
Könnygázt is bevetett a gö-
rög rendõrség tegnap Athén-

ban, hogy föloszlassa a parla-
mentnél összegyûlt több tízezres
tömeget. Görögországban teg-

nap teljesen megbénult az élet,
miután a szakszervezetek hu-
szonnégy órás sztrájkot tartottak
a megszorító intézkedések ellen.
2. oldal 

új magyar szó
2011. június 16, csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1756 ▲
1 amerikai dollár 2,9168 ▲
100 magyar forint 1,5733 ▲

Új esély a romániai árváknak

Enyhített a törvényhozás az örökbefogadás
szabályain, de további könnyítésekre lenne
szükség. Egyre több a nevelõszülõkre váró
gyerek, egyre kevesebb az örökbefogadásra
kész család: hetvenezer árva vagy elhagyott
fiatal vár új szülõre évente. 

Vezércikk 3

Gáspárik Attila is pályázik 
a vásárhelyi színház élére

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igaz-
gatói tisztségére jelentkezik Gáspárik Attila,
aki tegnap nyújtotta be pályázatát a
bukaresti kulturális minisztériumhoz. A hírt
maga a Mûvészeti Egyetem rektora jelen-
tette be a Facebook közösségi oldalon.

Társadalom 7

Aktuális 3

Kiúttalan autópályák
Románia már most eurómilliárdokat ve-
szített például azzal, hogy a megfelelõ út-
hálózat hiányában a Mercedes Románia
helyett Magyarországon nyitotta meg

gyáregységét; a romániai
közúti szállítók érdekkép-
viseleti elnöke pedig arról
beszélt, hogy a megfelelõ
infrastruktúra kifejlesztése

2025-ig 25 milliárd
eurót és 150 ezer új

munkahelyet hozna az
országnak.Bogdán Tibor

ÚMSZ

„Virtuális” szócsata bonta-
kozott ki tegnap az Erdélyi

Magyar Néppárt (EMNP) be-
jegyzése apropóján Kovács Pé-
ter RMDSZ-fõtitkár és Demeter
Szilárd, Tõkés László EP-alel-
nök sajtófõnöke között. Kovács
Péter „alaptalan vádaskodás-
nak” nevezte Tõkés László
EMNT-elnök azon állítását, mi-
szerint az RMDSZ felkérésére
óvták meg az EMNP bejegyzé-
sét. Az Erdély FM-nek nyilatko-
zó politikus elmondta: a magyar
párt bejegyzését két román civil
szervezet és egy román ügyvéd
óvta meg, a történtekhez nincs
köze az RMDSZ-nek. Folytatása
a 3. oldalon 

Virtuális szócsata
az EMNP-rõl

ÚMSZ-összeállítás

Az RMDSZ legfontosabb po-
litikai fegyvere a párbeszéd –

kommentálta tegnap a Emil Boc
kormányfõ azt a Tamás Sándor
Kovászna megyei tanácselnök-
nek tulajdonított nyilatkozatot,
miszerint az önálló székelyföldi
régió létrehozása érdekében „elsõ
fázisban fegyverek nélküli polgári
engedetlenségi akciót” hirdetnek.
A Gândul szerint a politikus hoz-
zátette, ha ez nem vezet ered-
ményre, akkor „még meglátjuk”.
Boc méltatta az RMDSZ hozzá-
állását az elmúlt 20 év alatt, és
elõrebocsátotta, az ország köz-
igazgatási átszervezése is az érvek
ütköztetése után valósul majd
meg. Folytatása a 3. oldalon 

Ismét forrong Görögország

A görögországi tiltakozásnak sérültjei is voltak

Állásbõség Romániában?
A munkatörvénykönyv módosítása javított a hazai munkanélküliségi mutatókon

Elsõ látásra bizakodásra ad okot a romániai munkaerõpiac alakulása: csökken a
munkanélküliség, rohamosan növekszik az alkalmazottak száma, s ez a tendencia érvényes
a következõ hónapokra is. A Manpower humánerõforrás-szolgáltató legutóbbi elõrejelzése
szerint uniós szinten legnagyobb arányban (28 százalékban) készülnek alkalmazni  a
román cégvezetõk a következõ negyedévben. A lapunknak nyilatkozó szakemberek azon-
ban megerõsítették: a szerzõdéskötési láz korántsem a gazdasági fellendülés jele, hanem az
új munkatörvénykönyv büntetõparagrafusainak köszönhetõ. 6. oldal 

Párbeszéd után 
engedetlenség?

Felélesztenék a közös 
román-magyar kormányüléseket

Õsztõl újra kell indítani a közös ro-
mán–magyar kormányüléseket – üzenik
kormányaik felé a két ország parlamentjei-
nek külügyi bizottságai. Az üzenet a két
testület tegnapi bukaresti találkozóján fogal-
mazódott meg. 

Ha az elõrejelzéseknek hinni lehet, munkalehetõségekkel árasztják el a következõ hónapokban a cégek az állásbörzék érdeklõdõit

Fotó: Mediafax

Fotó: ÚMSZ/archív

Kultúra 8



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2011. június 16., csütörtök2

Röviden

Winkler az EU–kínai kereskedelemrõl

Egyenlõ piacra jutási lehetõségek biztosítá-
sa az európai vállalatok számára, ez a leg-
biztosabb útja az Európai Unió és Kína kö-
zötti kereskedelmi kapcsolatok fejlõdésének
– jelentette ki Winkler Gyula tegnap Brüsz-
szelben, a 31. EU–Kína parlamenti találko-
zón. Winkler szerint a kapcsolatokban a
mennyiségi növekedés és a kétoldalú cserék
egyik legnagyobb hátráltatója az a kereske-
delmi hiány, amelyet az EU jegyez Kínával
szemben. 

Szigorúan ellenõrzött bérletek

Júliustól csak regisztrációs díj megfizetése
után használhatók a temesvári parkolóbér-
letek magyar rendszámú gépkocsikon Sze-
geden. A szegedi és a temesvári önkor-
mányzat testvérvárosi kapcsolatainak bõví-
tése érdekében még 2007-ben állapodott
meg a parkolási együttmûködésrõl. Ennek
értelmében kölcsönösen elfogadják a másik
településen megváltott parkolószelvényeket
és bérleteket. Az új megállapodás szerint
azonban a temesvári bérlet csak román
rendszámú jármûvekkel használható Sze-
geden.

Vétó a nyelvtörvény ellen

Megvétózta a május végén elfogadott szlo-
vákiai kisebbségi nyelvhasználati törvényt
Ivan Gasparovic államfõ (képünkön). A köz-

társasági elnök legfõbb kifogása a jogsza-
bály ellen az, hogy a kisebbségi nyelveket
egyenjogúsítja a szlovák államnyelvvel, il-
letve hogy korlátozza az államalkotó szlo-
vák nemzet jogait.

Csehországnak nem kell a radar

Csehország a továbbiakban nem vesz részt
az Egyesült Államok rakétavédelmi tervei-
ben – közölték tegnap Prágában amerikai
és cseh tisztviselõk. Alexandr Vondra cseh
védelmi miniszter ezt megelõzõen William
Lynn amerikai védelmi miniszterhelyettes-
sel tárgyalt. A Bush-kormányzat tervezete
szerint a Lengyelországban telepített raké-
ták célravezetéséhez szükséges rakétarend-
szert Csehországban helyezték volna el.
Moszkva dühödten ellenezte a tervet, és ar-
ra figyelmeztetett, hogy amennyiben folyta-
tódik a terv kivitelezése, rakétáit közelebb
vonja Lengyelországhoz.

Bin Laden likvidálói õrizetben

A pakisztáni hírszerzés õrizetbe vett öt
helybelit, aki közremûködött az al-Kaida
vezérének, Oszama bin Ladennek a likvi-
dálásához vezetõ, május elején a dél-ázsiai
országban végrehajtott amerikai akció elõ-
készítésében. A The New York Times úgy
tudja, hogy az õrizetesek egyike a pakisztá-
ni hadsereg egyik õrnagya, egy másik pedig
az az ember, aki bérbe adta a házát az akci-
ót elõkészítõ amerikai ügynököknek.

Új portugál miniszterelnök

A június 5-i portugáliai parlamenti válasz-
tásokon gyõztes jobbközép Szociálde-
mokrata Párt (PSD) vezetõjét, Pedro
Passos Coelhót nevezte ki tegnap kor-
mányfõnek Aníbal Cavaco Silva elnök. A
PSD az elõrehozott választáson 105 man-
dátumot szerzett a 230 tagú parlament-
ben. Ezzel lehetõség nyílt számára, hogy
koalíciós többségi kormányt alakítson a
konzervatív Demokratikus és Szociális
Központtal (CDS-PP) közösen. 

ÚMSZ-összeállítás

Könnygázt is bevetett a görög
rendõrség tegnap Athénban,

hogy feloszlassa a parlament
épületénél összegyûlt több tízez-
res, az újabb költségvetési takaré-
kossági intézkedések elfogadása
ellen tiltakozó tömeget. A tünte-
tõk egy csoportja összecsapott a
rendõrséggel; Molotov-kok-
télokat, köveket és joghurtos do-
bozokat hajigáltak a rohamrend-
õrök közé. A tiltakozó megmoz-
dulást a szerdára meghirdetett 24
órás általános sztrájkhoz idõzí-
tették; a munkabeszüntetés miatt
megbénult az élet a mediterrán
országban. A fõvárosban, Athén-
ban valóságos ostromállapot
uralkodott a parlament környé-
kén: nagyjából ötezer rendõrt ve-
zényeltek az utcára, köztük több
száz rohamosztagost és ugyan-
ennyi motorost. A hatóságok
kordonokkal és buszokkal bari-
kádot vontak a parlament köré,
hogy a képviselõk be tudjanak
jutni az épületbe.

A görög kormány újabb takaré-
kossági csomagot akar elfogadtat-
ni, hogy az ország lehívhassa a
110 milliárd eurós nemzetközi hi-
telcsomag következõ részleteit, és
ezzel elkerülje az államcsõdöt.
Az öt évre szóló, 28 milliárd
eurós megszorító csomag többek
között újabb adóemeléseket, ki-
adáscsökkentést, a közszféra to-
vábbi karcsúsítását helyezi kilá-
tásba. Ehhez társul egy ambició-

zus, 50 milliárd eurós magánosí-
tási program.

„Mondjatok le, mondjatok le”
– skandálta a tömeg a parlament
épületénél. „ Az elmúlt héten in-
doklás nélkül fölmondtak a bolt-
ban, ahol dolgoztam. Még egyha-
vi végkielégítést sem kaptam. Két
gyerekem van, és nem fogom tud-
ni etetni õket” – panaszolta az
egyik tüntetõ Athén központjá-
ban. A 2009 októberében földcsu-
szamlásszerû választási gyõze-
lemmel hatalomra jutó, Jeórjiosz
Papandreu vezette szocialisták
népszerûsége zuhanórepülésbe
kezdett az eddig elfogadott meg-

szorítások miatt. A legfrissebb fel-
mérések szerint – a választások
óta most elõször – az ellenzéki
jobbközép Új Demokrácia (ND)
a legnépszerûbb párt Görögor-
szágban. Papandreunak fejfájást
okoznak a saját pártján belüli elé-
gedetlenkedõk is.

Megfigyelõk szerint nem lehet
kizárni, hogy a kormány kényte-
len lesz lemondani, és ismét elõ-
rehozott választásokat tartanak
Görögországban, ahol tegnap
teljesen megbénult az élet, miu-
tán a szakszervezetek huszon-
négy órás sztrájkot tartottak, til-
takozásul a kormány újabb meg-

szorító intézkedései ellen. A
munkabeszüntetés egyebek mel-
lett kiterjedt a vonat- és kompjá-
ratokra, a többi tömegközleke-
désre, a minisztériumokra, a he-
lyi önkormányzatokra, az állami
vállalatokra – például az elektro-
mos mûvekre –, valamint több
bankra. Zárva voltak az iskolák,
a kórházakban csak sürgõsségi
ellátást végeztek, és sztrájkoltak
az újságírók is. A nap folya-
mán csatlakoztak a demonstrá-
lókhoz a boltosok, kisiparosok
is. A légi irányítók viszont ezút-
tal nem vettek részt a munkabe-
szüntetésben. 

Hírösszefoglaló

Háromnapos szünet után teg-
napra virradóan a NATO fel-

újította légi csapásait a líbiai fõvá-
ros ellen. Helyi idõ szerint éjfél
elõtt fél órával két nagy erejû rob-
banás rázta meg Tripoli központ-
ját. Szemtanúk szerint tûz ütött
ki, és fekete füst gomolygott a
robbanások helyszínén. Közben
hallani lehetett, amint harci gé-
pek repülnek el a fõváros felett.
Az országban kialakult helyzet
miatt nagy számban érkeznek
Tunéziába líbiai menekültek,
köztük katonák is.

