohol Nadal nyomában

Hátrányban 

a magyarok Román válogatott: 
új kezdet Hagiékkal? 

Újra együtt a román „aranycsapat” edzõje és kapitánya: Anghel Iordãnescu és Gicã Hagi

Kosárlabda

T. J. L. 

Harmadik mérkõzését is
megnyerte a magyar nõi

kosárlabda-válogatott a Sop-
ronban zajló Európa-bajnoki
pótselejtezõ tornán: vasár-
nap este Székely Norbert csa-
pata 68-56 arányban bizo-
nyult jobbnak az ukrán ala-
kulatnál. A gyõztesektõl
Fegyverneky 19, Honti 14,
Horti 12, Fûrész pedig 9 pon-
tot szerzett. 

Az A csoport másik mér-
kõzésén Hollandia 83-80-ra

nyert Finnország ellen. Ma
pihennek a csapatok, holnap
bolgár–magyar és ukrán–hol-
land párharcokat rendeznek.
Az A jelû kvintettben csak a
magyarok százszázalékosak
(6 pont / 3 mérkõzés), a fin-
nek (4/3), a bolgárok (3/2), a
hollandok (3/2) és az ukrá-
nok (2/2) következnek. 

A németek elleni bravúr
után ismét bakizott a román
válogatott: 63-70 Belgium-
mal. Az olaszországi Taran-
tóban végig kiegyensúlyozott
csatát vívott a két együttes, a
hajrában azonban a belgák
céloztak pontosabban. A tri-

kolór gárdából ugyanaz a há-
rom játékos szerezte a leg-
több pontot, Florina Paºca-
lãu (14), Gabriela Mãrginean
(14) és Ancuþa Stoenescu
(12). A B csoport másik
összecsapásán Németország
78-57-re nyert Olaszország
ellen. A ma esti szerb–német
és olasz–belga párharcokat
megelõzõen a csoportban
Németország (5 pont / 3
mérkõzés), Románia (4/3),
Olaszország (3/2), Belgium
(3/2), Szerbia (3/2) volt a
sorrend. A román csapat
szerdán az olasz válogatott
ellen zárja szereplését.  

Menetel a Székely-gárda
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