A bombákon kívül Szlitan vá-
rosában a katonai szövetség röp-
cédulákat is ledobott, amelyeken
Kadhafi csapatait megadásra
szólították fel. A röplapokon a
NATO jelvénye mellett egy harci
repülõgép és egy lángokban álló
tank fotója látható. „Nincs hely,
ahol el lehet rejtõzködni. Nem
késõ befejezni a küzdelmet” – ol-
vasható a nyomtatott szövegben
–, „ha további polgári személye-
ket fenyegettek, a megsemmisítés

vár rátok.” Az amerikai képvise-
lõház elnöke arra figyelmeztette
Barack Obama elnököt, hogy
kormánya megsérti a hatályos
jogszabályokat, amennyiben az
amerikai hadsereg vasárnapig
nem vet véget a líbiai szerepválla-
lásnak, vagy nem kér, illetve kap
engedélyt hozzá a kongresszus-
tól. John Boehner republikánus
házelnök kedden továbbított leve-
lében felszólította Obamát, hogy
péntekig adjon magyarázatot ar-

ra, milyen jogi alapja van a líbiai
háború folytatásának a határidõ
lejárta, vagyis vasárnap után.
Boehner egy 1973-ban született
törvényre hivatkozik, amely sza-
bályozza az elnök és a kongresz-
szus hatásköreit a katonai fellépés
esetén. 

A jogszabály tiltja az amerikai
fegyveres erõknek, hogy hatvan
napon túl kongresszusi felhatal-
mazás nélkül katonai hadmûvele-
tekben vegyenek részt. 

Újabb NATO-bombák Tripolira

Radikális iszlamisták rajtaütöttek egy városon
tegnap hajnalban Jemen déli részén, és ellenõr-
zésük alá vonták a település egy részét. A fegy-
veresek – akik közül a jemeni illetékesek állítá-
sa szerint többen az al-Kaida terroristái –
Lahadzs tartomány székhelyének, Húta város-
nak „számos negyedét” ellenõrzik. A CIA fel-
fegyverzett drónokat készül bevetni Jemenben
az al-Kaida terrorszervezet vezetõi ellen. Az
Obama-kormány döntése azt jelzi, hogy a jeme-
ni helyzet súlyosbodása miatt már nem elegen-

dõek a hadseregnek a térségben a pilóta nélküli
repülõgépek, ezért szükség van az erõsítésre.
Damaszkuszban több ezren vonultak utcára teg-
nap, hogy támogatásukról biztosítsák Bassár el-
Aszad szíriai elnököt, aki már hetek óta képte-
len megfékezni az ellenzéki tüntetéseket. Köz-
ben a kormány a hatósági erõszak elõl Törökor-
szágba menekült szíriaiak mielõbbi hazatérését
sürgeti. Az államfõ mellett tüntetõk a fõváros
nyugati részén található Mazze negyedben, a
legnagyobb szíriai zászló körül gyûltek össze. 

Súlyos harcok Jemenben, kormánypárti tüntetés Szíriában

Megbénult Görögország
A rendõrség könnygázt is bevetett az athéni tömegoszlatásnál

A megszorító intézkedések ellen tüntettek. A görög kormány akár bele is bukhat a tömegmegmozdulásokba

MTI

Az Európai Unió Tanácsának
magyar elnöksége azon dolgo-

zott, hogy féléves tevékenysége
alatt az uniós intézmények közti
kapcsolatok fejlesztésében is ered-
ményeket érjen el, parlamentba-
rát elnökség kívánt lenni – han-
goztatta Gyõri Enikõ, az uniós
ügyekért felelõs államtitkár az el-
végzett munkáról az Európai Par-
lament alkotmányügyi bizottságá-
ban beszámolva tegnap Brüsszel-
ben. Emlékeztetett arra, hogy az
elnökség jelszava az erõs Európa,
és politikájába kiemelten az embe-
ri aspektust próbálta beépíteni.
Hangoztatta, hogy ez erõs valutát,
erõs és együttmûködõ intézmé-
nyeket, erõs szakpolitikákat jelent,
és az elnökség ezen a téren igyeke-
zett elõrelépni. Az államtitkár a
következõ napok feladatai közül
kiemelte az uniós gazdasági koor-
dinációt növelõ jogszabálycsomag
jóváhagyását – amelynek ügyében
még folynak a tárgyalások az EP-
vel –, valamint a horvát csatlako-
zási tárgyalások lezárása érdeké-
ben tett erõfeszítéseket. A brüssze-
li meghallgatáson felszólaló ma-
gyar képviselõk közül a szocialista
Gurmai Zita profi munkának ne-
vezte az elnökség tevékenységét
az EP-bizottság illetékességébe
vágó területeken, és méltatta Gyõ-
ri Enikõ személyes elkötelezettsé-
gét. Sajnálatát fejezte ki ugyanak-
kor, hogy Magyarország nem
csatlakozott az unió úgynevezett
versenyképességi paktumában tett
vállalásokhoz.

Beszámoló az 
elnökségrõl

Tunisz hajlandó elismerni a felkelõket. Tömegesen menekülnek Líbiából
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Tizenhatmillió euró egy
kilométer autópályáért
tényleg sok. Olyannyi-
ra sok, hogy a napok-
ban még az amerikai
építõ, a Bechtel cég
honfitársai is elször-
nyülködtek hallatán,

mivel õnáluk ebbõl a
pénzbõl nem négy, hanem tizenhat sávos
sztráda épül.
Az pedig egyenesen több a sok(k)nál, hogy
Románia még mindig alig valamivel több,
mint 300 kilométer sztrádával rendelkezik.
A 415 kilométeresre tervezett észak-erdélyi
autópályából félszáz kilométernyi készült
el a 2003-ban megkötött szerzõdés aláírása
óta. Eközben a környezõ országokban ro-
hamosan bõvül a sztrádahálózat, a ma-
gyarországi építõ már a román határhoz
ért kelet felé tartó autópályájával, amely
azonban onnan immár sehova sem vezet,
szóval Bukarest akár rá is kérdezhet: mit
ért vele?
Szükségszerûen – és jogosan – tevõdik fel
viszont a jóval komolyabb kérdés: miért to-
pog egyhelyben Romániában a sztrádaépí-
tés? Szakértõk szerint ennek legalább négy
oka van. Az elsõ az, hogy a rangosabb cé-
gek nem bíznak meg a román hatóságok-
ban, tartanak az országban elburjánzó
korrupciótól. A versenytárgyalásokon
többnyire másod-harmadrangú pályázók
jelentkeznek, ha pedig ismertebb cég is ér-
deklõdik, az rendszerint „bérbe adja” a
munkát. A korábbi közlekedési miniszter-
tõl, Radu Berceanutól tudhatjuk, hogy a
külföldi cégek rendszerint egy szál laptop-
pal érkeznek Romániába, mivel az elnyert
munkát nyomban továbbadják alvállalko-
zóiknak.
A második ok szakmai jellegû: a kormány
nem rendelkezik megfelelõ szakértõkkel,
akik kellõ felkészültséggel, alapossággal ele-
mezhetnék a projekteket, azok megvalósít-
hatósági költségeit.
Harmadsorban nem szabad megfeledkezni
a bürokráciáról, amely megkeseríti a vál-
lalkozók életét, és elviselhetetlenül lelassít
mindenféle kezdeményezést, elõrelépést.
Végül pedig ott a politikai jellegû ok: a ro-
mániai politikai osztály még most sem is-
merte fel az infrastruktúra kifejlesztésének
jelentõségét. Nemrégiben maga Traian
Bãsescu államfõ jelentette ki, hogy Romá-
niának nincs szüksége sztrádákra, Anca
Boagiu közlekedési tárcavezetõ pedig azzal
fenyegette meg a külföldi vállalkozókat,
hogy visszaküldi õket az anyaországba.
Pedig Románia már most eurómilliár-
dokat veszített például azzal, hogy a meg-
felelõ úthálózat hiányában a Mercedes Ro-
mánia helyett Magyarországon nyitotta
meg gyáregységét; a romániai közúti szál-
lítókat érdekképviseleti elnöke pedig arról
beszélt, hogy a megfelelõ infrastruktúra ki-
fejlesztése 2025-ig 25 milliárd eurót és 150
ezer új munkahelyet hozna az országnak.
Az áldatlan helyzet megoldására két lehe-
tõség kínálkozik. Vagy mielõbb maximális
mértékben felgyorsítják – vagy teljesen le-
állítják a sztrádaépítést. Az elõzõ lenne a
jó, az utóbbi a rossz megoldás. Eddigi gya-
korlatának ismeretében nem nehéz kitalál-
ni, hogy a kormány alighanem most is a
rosszabbik változatra kacsintgat.

Kiúttalan autópályák

Bogdán Tibor

Folytatás az 1. oldalról

Emil Boc vélhetõen így próbálta
csillapítani azokat a román nacio-
nalista indulatokat, amelyeket el-
sõsorban a székelyföldi RMDSZ-
es politikusok nyilatkozatai vál-
tottak ki az elmúlt napokban.
Mint ismert, az RMDSZ székely-
földi szervezetei polgári engedet-
lenséget helyeztek kilátásba, ha a
kormány ragaszkodik Románia
nyolcmegyés felosztásához. Ezt
tette tegnapi a Székely Nemzeti
Tanács is, amely közleményében
leszögezte: „Románia kormányá-
nak az ország regionális felosztá-
sára vonatkozó elképzelése anti-
demokratikus, ellentétes Románia
nemzetközi kötelezettségvállalá-
saival, sérti Székelyföld lakóinak
akaratát és érdekeit, és egyértel-
mûen a nemzetiségi arányok erõ-
szakos megváltoztatását célozza”.

Fegyvert azonban senki nem
emlegetett. Tamás Sándor tegnap
lapunknak nem erõsítette meg a
neki tulajdonított „harcias” nyi-
latkozatot, szerinte az újságíró
torzította nyilatkozatát. „Soha,
még viccbõl se mondtam semmi
fegyverekre vonatkozót, ilyen
még gondolatban sem fogalmazó-
dott meg bennem” – fejtette ki a
Kovászna megyei tanácselnök. 

Scripcarut nem zavarná
Székelyföld „létezése”

Emil Boc kormányfõ mind-
emellett tegnap kitartott a PDL
nyolcmegyés elképzelése mellett,
szerinte ez a területi felosztás felel
meg leginkább az ország igényei-
nek. Hozzátette: folytatják az
egyeztetéseket a koalíciós partne-
rekkel, és továbbra is elképzelhe-
tõnek tartja a kormányzati felelõs-

ségvállalást. Nem várt segítséget
kapott azonban a nyolcmegyés
változatot ellenzõ RMDSZ
Gheorghe Scripcarutól, Brassó
demokrata-liberális polgármeste-
rétõl, aki szerint megfelelõ komp-
romisszumos megoldás lehetne,
ha Kovászna, Hargita és Maros
megye Székelyföld elnevezéssel
egyesüljön a nyolc „szupermegyé-

vel” számoló PDL-s tervezet
Centrum régiójában. „Nem hi-
szem, hogy vége lenne a világnak,
ha a három megye közös struktú-
rát alkothatna. Engem személye-
sen nem zavarna, ha a három je-
lenlegi megye a Székelyföld meg-
nevezés alatt szerepelne” – nyilat-
kozta a Gândul címû lapnak
Scripcaru. Emil Boc nem fogadta
túl nagy lelkesedéssel a brassói
polgármester javaslatát, és azt
mondta: a PDL épp elég enged-
ményt tett az RMDSZ-nek.

Magyarellenes licit?

A román politikusok többsége
választási megfontolásból ellenzi
a Székelyföld régió létrehozásá-
nak ötletét – fejtette ki Antal Ár-
pád. Az RMDSZ sepsiszentgyör-
gyi elnöke szerint ugyanis a ro-
mán választópolgárok 46 százalé-
ka magyarellenes. Antal Árpád
ugyanakkor dicséretesnek tartja
Gheorghe Scripcaru álláspontját.
„Örvendek, hogy egyre többen
vannak, akik nyilvánosan is azt
mondják, amit magánbeszélgeté-
sekkor” – mondta a polgármester.
Szerinte a román politikusok ma-
gánbeszélgetésekkor egyetértenek
„Székelyfölddel”, de választási
meggondolásból szólnak ellene a
sajtónyilvánosság elõtt. 

Román lapszemle

Egyre több lány választja Romániában
is az internetes videochat-szexet mun-
kalehetõségként, ugyanis ezzel akár
több ezer eurót is megkereshetnek, a
studiótulajdonosok bevétele pedig
több millióra rúg. Egy perc video-
beszélgetés 1,29 euróba kerül. (Ade-
vãrul) Nyolc kórház kapott elsõ osz-
tályú besorolást a 461 hazai egészség-
ügyi intézményt összesítõ kórhá-
zosztályozási listán. A legjobb kórhá-
zak Bukarestben, Kolozsváron, Iaºi-
ban, Marosvásárhelyen és Temesvá-
ron vannak. (Evenimentul zilei) 

Folytatás az 1. oldalról

„Semmiképp sincs arról szó, hogy
az RMDSZ testületileg meg akar-
ja akadályozni a párt bejegyzését.
Én úgy gondolom, arról van szó,
hogy Tõkés László és csapata va-
lamitõl fél. Felmerül annak a gya-
núja ezek szerint, hogy ezek az
aláírások csalással voltak össze-
gyûjtve” – fogalmazott. Kovács
Péter szerint a pártbejegyzés nem
az RMDSZ-rõl szól, így, ha kide-
rül, hogy a támogató aláírásokat
törvényesen gyûjtötte össze az
EMNT, bejegyzik az Erdélyi Ma-
gyar Néppártot, másképp nem. A
fõtitkár szerint az sem igaz, hogy
a pártbejegyzés bírósági iratait
RMDSZ-es megbízottak tekintet-
ték volna át, hiszen erre az óvást
benyújtó két szervezet és az ügy-
véd bárkit felhatalmazhatnak.
„Ugyanígy a fõtitkár szerint az
sem igaz, hogy a pénzügyõrség az
RMDSZ közbenjárására világítot-
ta át az EMNT-t. Kovács Péter
hangsúlyozta, a pártfinanszírozás-
nak szigorú szabályai vannak, így
nem csak az EMNT-t, de minden
politikai alakulatot szigorúan el-
lenõriz a pénzügyõrség. Blogbe-
jegyzésében Kovács úgy fogalma-
zott, hogy „Tõkés László és társai
az elmúlt napokban bebizonyítot-
ták, hogy nem egy nyitott, meg-
újulást hozó pártot, hanem egy
titkos szabadkõmûves társaságot
hoznak létre. A szlogenek pufog-

tatásán túl, semmit nem lehet tud-
ni a párt hivatalos programjáról, a
támogató aláírások hitelességérõl,
a finanszírozással kapcsolatosan
pedig fél éves titkolózás után tör-
tént meg a beismerõ vallomás: a
párt irodáiként mûködõ demokrá-
cia-központok költségeit a magyar
adófizetõk zsebbõl állják”. Szerin-
te az új párt kezdeményezõi na-
pok óta ködösítenek, kizárólag az
RMDSZ-szel foglalkoznak, a po-
litikai kommunikáció szakirodal-
mában jól ismert stratégiát köve-
tik: ha takargatni valód van, akkor
a lehetõ leghangosabban tereld
másra a figyelmet. 
„Mindenfajta ellenõrzésnek ál-
lunk elébe, és nem is ez a baj, ha-
nem ez a Dâmboviþa-parti tempó.
Ha feltételezik, amint azt Kovács
fõtitkár a Facebookon megírta,
hogy a demokrácia-központok-
ban sötétedés után napszemüveg-
ben a telefonkönyv alapján készí-
tettük a támogatói listát, tör-
vényadta joguk, hogy bejelentkez-
zenek a bukaresti instanciánál. És
nincsenek vádaskodások, feltéte-
lezések, számonkérések, semmi”
– válaszolt Demeter Szilárd Ko-
vács Péternek. Hozzátette:  „Ha
az RMDSZ úgy gondolja, hogy
nem lehetséges tisztességes úton
összegyûjteni egy másik magyar
párthoz a támogató aláírásokat,
akkor odamegy, bebizonyítja, a
néppártosok pedig szemlesütve el-
somfordálnak”. 

Szócsata az EMNP-rõl

Budapest támogatja az RMDSZ elképzeléseit
A magyar kormány támogatja a romániai magyarság egységes
álláspontját az erdélyi régiók felosztásáról – mondta Répás
Zsuzsanna tegnap Budapesten. A nemzetpolitikai helyettes ál-
lamtitkár kiemelte: az RMDSZ megfogalmazott egy javaslatot,
ami 16 megyére vonatkozna, ezzel szemben a kormányzó De-
mokrata Liberális Párt (PD-L) egy nyolc régiós felosztást hir-
detett meg. A magyar kormány odaáll az egységes fellépés mö-
gé, a magyar szereplõk számíthatnak támogatására – jelentette
ki. A kijelentés egy nappal azután hangzott el, hogy Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök szóvá tette: értetlennek tartja, miért
hallgat Budapest ebben a kérdésben.

Párbeszéd után...

S. M. L. 

Õsztõl újra kell indítani a kö-
zös román-magyar kormány-

üléseket – üzenik kormányaik felé
a két ország parlamentjeinek kül-
ügyi bizottságai. Az üzenetet
azon a tegnapi bukaresti találko-
zón fogalmazták meg a felek,
amelyen Korodi Attila RMDSZ-
es parlamenti képviselõ, a román
képviselõház külügyi bizottságá-
nak elnöke és az általa vezetett bi-
zottság képviselõi fogadták Buda-
pestrõl érkezett kollégáikat. A két
napig Bukarestben tartózkodó
magyar országgyûlési küldöttsé-
get a fideszes Balla Mihály vezeti,
a küldöttség további tagjai Szabó
Vilmos (MSZP), Vejkey Imre
(KDNP), Grúber Attila (Fidesz)
és Korányi Noémi (LMP). 

„A közös kormányülések fel-
élesztésének szükségessége mel-
lett egyetértettünk abban is, hogy
a két külügyi bizottság találkozóit
rendszerezni kell, félévente szük-
ség van egy közös munkaülés be-
ütemezésére. Amennyiben nem
jönnek létre ezek a találkozók, és
a két állam nem egyeztet folyama-
tosan, nagy a veszélye annak,
hogy eluralkodjon a szélsõséges-
ség” – nyilatkozta lapunknak a ta-
lálkozó kapcsán Korodi Attila,
akinek meghívása nyomán jött

létre a bukaresti találkozó. A felek
tárgyaltak annak szükségességérõl
is, hogy az év második felében
Traian Bãsescu román államel-
nök látogatást tegyen Schmitt Pál
magyar államelnöknél. 

„Tárgyaltunk az Agri és a
Nabucco projektekrõl, és egyet-
értettünk abban, hogy kiemelt
fontosságú a Békéscsabát Nagy-
váraddal összekötõ elektromos
vezeték mielõbbi kiépítése” –
részletezte lapunknak Korodi.
Mint elárulta: a román fél részé-
rõl elhangzott annak igénye,
hogy Magyarországon a román
ortodox egyház bekerüljön a tör-
ténelmi egyházak közé, illetve a
magyarországi nemzeti kisebbsé-
gek parlamenti képviseletének
biztosítása. A magyarországi or-
todox egyház kérése kapcsán
Vejkey Imre elmondta, a tör-
vénytervezet már az országgyû-
lés asztalán van. Ami a magyar-
országi kisebbségek parlamenti
képviseletét illeti, ez egy régi kez-
deményezés, amelyre a magyar
politikum „folyamatosan keresi a
megoldásokat”.

A Magyar Országgyûlés
Külügyi Bizottságának küldöt-
tségét Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes is fogadta, aki mél-
tatta Magyarország támogatását a
schengeni bõvítés kapcsán. 

Élõ lánccal a magyar igazgatóleváltások ellen. A székelyföldiek hasonló tiltakozó akciókra készülnek Fotó: Kovács Zsolt

Felélesztenék a közös román-

magyar kormányüléseket



Bogdán Tibor 

Politikai elemzõk közül
többen felteszik a kér-

dést: mi magyarázza azt,
hogy Traian Bãsescu és a de-
mokrata liberálisok számára
egy csapásra annyira sürgetõ
lett a „szupermegyék” létre-
hozása, hogy – ha az
RMDSZ nem akadályozza
meg – az ügyben akár a par-
lamenti felelõsségvállalás
módszerével is éltek volna,
kockáztatva az újabb bizal-
matlansági indítványt, amely
ezúttal nagy valószínûséggel
sikerrel járt volna; az
RMDSZ ugyanis aligha sza-
vazná meg a demokrata libe-
rálisok nyolc szupermegyés
változatát, amely román
többségû területi-közigazga-
tási régióba sorolná be Hargi-
ta, Kovászna és Maros me-
gyét.

A kormányprogramban 
nem szerepel

Politikai megfigyelõk fel-
hívták a figyelmet a tényre,
miszerint a most elképzelt
„szupermegyékrõl” egyetlen
szó sem esik a 2009–2012 kö-
zötti idõszakra kidolgozott
kormányprogramban. Ennek
közigazgatásra vonatkozó
19. fejezete egyebek között a
helyi közösségek autonómiá-
jának növelésérõl szól, újabb
döntéshozatali hatáskörök

átvételével, a központi és he-
lyi közigazgatás szerkezeti
átalakításáról az intézmé-
nyek hatékonyabb tevékeny-
ségének, a közigazgatás egy-
szerûsítésének útján. A do-
kumentum értelmében a pre-
fektus hatásköreit szigorúan
az alkotmányos elõírásokhoz
igazítanák, a területi kor-
mányintézmények kizárólag
a saját tevékenységi területü-
ket felügyelhetnék.

Az ország területi-közigaz-
gatási átszervezése kapcsán a
kormányprogram mindössze
annyit ígér, hogy a kérdést
külön jogszabályban szabá-
lyozzák majd, megtiltva
újabb községek.

Egy kis történelem

Az kétségtelen, hogy az or-
szágot jelenleg 41 megyére és
Bukarestre tagoló területi-
közigazgatási felosztás im-
már nem felel meg az euró-
pai uniós tagsággal együtt já-
ró újabb követelményeknek.

Románia közigazgatását
egyébként közel egy évszáza-
da kizárólag politikai szem-
pontok szerint szervezték
meg, mindig felülrõl lefelé,
mondhatni „centralizált de-
centralizálással, a „központ-
ban” határozva, az éppen ha-
talmon lévõ pártok szem-
pontjai és érdekei szerint,
ahogyan egyébként az most
is történik: Emil Boc és a de-

mokrata liberálisok még koa-
líciós partnereikkel – így az
RMDSZ-szel – sem egyeztet-
tek elképzelésük kidolgozá-
sánál. 

A „nagy egyesülés” után
az ország 10 régióból és 71
megyébõl állt – ekkor vezet-
ték be egyébként a romániai
közigazgatásba a megye fo-
galmát. Röviddel a kommu-
nista hatalomátvétel után,
1950-ben a megyéket 28 tar-
tományra, ezen belül pedig
rajonokra osztották fel. Telje-
sen újszerû elemnek számí-
tott, a „proletár internaciona-
lizmus” elvét akkor még
szorgalmazó Moszkva nyo-
mására 1952-ben kialakított,
nagyjából a Székelyföld terü-
letét magában foglaló Ma-
gyar Autonóm Tartomány,
még akkor is, ha az önrendel-
kezést csupán az elnevezés

tartalmazta, lévén szó telje-
sen formális autonómiáról.
Ráadásul a román naciona-
lista kedélyeket borzoló „ma-
gyar” szót elhalványítandó,
1956-ban a közigazgatási
egységet Maros – Magyar
Autonóm Tartománnyá ke-
resztelték át. 

1968-ban a mindinkább a
nemzeti kommunizmus irá-
nyába elhajló Ceauºescu kez-
deményezésére visszavezet-
ték a megyéket – szám sze-
rint 41-et. Ezzel megszûnt az
„autonóm tartomány”, he-
lyét Maros, Hargita és
Kovászna megye vett át. 

Azóta is ez a felosztás ma-
radt érvényben, jóllehet
2003-ban a Nãstase-kormány
tett egy félszeg próbálkozást
a közigazgatás korszerûsíté-
sére. Ekkor határozták meg a
nyolc fejlesztési régió határa-

it. A tényleges decentralizáci-
óhoz azonban  Nãstasééknak
sem volt elegendõ bátorsá-
guk, így a fejlesztési régiók
nem kaptak jogi személyisé-
get. 

Az Erdély-féltés 
mumusa

Most mind a Boc-kor-
mány, mind az ellenzék je-
lenlegi elképzelése alapjául
ezek a régiók szolgálnak,
amelyeket Bocék szuperme-
gyékké keresztelnének át, a
Szociál-Liberális Unió vi-
szont nem változtatna meg-
nevezésükön, viszont jogi
személyiséget biztosítana
számukra. A két tervezetben
tehát közös elem az is, hogy
a Székelyföldet mindenkép-
pen román többségû entitás-
ba sorolná be, mivel színeze-

tüktõl függetlenül, a román
politikai pártok még mindig
nem szabadultak meg Er-
dély elszakításának mumu-
sától.

Nemrégiben nyilvánosság-
ra hozott elgondolásuk sze-
rint az ellenzékiek – a jelenle-
gi állapotok közepette – leg-
alább ugyanannyira nehezen
megvalósítható ígéreteket
tesznek, mint korábban, ezen
az oldalon ismertetett gazda-
sági-társadalmi programjuk-
ban. Így minden régióban
létrehoznák a végrehajtó sze-
repkörrel felruházott regio-
nális tanácsot, amelynek el-
nökét közvetlenül választaná
meg az érintett lakosság, és
aki a térség amolyan minisz-
terelnöke lenne. A testületet
munkájában régiós gazdasá-
gi és társadalmi tanács segíte-
né, amelynek ugyan csupán
tanácsadói hatásköre lenne,
ám véleményét minden dön-
tés elõtt köztelezõ módon ki
kellene kérni.

A régiók szabadon dönt-
hetnének az adókból és illeté-
kekbõl befolyó összegek fel-
használásáról, a központi
kormány csupán az országos
szintû projektekkel foglalko-
zik. Mivel a romániai ma-
gyar közösség – és a többi
nemzeti kisebbség – alapvetõ
érdekeit, hagyományait
messzemenõen semmibe ve-
szik, mind a nyolc „szuper-
megyés”, mind az ugyanany-
nyi régiót számláló projektek
alighanem papíron marad-
nak. Az RMDSZ ugyanis
nem fogadhat el olyan terüle-
ti-közigazgatási felosztást,
amely figyelmen kívül hagyja
a másfél milliós magyar kö-
zösség alapvetõ érdekeit,
gazdasági, történelmi, kultu-
rális hagyományait. 
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Centralizált decentralizálás?
Nemcsak a politikai pártokat, de a saj-
tót, az egész romániai közvéleményt is
élénken foglalkoztatja az ország új te-
rületi-közigazgatási felosztásának kér-
dése, amely akár a jelenlegi parlamenti
többség felborításához is vezethet.

Gy. Z.

Az EU regionális és szo-
ciális politikája azt a két

területet jelenti, ahol a kohé-
zió, azaz a felzárkózás-fel-
zárkóztatás érdekében hoz-
zák meg a szükséges intézke-
déseket. Az elõbbi a kedve-
zõtlenebb helyzetû régiók
versenyképességének növelé-
sére összpontosít, míg az
utóbbi a munkavállalók hely-
zetének erõsítését és harmo-
nizálását tekinti fõ feladatá-
nak.

Magasztos elv

Az unió a tagországok gaz-
dasági integrációjából szár-
mazó jóléti nyereségek szét-
terítésével teremti meg a
szükséges eszközöket, hogy a
kevésbé fejlett tagállamok és
régiók felzárkózásának elõse-
gítésében meghatározó gaz-

dasági fejlõdés feltételeit ja-
vítsa. A regionális különbsé-
geket meghatározó tényezõk
közül az infrastruktúra és az
emberi tõke területén fennál-
ló különbségek nagyban hoz-
zájárulnak az egyes régiók
versenyképességéhez: az inf-
rastrukturális háttér, az em-
beri erõforrás minõsége, a
kutatásban-fejlesztésben elért
szint, továbbá mindezek ha-
tására a régió mûködõtõke-
vonzó képessége a verseny-
képességet és ezáltal a fejlett-
séget meghatározó tényezõ.
Az EU regionális politikájá-
nak ezeket a versenyképessé-
get befolyásoló körülménye-
ket kell úgy javítania, hogy
az adott régió vonzóvá váljék
a beruházók számára, meg-
élénküljön a vállalkozási
kedv, és ennek következtében
elinduljon a gyorsabb gazda-
sági növekedés, az életszínvo-
nal emelkedése.

Mindez nagyon szép és
magasztos elv, de éppen nap-
jainkban látjuk, hogy a meg-
valósulás túlságosan hullám-
zásszerû. Korábban ugyanis
az volt a jellemzõ, hogy egy-
egy új tagállam a csatlakozá-
sát közvetlenül követõen
visszaeséssel volt kénytelen
szembenézni, de nagyon rö-
vid idõn belül sikerült talpra
állnia, és a gazdasága, az
életszínvonala elkezdett szár-
nyalni. Egy idõben az ír, a
portugál, a spanyol gazdasá-
gi csoda volt a példa, mostan-
ra azonban a válság legin-
kább sújtotta övezeteként
tarthatók számon. (Görögor-
szágról azért nem érdemes itt
megemlékeznünk, mert
Athén rendszeresen hamis
statisztikai adatokat közölt
Brüsszellel, miközben a befo-
lyó pénzt minden fedezet nél-
kül a társadalom zsebébe
pumpálta.)

Szegények és 
gazdagok

Ezek mellett az úgyneve-
zett makrorégiók mellett Eu-
rópa a mikrorégiók Európá-
ja. A mikrorégiók országo-

kon belül jönnek létre, hogy a
kohéziós alapból célzottan
jussanak pénzhez. Brüsszel
ugyanis a forrásokat egy-egy
összefüggõ nagyobb – jobb
szó híján – „tájegység” szám-
lájára utalja át, vagyis az
adott régió egészét nézi, ami-
kor a döntését meghozza. Itt
is óriási különbségek mutat-
koznak, hiszen nemcsak az
egész unión belül mutatkozik
meg az Észak–Dél, a Kelet–
Nyugat ellentétének problé-
mája, hanem országokon,
országcsoportokon belül is.
Ha például egy országon be-
lül létrehozott adott régióban
valamelyik kisebb egység
(körzet, megye) vagy ország-
csoport esetén egyik ország
„elhúz” a másikhoz képest,
akkor megemeli az össztelje-
sítményt, s ezzel arányosan
csökkennek a számukra ki-
osztható központi pénzek.
Ugyanez természetesen igaz
fordítva is.

Az ellentmondás, az ellen-
tétek tehát könnyen és jól
megmutatkoznak.

Vagyis a régió „gazdag” vi-
dékének érdeke, hogy „sze-
génnyel” párosuljon, a „sze-
gény” viszont hátrányt szen-

ved, ha „gazdaggal” kerül
egy csoportba. Ez a legfõbb
hátulütõje az ilyen mestersé-
ges felosztásnak, de minden-
képpen szükség van rá az
unió regionális politikája mi-
att.

Kísért a múlt

Brüsszel valójában törté-
nelmi alapon viszi ezt a gya-
korlatot, saját – igaz, nem túl
hosszú, alig hat évtizedes –
múltjára építve. A kiinduló
példa a Benelux államok
(Belgium, Hollandia és Lux-
emburg) együttmûködése,
ezen alapult a Szén- és Acél-
közösség, amely késõbb
Franciaország, Németország
és Olaszország csatlakozásá-
val a Közös Piaccá nõtte ki
magát. Mivel kevés, bár elté-
rõ fejlettségû ország együtt-
mûködésérõl volt szó, a ki-
alakult rendszer mûködõké-
pesnek bizonyult. Idõközben
a Közös Piac – újabb orszá-
gok belépésével – átalakult
Európai Közösséggé, majd
Európai Unióvá, de a brüsz-
szeli gondolkodásmód nehe-
zen követte a szerzõdések
korszerûsítését.

Magyarország hét tervezé-
si-statisztikai régióra osztását
– már a csatlakozás reményé-
ben, de a belépési dátum is-
merete nélkül – 1999-ben vé-
gezték el. Ez a régiós felosz-
tás elsõsorban az EU statisz-
tikai alapon nyugvó támoga-
tási rendszere miatt jött létre.
Bár a kormány kidolgozott
egy törvényjavaslatot a me-
gyerendszer régiókkal való
felváltására 2006-ban, a
szükséges országgyûlési tá-
mogatottság hiányzott hoz-
zá. Az Eurostat 2003-ban
közzétett adatai szerint a hét
magyar régió közül hatnak a
fejlettségi szintje – az egy fõ-
re jutó bruttó hazai termék-
ben mérve – nem érte el az
uniós átlag 75 százalékát. A
hatalmas feszültséget mutat-
ja, hogy akkor a lengyel régi-
ók az utolsó hat helyen álltak
33 és 37 százalékkal, miköz-
ben a legfejlettebb uniós ré-
gió – London belsõ része – az
átlaghoz képest 278 százalé-
kos egy fõre jutó GDP-vel
büszkélkedhetett. A 2004-
ben fölvett új tagállamok kö-
zül egyedül Prága körzete tu-
dott átlag feletti, 138 százalé-
kos fejlettséget fölmutatni. 

A régiók Európája és az uniós pénzek
Az Európai Unió regionális politikájá-
nak kulcsszava a kohézió. Ez a foga-
lom stratégiai célként az EU-ban meg-
lévõ regionális és szociális különbsé-
gek csökkentését hordozza magában.

Románia tartományai 1952–1956 között



Azon töprengek, milyen érdekei fûzõdhet-
nek a román politikumnak ahhoz, hogy a
Székelyföld egységes régióvá való átalaku-
lását megakadályozza. A székelyföldi ro-
mánságnak a székelyföldi régió megterem-
tésébõl semmiféle kára nem származhat. A
régió megteremtése, még a román nemzeti-
ségiek által jelenleg birtokolt (részarányuk-
hoz mérten aránytalan) hatalmi részesedést
sem befolyásolhatja, hiszen azoknak a köz-
ponti intézményeknek a területi képviselõ-
it, amelyeknek zömét velük töltik be, to-
vábbra is a kormány nevezi ki. 
A megyei intézményrendszer megszûnése
sem elsõsorban õket érintené, még ha (Ma-
rosvásárhelyt is beleértve) mindannyiunkat
érinteni fog is. Igaz, Marosvásárhely mai,

zömében román vezetésének
jobb esélyei lesznek majd

arra, hogy a régió fõváro-
sában, azaz Brassóban
szerephez jussanak, mint
Háromszék vagy Csík mai

adminisztrátorainak.
Ámbár ez sem biztos.
Mert, ha a székelysé-
get egy többségében
románok lakta régió-

hoz csapják, vagy három eltérõ régióba
szórják szét, a székelyföldnek a régió vagy
régiók vezetésében – ha csak Románia nem
akar még inkább Európára szóló botrányo-
kat – az etnikai arányokat legalább szigorú-
an be kell tartania. 
Egyébként a sepsiszentgyörgyiek számára
eddig is jóval fontosabb
volt Brassó, mint Csíksze-
reda. A két székely megye
és megyeszékhely közt ed-
dig sem igen volt kapcso-
lat. Egymástól függetlenül
élték gazdasági és kulturá-
lis életüket is. Ebben a vo-
natkozásban legfeljebb a Sapientia egyetem
hozott némi változást. 
Hiába sanyargatom az agyamat, semmi
kézzelfogható okot nem látok arra, ami mi-
att a román politikum a székely régió ellen
ekkora vehemenciával tiltakozhatna. Az ál-
lamból való kiválás, az itteni románok hát-
rányos megkülönböztetése meg a többi ef-
fajta agyszülemény minden alapot nélkü-
löz, hiszen ilyesmire sem Románia, sem az
Európai Unió törvényes rendje nem teremt
lehetõséget. S ezt a románok is pontosan
tudják. 

Mindez sajnos nem jelenti azt, hogy tény-
leg ne lenne „értelme” annak, ami történik. 
A román nemzet gyakorlatilag romokban
hever. Az ország egyik felében élõ románt
jóformán semmi nem fûzi az ország másik
felében élõhöz. A román nemzeti közösség
– fõként az elmúlt évtizedek nemzeti esz-

mével való visszaélései mi-
att – gyakorlatilag meg-
szûnt létezni. A fiatalok a
nacionalista ideológiára rá
se hederítve fordítanak há-
tat az országnak. Az
egyetlen érv, amellyel a ro-
mán nemzeti közösség

még úgy ahogy egyben tartható, a „magyar
veszedelem”. Nem véletlen tehát, hogy a
politika számára is ez az ultima ratio. A
politikai elit azért ragaszkodik a székelyföl-
di régió és a székelyföldi autonómia hagyo-
mányos démonizációjához, hogy végsõ
esetben ezzel a – bármikor elõrángatható,
mert a román nemzeti mitológiában erõte-
jesen meggyökereztetett – „veszedelem-
mel” rázza föld apátiába esett választóit. S
ez az érdek a román politikai elit tagjainak
az észjárásából következõen minden más
megfontolást felülírhat. Ebben a pillanat-

ban is ez történik. Az egyik oldal azért fo-
lyamodik a székely régió elleni érvekhez,
hogy megtartsa, a másik, hogy megszerez-
ze a hatalmat.
Addig már nem terjed a kalkuláció, hogy a
mostani törekvések könnyen kontraproduk-
tívvá válhatnak. Hiszen a többségükben
magyarok által lakott területeknek román
többségû területekbe való betagolása bárki
számára felismerhetõ asszimilációs célzat-
ról árulkodik, arról nem is beszélve, hogy
olyan európai uniós elõírásokba ütközhet
(ilyen például az etnikai közösségek fellazí-
tására vonatkozó, eleddig nem nagyon al-
kalmazott, de létezõ alapelv), amelyeknek
megsértése könnyen a romániai magyarság
sorsára és a székelység autonómia-törekvé-
seinek megalapozottságára terelheti az eu-
rópai közvélemény figyelmét. Amint arra
már a székely megyék politikusai is felfi-
gyeltek. Magyar részrõl ezért is marad el
(egyelõre legalábbis) a pánikhangulat. 
Ez azonban korántsem jelent apátiát! A
magyar politikai elit próbál továbbra is ész-
nél lenni. Annál is inkább, mert a román
politikum, ha ismét az elmúlt száz év refle-
xeihez térne vissza – a mai körülmények
közepette – már önnön csapdájába eshet. 

„Országunk nagy katasztrófán ment át, s ez befelé fordította tekin-
tetünket.” Egy pillanatra: rendben van; noha éppúgy fordíthatta
volna kifelé is. (Széchenyi, mikor helyzetünket katasztrofálisnak
érezte, nem befelé fordította tekintetét.) „A magyar kultúra elég
erõs már, hogy magából megéljen, s autochton legyen.” De melyik
kultúra volt valaha autochton? Minden igazi szellemi termékeny-
ség kölcsönhatások eredménye. A szellem, ha csak önmagából táp-
lálkozik, elsorvad, mint a test is. (...) Életerõs fajok kívülrõl háza-
sodnak, s a magyar kultúra története egész folyamán kiváltképpen
és szükségszerûen exogám természetû.
S mégis irodalmunk ma mintha csak önmagából akarna táplálkoz-
ni. Friss világnézeti szellõk híján itthoni politikai vágyainknak ful-
ladozó áramaitól kér hajtóerõt; s távolibb és távolságuk révén ter-
mékenyebb minták helyett a saját rosszul megértett és rosszul meg-
emésztett közelmúltját kérõdzi vissza. (...) Legnagyobb rokonszen-
vem kíséri azokat az írókat, akik népi kultúránk mélyeibõl merít-
nek frissülést, ahonnan már egyszer (az Arany és Petõfi korában)
megüdült költészetünk. Nem mintha az irodalmi folyamatok szán-
dékosan megismételhetõk lennének; de a kor tekintete, [...] orszá-
gunkban, friss izgalommal fordul a parasztszfinx felé. (...) Ez meg-
óvja költészetüket az iskolás reakció látszatától; de van egy másik
veszély is, amelytõl csak azok menekülhetnek, akik, bár a paraszt
földbe nyomva gyökerük, szellemük lombjait tágabb emberség s
magasabb kultúra egébe tudják fölemelni. 

Babits Mihály: Baloldal és nyugatosság, 1930

Maga eshet bele?
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Valamelyik Rambó vagy Kobra filmben mondja
Stallone mint kemény rendõr, hogy megjósolható
a meccs eredménye akkor, ha csak az egyik félnek
kötelezõ a szabályok betartása. A rendõr csak jog-
szerûen, a törvények messzemenõ szem elõtt tartá-
sával intézkedhet, a szervezett bûnbandák pedig
nem tisztelnek semmit.
A hazai bûnmegelõzés és bûnüldözés gyakorlata
bõvült egy újabb dimenzióval, miszerint a rend
fenntartására szegõdött emberek csinálják éppen a
hepajt, mert a kormány éppen tõlük (is) el akar
venni néhány kedvezményt, többek között vissza-
menõleg a korai nyugdíjazás igazságtalan elõnyeit.
Éppen nem követik a rendõrök a tõlük elvárt ma-
gatartásmintákat, miközben a kormány is szembe-
megy több ezer éves jogi normákkal, miszerint
nem veszünk el megszerzett jogokat, nem rúgjuk
fel a társadalmi szerzõdést. Egy jogállamban.
Még mindig nem tartok ott, hogy kimondjam: Or-
bán és a Fidesz ugyanúgy elszúrja a jövõnket,
mint az elõzõ nyolc év, még mindig jóindulattal
feltételezzük, hogy nem akarnak rosszat a fiúk,
csak valamiért (világgazdaság, ellenzék, kommuni-
kációs zavar, adósság, környülállások) soha nem
úgy sikerülnek a kezdeményezések, ahogy jó len-
ne. Tekinthetnénk úgy, hogy egy érdekes társadal-
mi kísérlet zajlik, próbálkoznak Dél-Amerikában
meg az arab világban mostanában olyasmivel,
hogy miképpen lehet valami demokrácia-modellt
olyan körülmények között megvalósítani, ahol a
hagyományok inkább tekintélytisztelõ berendezke-
dést követelnek, ám mégis kellene modernizálódni.
De egészen más az ember kíváncsisága, ha a saját
bõrére megy a kísérletezés.
A jó király bölcsessége osztja a törvényt, Igazságos
Izom Tibor korlátot bont, büntet és jutalmaz, oda-
figyel az emberek véleményére, nem hagyja befo-
lyásolni magát, különösen idegen hatalmak által
nem. 
A hatalom paradoxona, az erõ belsõ ellentmondá-
sa, mint azt a bevezetõben kifejtettük. Ki alkotja a
szabályokat? Országnyi méretben az egyik játékos-
tól elvárjuk, hogy tartsa magát az írott és íratlan
törvényekhez, a másik nem törõdik szabályokkal,
gyõzni és legyõzni akar. Legyen az világválság, bü-
rokrácia, költségvetés, kisebbségi kérdés, szociális
segélyezés vagy egészségügy. 
Még azt is aláírom, hogy békés, nyugodt körülmé-

nyek között elbírna a magyar társada-
lom egy ilyen alapoktól felforgató
össznépi kísérletet. De most ki
vannak vérezve az összes alrend-

szerek, fogy a bizalom, mindenkire
sor kerül, deficitessé váltak a vára-
kozások. 
S egyre nehezebb hinni abban a
gyõzelemben, amelyet ellenünk

harcolnak ki, bár értünk. 
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Az egyik azért folyamo-
dik a székely régió elleni
érvekhez, hogy megtart-
sa, a másik, hogy meg-
szerezze a hatalmat.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A konferencia olyan fontos emberek gyülekezete,
akik egyedül nem tudnak tenni semmit, de

együtt el tudják határozni, hogy nincs mit tenni.”
Fred Allen

Baljós elõjelek

Kölcsönhatások

Rendõrparadoxon
A nap címe. Az Academia Caþavencu mogult
váltott, Bursa.

Magyarázat. Vadkapitalista rémdráma zaj-
lott le a leghíresebb román élclap körül –
egyszerûen (illetve hát nem is olyan egysze-
rûen: 882.654 euróért) smasszerek révén a
România liberã tulajdonosa, Dan Adamescu
megvette a „márkát”, a cég nevét és ezzel
cakompakk az egész lapot. Mit lehet ehhez
a törvényes gazemberséghez szólni? Olvas-
sák el a holnapi Színkép mellékletünkben a
kiváló lapvezetõ és publicista Doru Buºcu
búcsúcikkét. Minden hibájával gonoszságá-
val együtt, szellemi táplálékként kedveltük
az Academia Caþavencut. Pfuj, România
liberã!

A hithû. Behúzott farokkal tért vissza
Mircea Geoanã a hathónapos pártbeli fel-
függesztése után: a România liberã szerint
kijelentette, hogy megrögzött pészédés és
meggyõzõdéses szociáldemokrata marad,
„függetlenkedése” pedig kimerül bizonyos
politikai kommentárjaiban. 

A ma fiai. Súlyos vádakkal illette Victor
Ponta Sorin Blejnart, az Országos Adóha-
tóság (ANAF) fõnökét. A Cotidianul leírá-
sában nem kevesebbel, mint azzal, hogy „a
romániai maffia fõnöke, aki levezényli a
vámoknál tapasztalható korrupciót, és
szponzorként támogatja Traian Bãsescut.
A vád rendkívül súlyos, tekintve kettejük
pozícióját: az egyik az ellenzék vezére, a
másik az adóhatóságé, ami kihatással lehet
az ország megítélésére a nyugati kancellári-
ákban.” Ponta a jelzett összefüggésben nem
hagyhatta ki a schengeni nem-csatlakozást
sem. Nyugat szeme mindent lát – hátha
pont ezért nem csatlakozunk mindaddig,
amíg az ismert maffia áll az ország élén?
Persze lehet, hogy az ellenzék vezetõje tú-
loz – de tegyük a kezünket a szívünkre, és
valljuk be: ugye, hogy legalább egy kis ré-
szét elhisszük? 

Diktátor-karikatúra. Az Academia
Caþavencu címlapján jelenet A diktátor címû
filmbõl, Chaplin helyett Bãsescuval, a lég-
gömb-földgömbön az ország felosztásával a
nyolc bãsescui megyére. A szövegeket hol-
nap ismertetjük. 

Krebsz János
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ÚMSZ-összeállítás

A romániai munkaadók
kiemelkedõ optimizmu-

sáról tanúskodik a Man-
power legutóbbi felmérése,
amely szerint a következõ
három hónap alatt a hazai
vállalatvezetõk 28 százaléka
tervezi alkalmazottai szá-
mának a bõvítését. Ez az
arány a legmagasabb az
Unióban, európai szinten
pedig mindössze Törökor-
szágból érkezett derûlátóbb
adat. Az alkalmazási haj-
landóságot erõsíti az is,
hogy a megkérdezetteknek
csupán nyolc százaléka he-
lyezett kilátásba elbocsátá-
sokat.

Ösztökélõ törvény

A munkaadók toborzási
tervei egyébként összhang-
ban vannak az Országos Sta-
tisztikai Hivatal (INS) mun-
kanélküliségre vonatkozó
adataival, amelyekbõl kitû-
nik: év eleje óta fokozatosan
csökkent az állástalanok
száma. A statisztika szerint
a tavaly decemberi 6,9 szá-
zalékos munkanélküliségi
ráta idén márciusra 5,9 szá-
zalékra esett vissza – a má-
jus elején érvénybe lépett
módosított Munkatörvény-
könyv hatására pedig az el-
múlt hónapban hetente szá-
zezrével köttettek új munka-
szerzõdések országszerte. 

„A valóságban közel sem
ennyire szép a helyzet” –
kommentálta a prognózist
Székely Szilárd közgazdász,
az Asti Advertising marke-
ting és humánerõforrás ta-
nácsadással foglalkozó cég
munkatársa. Habár nem
zárta ki, hogy a trend való-
ban ebbe az irányba halad-
na, szerinte a mutatók „szé-
pítésében” szerepet játszik a
módosított Munkatörvény-
könyv kényszerítõ ereje is.
Ezen a véleményen van az
Udvarhelyszéki Kis- es Kö-
zépvállalkozások Szövetsé-
gének elnöke, Kelemen Fe-
hér Dénes is. „Nem azért
lesz több alkalmazott, mert
a gazdaság pozitív irányba
változott, hanem azért,
mert szigorúbban büntetik a

feketemunkát. Tehát azokat
fogják alkalmazni, akiket
eddig nem törvényes kere-
tek között foglalkoztattak” –
fogalmazott Kelemen.

Csak felfele mehet

A jogszabály ösztönzõ
erejének nézetét osztja
Tiberiu Pãnescu is. A Hargi-
ta Megyei Munkaerõ-elhe-
lyezõ Ügynökség igazgatója
megkeresésünkre úgy fogal-
mazott: gazdaságilag a gö-
dör alján vagyunk, most
kezdõdött el a növekedés.
Az intézményvezetõ ugyan-
akkor arra is rámutatott, a
munkapiacon már tavaly is
jelentõs volt az alkalmazási
kedv 2008-hoz, illetve 2009-
hez képest, ami elsõsorban
az export fellendülésével
magyarázható. 

A háromszéki munkavál-
lalók körében nem érzõdik
az optimizmus, az elmúlt

idõszakban ugyan növeke-
dett az új munkaszerzõdés-
kötések száma, de az egy-
részt az idénymunkákkal, il-
letve a munkafelügyelõk fo-
kozott ellenõrzési akcióival
magyarázható, mondta el
lapunknak Ördög Lajos. A
Kovászna Megyei Munka-
ügyi Felügyelõség vezetõje
szerint a legtöbb új szerzõ-
dést országos szinten a fel-
dolgozóiparban, mezõgaz-
daságban, kereskedelem és
szolgáltatások terén, illetve
a biztosítótársaságoknál kö-
tötték. Ezt az információt

Székely Szilárd azzal egé-
szíti ki, hogy tapasztalatai
szerint jelenleg vidéken na-
gyobb a munkanélküliek ál-
láshoz jutása

Statisztikán kívüliek

Az INS kedden közzé-
tett, 2010-re vonatkozó
részletes munkapiaci össze-
sítése tovább árnyalja a ké-
pet. Eszerint tavaly Romá-
niában a 15-64 közötti kor-
osztálynak csupán 58,8 szá-
zaléka dolgozott, megköze-
lítõleg 9,2 millió ember. Ez-
zel a foglalkoztatottsági
aránnyal az ország sereg-
hajtó az Unióban, ennél ke-
vesebb aktív munkaerõvel
csupán Málta, Magyaror-
szág és Olaszország rendel-
kezik. Ha a dolgozók 20-64
éves korosztályát nézzük,
valamivel javul az arány –
63,3 százalékra – ám ez

még mindig alulmarad az
EU Lisszaboni Stratégiája
által 2020-ra kitûzött het-
ven százalékhoz képest. 

Cristian Orgonaº gazda-
sági elemzõ felhívta a figyel-
met arra, hogy a mutatók
értelmezésében fontos szem
elõtt tartani, hogy a statisz-
tikákból kiesik a külföldön
dolgozó több mint egymillió
román állampolgár. „A hi-
vatalos nyilvántartásban
nem szereplõ kenyérkeresõk
száma a valóságban egy-
részt javít a helyzeten, mivel
keresetük gyarapítja a bel-
földi vásárlóerõt, s így hoz-
zájárul a bruttó hazai össz-
termék növekedéséhez is –
másrészt viszont az esetük-
ben elmaradó társadalom-
biztosítási és egyéb járulé-
kok veszteséget jelentenek
az államkassza bevételei
szempontjából” – magya-
rázta a közgazdász. 

Röviden

Alkalmazó PFA?

Rábólintott a szenátus arra a
törvénymódosító indítvány-
ra, amely az egyéni vállalko-
zói engedéllyel (PFA) ren-
delkezõknek lehetõvé tenné
alkalmazottak felvételét. A
tegnap elfogadott jogszabá-
lymódosítás szerint a PFA-
sok legtöbb két személyt fog-
lalkoztathatnak. 

Kártya kkv-knak

Közvitára bocsátotta tegnap
a gazdasági minisztérium az
úgynevezett Kogãlniceanu
kártya tervezetét, amely az
állam által részben garantált,
kedvezményes hitelfelvételt
biztosítana a kis- és közepes
vállalkozások (kkv) számára
– írta a HotNews.ro. A tervek
szerint a kártyát legtöbb 125
ezer lejes kölcsönre lehet
majd igénybe venni, az or-
szágos keret pedig mintegy
12 ezer vállalkozás támoga-
tására lesz elegendõ.

WiFi, országszerte

Az ország több nagyvárosá-
ban tegnap hivatalosan is el-
indította az RCS&RDS tele-
kommunikációs cég úgyne-
vezett WiFi Hotspot hálóza-
tát, amelynek segítségével a
rendszer elõfizetõi a telepü-
lések fontosabb körzeteiben
kábel nélkül is rácsatlakoz-
hatnak az internetre. 

Gyógyfürdõ-akció

Gyere a fürdõre elnevezéssel
június 15-e és szeptember
15-e közötti idõszakban ked-
vezményes turisztikai cso-
magokat hirdetett meg az or-
szágos gyógyturizmus érdek-
védelme és a Romániai Ide-
genforgalmi Irodák Szövet-
sége. Az akcióval elsõsorban
a gyermekes családokat cé-
lozzák meg, akik foglaláskor
ingyenes üdülõjegyet kapnak
12 évnél fiatalabb gyermeke-
ikre.  

Ezermilliárd olajból

Az ezermilliárd dollárt is
meghaladó rekordbevételre
számíthat idén az OPEC, a
világ kõolajexportáló álla-
mainak szövetsége – írta
amerikai kormányzati forrá-
sokra hivatkozva a Financial
Times.

A humánerõforrás-szolgáltatásokat nyújtó
Manpower adatai szerint a legnagyobb
arányban (35 százalékban) a kitermelõ-
szektor toborozna, ahol fõképp mérnö-
kökre és eladási szakemberekre van szük-
ség, de látványos elõretörésben vannak az
építõipari alkalmazások is, amelyek a 26
százalékot is elérhetik. Ez még szembetû-

nõbb annak fényében, hogy ebbõl az ága-
zatból csupán tavaly húszezer ember ma-
radt állás nélkül. A szezonális munkákat
kínáló cégek (köztük vendéglátóipar, turiz-
mus) negyede készül új alkalmazottakat
felvenni, ettõl nem sokkal marad el a ke-
reskedelem 22 százalékos alkalmazási haj-
landósága sem. 

Sürgõsen felveszünk....

Étel, csak jelzõlámpával
Hírösszefoglaló

Az Európai Tanács el-
nökségének tárgyalói

megállapodtak tegnap az Eu-
rópai Parlament és az Euró-
pai Bizottság képviselõivel az
élelmiszercímkézés reformjá-
ról – adta hírül a Reutersre hi-
vatkozva a Világgazdaság. Az
új szabályok szerint vala-
mennyi élelmiszer csomago-
lásán meg kell jeleníteni az
energia-, a só-, cukor-, fehér-
je-, szénhidrát- és zsírtarta-
lomra, valamint a telített zsír-
sav tartalmára vonatkozó
adatokat. Kötelezõ lesz
ugyanakkor feltüntetni a

származási országot a ser-
tés-, marha-, bárány- és kecs-
kehús, valamint a baromfi
esetében is.

A Reuters bizottsági forrá-
sokból úgy értesült, a táp-
anyagtartalomról tájékoztató
adatokat nem a csomagolás
fõ oldalán kell elhelyezni, a
szeszesitalokon pedig egyál-
talán nem kell feltüntetni az
adatokat. Bár a tagállamok
kormányai eredetileg az úgy-
nevezett alkopop italokra –
alacsony alkoholtartalmú,
édesített szeszesitalokra – is
ki akarták terjeszteni a cím-
kézési kötelezettséget, ez vé-
gül nem került a szabályozás

hatálya alá. Nem lesz kötele-
zõ azonban az irányadó napi
bevételi érték (INBÉ) néven
és ajánlott napi bevitel
(RDA) néven is ismert tájé-
koztatás a só-, zsír-, cukor- és
energiatartalomról. A száza-
lékos bontású kimutatás fel-
tüntetése több uniós törvény-
hozó szándékának megfele-
lõen önkéntes lesz, a tagál-
lamok azonban az uniós sza-
bályoknál szigorúbb rendet is
bevezethetnek. Az új rend-
szer azt követõen léphet élet-
be, hogy a megállapodást hi-
vatalosan elfogadják a kor-
mányok és az Európai Parla-
ment. 

Globális görög bankdráma
ÚMSZ

A Fitch példáját követve
négy, Romániában is je-

lenlevõ görög bank besorolá-
sán rontott a Standard&
Poor’s (S&P). A befektetõi
ház egyszerre három foko-
zattal, a rendkívül spekulatív
CCC kategóriára minõsítette
vissza a Görög Nemzeti
Bankot (NBG), az EFG
Eurobankot, valamint az
Alpha és Piraeus Bankot. Ez
az osztályzat gyakorlatilag a
„bóvli” kategóriának felel
meg – az S&P a napokban
ugyanezzel minõsítette Gö-
rögország államadósi beso-

rolását is, jelezve, az adóssá-
gok jövõbeli bármilyen át-
ütemezése egy államcsõddel
ér fel. Az érintett romániai
pénzintézetek közül kettõ,
az Alpha Bank és az EFG-
csoporthoz tartozó Bancpost
az ország tíz legfontosabb
szereplõje közé tartozik, de
az NBG által tulajdonlott
Román Bank és a Piraeus is
a középmezõnyben mozog.   

Ezzel egyidõben a másik
nagy ház, a Moody’s kilátás-
ba helyezte a három legna-
gyobb francia pénzintézet, a
BNP Paribas, a Société
Général, valamint a Credit
Agricole visszaminõsítését,

mivel úgy ítéli meg, túl nagy
mértékben vannak kitéve a
görög államadósságnak – ír-
ta a Reutersre hivatkozva a
Mediafax. A hitelminõsítõ
bejelentését követõen a fran-
cia kormány igyekezett nyu-
galomra inteni a befektetõ-
ket.

A görög bankokat már egy
ideje rendkívül nehéz hely-
zetbe hozta, hogy az ügyfe-
lek szinte pánikszerûen, tö-
megesen vonják ki pénzüket,
hogy azt külföldön helyez-
zék letétbe, ha az államcsõd
szélén táncoló országban
még rosszabbra fordulnának
a dolgok. 

Idén szembetûnõ növekedést hozhat a tavaly jelentõsen visszaesett építõipari szektor

Állásbõség Romániában?
A munkatörvénykönyv módosítása javított a hazai munkanélküliségi mutatókon

2010. október 7,1 százalék
2010. november 6,9 százalék
2010. december 6,9 százalék
2011. január 6,7 százalék
2011. február 6,6 százalék
2011. március 5,9 százalék

Forrás: Országos Statisztikai Hivatal

A romániai munkanélküliség alakulása 
az elmúlt idõszakban



Baloga-Tamás Erika 
Kovács Zsolt

„Lazított” az örökbefoga-
dási törvényen a szená-

tus: a kedden elfogadott mó-
dosítással gyorsabban talál-
hatnak családra az elárvult
gyerekek, és akár külföldi
szülõk is vállalkozhatnak a
romániai árvák gondozására,
ha a szülõpár egyike román
állampolgár. 

Ez jó hír, de további egy-
szerûsítésre lenne szükség –
állítják a szakértõk –, mert
egyre több az adoptálásra vá-
ró gyerek, egyre kevesebb az
örökbefogadásra vállalkozó
szülõ. Többségüket a hossza-
dalmas és nehézkes admi-
nisztráció bátortalanítja el.
Hat évvel ezelõtt még 2500
házaspár döntött úgy évente,
hogy árvát fogad örökbe,
idén a számuk a becslések
szerint nem haladja meg az
1700-at. Az adoptálás folya-
matának hossza perdöntõ: az
öt évnél idõsebb gyerekek
hetven százaléka egészen
biztosan nem talál családra,
csak a csecsemõk és a na-
gyon kis gyerekek a „kelen-
dõek”.  Bogdan Panait, az
örökbefogadásokért felelõs
országos hivatal vezetõje
szerint évente hetvenezer
gyerek vár elhelyezésre.

Csak csecsemõt!

Az országos adatokkal el-
lentétben Háromszéken nö-

vekvõben van az örökbeadá-
sok száma – derült ki a
Kovászna Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
adataiból. Szász Katalin igaz-
gató-helyettes lapunk érdeklõ-
désére elmondta: idén eddig
hét gyerek került „próbaidõ-
re” örökbefogadó szülõkhöz.
Két érintettet helybeli, a többi-
eket bukaresti, brassói, illetve
Hargita megyei családok fo-
gadták be. Tapasztalatok sze-
rint a nagyvárosokban élõ csa-
ládok nem kötik különösebb
feltételekhez azt, hogy kit fo-
gadnak örökbe. A háromszé-
kiek viszont csak a csecsemõ-
korú gyerekek iránt nyitottak.
A szakemberek és az örökbe
fogadó szülõk egyaránt a bo-
nyolult örökbefogadási proce-
dúrára panaszkodnak. A je-
lenlegi törvény ugyanis elsõ-
sorban a biológiai szülõk joga-
it védi. Szász Katalin elmond-
ta: egy gyereket akkor nyilvá-
níthatnak örökbe fogadható-
vá, ha szülei törvényszéken le-
mondanak jogaikról, illetve ha
a biológiai szülõk elérhetetle-
nek, és a bíróság többszöri fel-
szólítására sem jelennek meg
a tárgyaláson. Ha a törvény-
szék örökbe fogadhatóvá nyil-
vánít egy gyereket, felkerül
egy országos listára, bár elsõ-
sorban lakhelyén próbálnak
számára új családot találni.

Roma nem kell

A most módosított tör-
vény 2005-ös életbelépése

óta Hargita megyében éven-
te tíz-tizenöt gyereket fogad-
nak örökbe – ez messze el-
marad az országos átlagtól.
Elekes Zoltán, a Hargita
Megyei Gyermekvédelmi és
Szociális Igazgatóság veze-
tõje megerõsítette: a gyer-
mekek jogi helyzetének tisz-
tázása, illetve örökbe fogad-
hatóvá nyilvánítása az iga-
zán idõigényes folyamat.
„Annak ellenére, hogy a ne-
velõszülõi hálózatban elhe-
lyezett gyermekek többségét
a szüleik, családtagjaik nem
látogatják és nem érdeklõd-
nek irántuk, az intézmé-
nyünknek nem áll módjá-
ban örökbe adhatónak nyil-
vánítani a rászorulókat. A
jelenlegi törvény életbelépé-
se elõtt volt egy 6 hónapos
türelmi idõszak, ha ez alatt
a szülei nem tartották vele a
kapcsolatot, akkor a gyer-
mekjogvédelmi hivatal ja-
vaslatot tehetett az örökbe-
adásukra” – nyilatkozta la-
punknak a hivatalvezetõ.
Mint megtudtuk, a friss mó-
dosítások révén újra lesz
ilyen türelmi küszöb, egy év
áll majd a szülõ rendelkezé-
sére, hogy döntsön. Elekes
Zoltán a Hargita megyei vi-
szonyokat ismertetve el-
mondta: a családok többsé-
ge kétévesnél nem idõsebb
gyerek örökbefogadására
vállalkozik, továbbá a helyi-
ek elzárkóznak a romák, a
tartósan beteg vagy fogya-
tékkal élõk befogadásától.

Az alacsony helyi örökbefo-
gadási kedv egyik magyará-
zata lehet Elekes Zoltán sze-
rint, hogy a Hargita megyei
gyermekjogvédelmi rend-
szerben többnyire roma
származású gyermekek él-
nek. 

Hivatali szegregáció

Bogdan Panait az örökbe-
fogadási eljárással kapcso-
latban azt is hangsúlyozta,
sokszor nem az adminiszt-
ratív és jogi feltételek miatt
lassú az adoptálás, hanem
azért, mert a gyermekvédel-
mi rendszerekben dolgozók
felkészületlenek, ahelyett
hogy segítenék a vállalkozó
kedvû szülõket, inkább el-
bátortalanítják õket.

„Mi még egyelõre csak
érdeklõdünk az adoptálás
után, mert egy hétéves gye-
rekünk van, és már biztos,
hogy nem lehet természetes
úton testvére. Mindenki ar-
ról beszél, hogy nehéz
olyan gyereket találni, aki
nem cigány, és nem túl
idõs” – nyilatkozta lapunk-
nak egy marosvásárhelyi
apa. A férfi szerint ezek a
szempontok elfogadhatatla-
nok. „Terhesség esetén sem
adhatunk le rendelést, hogy
milyen színe legyen a gye-
rek szemének, mekkora le-
gyen az intelligenciája, és
nem zárhatjuk ki azt sem,
hogy betegen jön a világra”
– magyarázta. 
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Uzsorást fogtak

Gyilkossággal fenyegetõzõ
uzsorást vettek õrizetbe
Sepsiszentgyörgyön. Buzsi
Andrea szóvivõ arról tájé-
koztatta a sajtót, hogy a
rendõrség 29 napos elõzetes
letartóztatásba helyezte a
sepsiszentgyörgyi K. Já-
nost. A gyanúsított tettle-
gességgel fenyegette áldoza-
tát az uzsorakamatra köl-
csön adott pénzért, amikor
tetten érték. A rendõrség
úgy tudja, a tettes 2008-ban
3000 lejt adott kölcsön egy
42 éves férfinak, azzal a fel-
tétellel, hogy havonta 500
lejnyi uzsorakamatot fizet
addig, míg egy összegben
meg tudja adni a 3000 lejt.
Az adós tavaly nyárig min-
den hónapban fizette a havi
500 lejes „részletet”, de vé-
gül fizetésképtelenné vált.
A rendõrségi szóvivõ el-
mondta: K. János tavaly jú-
nius óta rendszeresen verés-
sel és halállal fenyegette az
áldozatát, akitõl összesen
8000 lejt akart behajtani. A
férfi ellen zsarolás vádjával
indult bûnvádi eljárás.

Jobban ment a román

Jól teljesítettek az érettségi
szóbeli vizsgákon a Hargita
megyei diákok. A három-
ezer végzõs 40 százaléka
románból kitûnõ minõsítést
kapott, ezer diák közepesre
vizsgázott. Eddig még sen-
kit sem zártak ki szabály-
szegésért vagy puskázásért
az idei érettségirõl.  A me-
gyei tanfelügyelõségen ösz-
szesített adatokból kiderült,
hogy a magyar szóbelin tíz-
bõl hét diák kitûnõ, míg
három közepes minõsítést
kapott. 

Szigorú tengerparti
KRESZ

Szigorú közlekedésrendé-
szeti szabályokat léptetett
érvénybe a rendõrség a Fe-
kete-tenger romániai part-
szakaszain. Tízezer lejtõl
húszezer lejig bírságolhat-
ják azokat például, akik au-
tóval behajtanak a homo-
kos üdülõövezetekbe. A
szabályszegõket térfigyelõ
kamerával is követik.

Röviden

Sipos M. Zoltán

Térfigyelõ kamerák el-
helyezését és éjszakai vi-

lágítás biztosítását javasolja
a Kolozs Megyei Ifjúsági
Fórum (KIFOR) kolozsvári
tagszervezete a helyi önkor-
mányzatnak a Házsongárdi
temetõben tapasztalható
rombolások megakadályo-
zása érdekében. A civil
szervezet úgy véli, ha biz-
tonsági berendezéseket tele-
pítenek, akkor a temetõõr
hatékonyan elejét veheti a
megszokottá vált bûncse-
lekményeknek. Az utóbbi
idõszakban több visszaélést
is elkövetett a kolozsvári te-
metõmaffia. Két 19. száza-
di, restaurált sírkövet isme-

retlen tettesek gépolajjal ön-
töttek le a hétvégén. A
Bánffy-sírkertben található
sírkövek maradandóan sé-
rültek. Az ismeretlen tette-
sek megrongálták Nagy
Gyula, a rendszerváltás
elõtti utolsó református
püspök sírját is. Ezt a sírem-
léket nemrég újították fel, a
restaurálás mintegy 15 ezer
lejbe került. A vandalizmus
nyomait pünkösdvasárnap
fedezte fel a Házsongárd
Alapítvány igazgatója, Ger-
gely Istvánné Tõkés Erzsé-
bet. Legutóbb januárban
történt hasonló bûntett a te-
metõben. Az alapítvány és
a Kelemen Lajos Mûemlék-
védõ Társaság akkori beje-
lentése arra figyelmeztetett:

ismeretlenek három 19. szá-
zadi síremléket romboltak
le. A két márvány és egy
homokkõ síroszlopot a tet-
tesek összetörték, a hozzá-
juk tartozó sírhelyeket pe-
dig szétdúlták. A Házson-
gárd Alapítvány és a mû-
emlékvédõ társaság munka-
társainak feltételezése sze-
rint vannak, akik a mûem-
lékvédelmi törvényre fittyet
hányva így „szabadítanak
fel” sírhelyeket a védett te-
metõben. Ahhoz, hogy meg
lehessen akadályozni a sír-
emlékek pusztulását, mû-
emlékké kellene nyilvánít-
tatni ezeket. Várhatóan az
UNESCO a világörökség
részévé nyilvánít kétszáz
síremléket. 

Hírösszefoglaló

Példátlan gyilkossági
ügy gyanúsítottját tar-

tóztatták le tegnap Brassó-
ban: Victor Teodorescu he-
lyi ügyvédet azzal vádolják,
hogy bérgyilkossal ölette
meg feleségét. A férfit letar-
tóztatása után Bukarestbe
szállították, s a fõvárosi
ügyészségi kihallgatáson
azt is szeretnék tisztázni a
nyomozók, hogy valóban
biztosítási csalás van-e a kü-
lönös kegyetlenséggel elkö-
vetett emberölés mögött. A
nyomozás eddigi adatai
alapján Victor Teodorescu
felbérelte a 21 éves Erwin
Victor Preºmereanut, aki
több késszúrással március-
ban megölte a 45 éves
Violeta Teodorescut. A
gyilkos lekötelezettje volt
az ügyvédnek, édesanyja
ugyanis korábban hatvan-
ezer eurót kért kölcsön
Teodorescutól. Violeta
Teodorescu három életbiz-
tosítási kötvénnyel is ren-
delkezett, és mivel férjének
hosszú ideje halmozódó
adósságai voltak, a család
rendkívüli pénzügyi gon-
dokkal küzdött. Az ügyben
eddig kihallgatott tanúk
szerint Victor Teodorescu
több embert is megkeresett
azzal, hogy szeretné meg-
gyilkoltatni a feleségét, de
senki nem vállalta el a meg-
bízást. A 21 éves bérgyilkos
végül ráállt az alkura: õt
2008-ban egyszer már két
év felfüggesztett börtönbün-
tetésre ítélték kábítószer bir-
toklásáért és terjesztéséért.
A brassói ügyvéd feleségét
állítása szerint nem ismerte,
a gyilkosság napján váratla-
nul lepte meg Teodorescuék
otthonában. Erwin Victor
Preºmereanu huszonötször
szúrta nyakon az áldozatot,
a boncolás során a szakér-
tõk azt is megállapították:
halála elõtt ütlegelte a kö-
zépkorú nõt. A helyszíne-
lõk azonosították a fiatal
férfi nyomait a lakásban. A
feltételezett bérgyilkos
ennek ellenére a nyomozás
során nem mûködött együtt
a hatóságokkal.

Kamerák a Házsongárdban?

Új esély az árváknak

Ezentúl külföldi szülõk is vállalkozhatnak a romániai árvák gondozására, ha a szülõpár egyike román állampolgár Fotó: Mediafax

Gyilkossággal
vádolják az
ügyvédet

HIRDETÉS
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Antal Erika

„Ideje helyet adni a népi
jellegnek is” – jelentette

ki tegnapi sajtótájékoztató-
ján Szélyes Ferenc színmû-
vész, a július 1-je és 3-a kö-

zött zajló Csûrszínházi Na-
pok szervezõje. A Mik-
házán született színész sze-
rint ez többek közt azt jelen-
ti, hogy Kallós Zoltán lesz a
díszvendég, aki nemcsak
elõadással érkezik a felsõ-

nyárádmenti faluba, de vá-
laszúti gyûjteményébõl is
hoz egy kiállításra való ízelí-
tõt, amit két hónapon át lá-
togathatnak a mikháziak és
a Mikházára látogató érdek-
lõdõk. 

Fõszerepben a 
néptánc és a népzene

A tegnapi sajtótájékozta-
tón elhangzott: a IX. Csûr-
színházi Napokon nagy sze-
repet kap a néptánc és a
táncház, ennek jegyében el-
sõ alkalommal kapcsolódik
be a szervezésbe a Bekecs
Néptáncegyüttes is, amely
saját táncszínházi produkci-
ójával, a Trilógiával lép fel,
illetve táncot tanít azoknak,
akik nemcsak nézni, de gya-

korolni is szeretnék azt. Az
idén is lehet számítani a
Maros Mûvészegyüttes elõ-
adására, ezúttal Varga János
a Szem látta, szív szerette címû
táncjátékra, valamint a ma-
gyarországi Forrás Színház
produkciójára, amely illesz-
kedve a népi stílushoz, Ka-
tona Imre Csíksomlyói passió
címû darabját mutatja be.
Sebestyén Melinda, a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron
Színház mûvésze Párjavesz-
tett címû, székely népballa-
dákból összeállított mûsorá-
val áll színpadra. Az Öves
Együttes moldvai csángó
mûsorával lép a nézõk elé.
A népi jelleget hangsúlyo-
zandó, az idén elõször kap-
csolódott be a szervezésbe a
Romániai Magyar Gazdák

Egyesületének (RMGE)
Maros megyei szervezete is,
amely a népmûvészek be-
mutatását, a népi termékek
kiállítását, a hagyományos
népi mesterségek megismer-
tetését vállalta magára. A
környezõ falvak népmûvé-
szei, fafaragói, gobelin, írá-
sos, keresztszemes kézi-
munkák készítõi nemcsak
eladásra kínálják portékái-
kat, de akár meg is tanítják
azok elõállításának módját
a kíváncsiaknak. Csomós
Attila, az RMGE elnöke el-
mondta, mivel szerinte „az
agrikultúra és a kultúra”
nem esik olyan messzire
egymástól, többéves tapasz-
talatuk van a különbözõ
népmûvészeti kiállítások
szervezésében, a hagyomá-
nyok ápolásában. 

Figyelnek 
a gyerekekre is

A gyerekek a hagyomá-
nyokhoz híven az idei Csûr-
színházi Napokon is külön
figyelmet kapnak, a szerve-
zõk szerint szórakoztatásu-
kat a Garabonciás Együttes
vállalta, táncot, zenét, éne-
ket, népi játékokat tanít ne-
kik. A gyerekek nézõseregé-
re számít az Ariel Gyer-
mek- és Ifjúsági Színház is
Csipkerózsika címû produk-
ciójával. Délelõttönként pe-
dig pónilovak, szamárfogat
és hintó áll a legkisebbek
rendelkezésére. A Csûrszín-
házi Napok idei programjá-
ban szerepel többféle (fotó,
faragott bútor, címer, jel-
mez) kiállítás, könyvbemu-
tató, Szélyes Sándor-emlék-
szoba avatója és huszárpa-
rádé is.
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A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház igazgatói

tisztségére jelentkezik
Gáspárik Attila, aki tegnap
nyújtotta be pályázatát a bu-
karesti kulturális minisztéri-
umhoz. A hírt maga a Mû-
vészeti Egyetem rektora je-
lentette be a Facebook közös-
ségi oldalon. Amint bejegy-
zésében jelezte: nem tartja
szerencsésnek a funkcióhal-
mozást, így amennyiben a
színház igazgatója lesz, ak-
kor lemond a rektori tisztsé-
gérõl. A transindex.ro meg-
tudta, hogy Gáspárik egy kö-
zel ötven oldalas menedzseri
projektet nyújtott be a pályá-
zatával. A portálnak el-
mondta, ha az elbíráló bi-
zottság megfelelõnek tartja a
tervét, akkor július 1-jén sor
kerülhet a meghallgatására,
majd nem sokkal ezután
döntenek a kinevezésérõl.
Az internetes portálnak el-
mondta, azért pályázta meg
az igazgatói tisztséget, mert
„hiába próbálunk az egyete-
men jó és tehetséges szakem-

bereket képezni, a szakmára
megtanítani, ha nem tudunk
példát mutatni, és mindany-
nyian menekülnek a színház
elõl”. Gáspárik hangsúlyoz-
ta, sokkal több lehetõséget
lát a marosvásárhelyi szín-
házban – még jelenlegi álla-
potában is – mint ahogyan
azt kihasználják. „Mivel

nem tudok arról, hogy olyan
személy pályázna erre a
tisztségre, aki egy hosszabb
távú stabilizációs tervet ké-
pes lenne megvalósítani,
ezért – nagyon sok vívódás
után – úgy döntöttem, jelent-
kezem a tisztségre” – magya-
rázta a transindex.ro-nak
Gáspárik Attila. 

Véghajrában a váradi magyar
intézmények önállosodása
Totka László

Várhatóan holnap érke-
zik válasz a Bihar megyei

prefektúra jogászaitól az
önálló nagyváradi magyar
színház megalapításával
kapcsolatban – tudtuk meg
Szabó Ödön RMDSZ-es
megyei tanácsostól. Tájé-
koztatása szerint ha a kor-
mányhivatal nem talál to-
vábbi kifogásokat, akkor ér-
vénybe lép Bihar Megye Ta-
nácsa május 31-i határozata
a Nagyváradi Magyar Szín-
ház nevet viselõ intézmény
létrejöttérõl. 

Mint ismert, a megyei ön-
kormányzat május végén
már a harmadik határozatát
hozta az önálló magyar, il-
letve román színházak meg-
alakításáról, mivel az elõzõ
kettõt a prefektus a közigaz-
gatási bíróságon megtámad-
ta. Szabó tájékoztatása sze-
rint ha a prefektúra ezúttal
nem akadékoskodik, akkor a
közigazgatási bíróságon zaj-
ló eddigi perek is okafogyot-
tá válnak. Az RMDSZ-es
politikus szerint a kormány-

hivatal jogászainak nem lesz
miért gáncsoskodniuk,
ugyanis legutolsó tanácsi ha-
tározat a prefektúra álltal
kért valamennyi jogi feltétel-
nek eleget tesz: egy hónapig
írásban lehetett az új terve-
zetekhez hozzászólni a la-
kosság részérõl, május 26-án
pedig közmeghallgatást is
tartottak a témában.

Mint ismert, a prefektusi
gáncsoskodások ellenére a
magyar színház már február
27-én önállósodott, az intéz-
mény saját költségvetéssel és
menedzserrel mûködik az-
óta – az új intézmény magá-
ba foglalja a bábos Lilliput
Társulatot és a Nagyvárad
Táncegyüttest is. A Iosif
Vulcan Színházhoz a
Criºana Táncegyüttes és a
bábszínház román társulata,
az Arcadia került. A döntés
ellen román lakosok aláírá-
sokat gyûjtöttek, illetve gyer-
tyás demonstrációt tartottak
a színházépület elõtt.
Gavrilã Ghilea prefektus fel-
szólította a testületet a ro-
mán és a magyar színház
kettéválasztásával kapcsola-

tos döntéseinek visszavoná-
sára. Ghilea levelében akkor
élesen bírálta az átszervezés-
re vonatkozó határozatokat
amiatt, hogy nem rendelke-
zik a székház, a javak és az
alkalmazottak átvételérõl. A
prefektus szerint nem is át-
szervezésrõl van szó, hanem
bizonyos intézmények meg-
szüntetésérõl és újabbak lét-
rehozásáról. Ugyanakkor
törvénytelennek tartja azt is,
hogy nem kérték ki a név-
adásért felelõs megyei bi-
zottság véleményét, mielõtt
a két új intézmény nevét be-
írták a határozatokba.

Dimény Levente, a Szigli-
geti Társulat mûvészeti igaz-
gatója januárban hangsú-
lyozta lapunknak, hogy a
Nagyváradi Állami Színház
két társulatának különválá-
sát mind a román, mind a
magyar társulat akarta.
Ugyanakkor arra is emlé-
keztetett, hogy a különválás-
ról már tíz évvel ezelõtt is
voltak tárgyalások az akkori
társulatvezetõ, Meleg Vil-
mos és a megyei tanács kö-
zött. 

Gáspárik Attila lemond rektori tisztségérõl, ha igazgató lesz

Gáspárik Attila is pályázik 
a vásárhelyi színház élére

Népies az idei Csûrszínház

F
o

tó
: 

T
o

fá
n

 L
ev

en
te

Jövõre jelenik meg
Saramago utolsó, 
befejezetlen regénye

Jövõre kiadják José
Saramago utolsó, befejezet-
lenül maradt regényét – je-
lentette be, a Nobel-díjas
író özvegye. A világhírû
portugál író ezen a regé-
nyen dolgozott, amikor 87
esztendõs korában, éppen
egy éve, tavaly júniusban el-
ragadta a halál. A mû a ha-
diiparral és az illegális fegy-
verkereskedelemmel foglal-
kozik. Saramago 1993-ban
hagyta el Portugáliát, majd
a Kanári-szigeteki Lazaro-
tén telepedett le. Házában
múzeumot rendeztek be.
Az író életmûvének utolsó
befejezett regénye, a Káin
2009-ben jelent meg.

Rádió- és Televízió-
történeti Múzeum nyílik
Budapesten

Az elmúlt évtizedek köz-
média-történetét felidézõ,
számos technikatörténeti
érdekességet összegyûjtõ
Rádió- és Televíziótörténeti
Múzeum nyílik Budapes-
ten, a Magyar Rádió
Pollack Mihály téri székhá-
zában. Az egyedülálló
gyûjtemény a Múzeumok
éjszakáján, június 24-én
lesz elõször látogatható. Ez
a gyûjtemény Magyaror-
szág elsõ és egyetlen, tem-
atikusan berendezett, a rá-
diózás és televíziózás törté-
netét bemutató múzeuma.
Látogatói megtudhatják
hogy régen milyen készülé-
kek segítségével tájékozód-
tak a világ eseményeirõl, és
megelevenedik elõttük a
magyarországi rádiós és te-
levíziós mûsorszolgáltatás
kezdete.

„Népiesre veszi idén a figurát” a
Mikházán kilencedszer sorra kerülõ
Csûrszínházi Napok rendezvénysoro-
zat. Szélyes Ferenc színmûvész, ötlet-
gazda és szervezõ elmondta, tavaly a
Kallós Zoltán gyûjteményébõl szüle-
tett válaszúti múzeum avatója sugall-
ta az ötletet, hogy a népi hagyomá-
nyokat szólaltatják meg az idei ren-
dezvényen.
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Röviden

Farkas István

Hogyan látja az erdélyi ani-
mációs filmmûvészet jelenlegi
helyzetét?
– Amióta elterjedt a számítógé-
pes animáció, meg kell külön-
böztetnünk legalább kétféle ani-
mációs hozzáállást. Az egyik a
klasszikus animátoroké, akik
éveken keresztül, nagy stúdiók-
ban tanulják a szakmát, náluk a
rajztudás és a szakmai tudás
alapfeltétel, sok pénzbõl, nagy
apparátussal készítik a filmjeiket.
Ez a lehetõség teljes mértékben
hiányzik az erdélyi animációból.
A másik hozzáállás már sokkal
inkább jellemzõ az erdélyi ani-
mációs filmesekre, ez pedig a lel-
kes amatõröké vagy fél-amatõrö-
ké, akik leginkább számítógépen,
gyorsan elkészülõ animációkat
készítenek, amelyeknek fõ eré-
nye a könnyedség és a jó ötlet.
Ezek a filmesek jó esetben vala-
milyen filmes iskolában vagy ani-
mációs workshopon megtanul-
ják az animáció alapjait, ritkább
esetekben esztétikailag vagy
technikai értelemben profi szín-
vonalú filmek készülnek, és nagy
ritkán az is elõfordul, hogy eset-
leg a filmek valamilyen támoga-
tásból készülnek. 

Ön szerint mi hiányzik a leg-
inkább a minõség és mennyiség
javuláshoz?
– Nem tudom, hogy mi lenne az
az elem, ami leginkább fellendí-
tené az erdélyi animációs filmek
minõségét és mennyiségét, de
úgy látom, hogy egy támogatási

rendszer mindenképpen fontos
lenne, mert akkor a filmkészítõk
nem kizárólag hobbi szinten fog-
lalkoznának animációval, ha-
nem esetleg „fõmunkaidõben”,
ami sokat lendítene a filmek mi-
nõségén. Mi most létrehoztuk az
Erdélyi Magyar Filmszövetsé-
get, amely az erdélyi film és ezen
belül az animációs filmek támo-
gatásáért is küzd. Nyilván a kép-
zés intenzitásán is lehetne javíta-
ni, vagy például az is jót tenne,
ha Erdélybe jönne esetleg egy
profi stúdió, ahol alkalmazná-
nak helyi animátorokat is, akik
így sokat tanulnának.

És mi kell még a pénz mellé?
– Ha valaki elkészít egy animá-
ciót és az jól sikerül, az illetõ pe-
dig rájön, hogy szereti azt csi-
nálni és fejlõdni szeretne, akkor
meg kell küzdenie azzal, hogy
Erdélyben nincs egy profi ani-
mációs rendszer, ahova bekerül-
het. El kell menni animációt ta-
nulni Budapestre vagy pályázni
Bukarestbe, ami a rendszer kri-
tériumai miatt elég nehéz, vagy
akár még messzebbre.

Milyen képzési lehetõségek
vannak, illetve kellene legye-
nek az erdélyi animációsok fej-
lõdéséhez, az erdélyi animáció
fellendüléséhez?
– Különbözõ mértékû animáci-
ós oktatás van a Partiumi Ke-
resztény Egyetemen, a kolozs-
vári Sapientia – Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem film-
fotó-média szakán és a Babeº-
Bolyai Tudományegyetem fil-

mes szakán is. Az évente meg-
rendezésre kerülõ Filmtett–Du-
na Mûhely táborban minden
évben van animációs mûhely és
a különbözõ szervezetek gyak-
ran szerveznek képzéseket,
workshopokat. Nagyon fontos-
nak tartom az Animest Animá-
ciós Filmfesztivál létezését, a
fesztivál szervezõi a román ani-
máció fellendítését tûzték ki cé-
lul és most elkezdtek képzése-
ket is szervezni. Az interneten
is fellelhetõ néhány igazán ki-
váló oktató-DVD és könyv az
animációról. Akit érdekel az
animáció és tényleg tanulni
akar, annak Erdélyben is van
ahol tanulnia, de természetesen
külföldön való tanulásra is sok
lehetõség van, például Buda-
pesten külön animációs szak
van a Moholy Nagy Mûvészeti
egyetemen. Más területeken
sem érdemes kivárni azt, hogy
a sült galamb a szánkba repül-
jön, az animáció pedig végképp
nem az a mûfaj, ahol az ered-

ményt készen kapjuk valamely
képzésen. Az animációban ren-
geteg türelemmel és kitartással
lehet elérni azt, amit az ember
akar, de aki képes kitartani, an-
nak nagy elégtétel látni, ahogy
egy mozgás összeáll, és végre
elkezd mûködni az, amit koráb-
ban elképzelt.

Mi jelenti a legnagyobb kihí-
vást az animációban?
– Az, hogy olyan stílust tudjak
találni a filmhez, ami tetszik,
ami ugyanakkor illeszkedik a
rendelkezésünkre álló anyagi és
technikai erõforrásokhoz. Illetve
amit nem érzek kompromisz-
szumnak amiatt, hogy nem tu-
dok rajzolni vagy mert nem tud-
juk a szükséges munkamennyi-
séget megfizetni. Ezért nem fog-
nék bele például komplex 3D
animációba, mert azt egy profin
felszerelt stúdió és rengeteg jól
megfizetett szakember híján
csak gyenge minõségben tud-
nánk elkészíteni.

Barack Obama amerikai elnök és Hillary
Clinton külügyminiszter fõpatronálásá-
val olyan kommunikációs „árnyékháló-
zat” fejlesztésébe kezd az USA, amelynek
segítségével a világ tudomására juttathat-
ják véleményüket a cenzúrák által sújtott
országokban élõk is. Úgy ítéljük, hogy a
nyílt véleménynyilvánítástól amúgy is
rettegõ arab országok nemrégiben történt
durva net-cenzúrázásaik után, és fõleg
Kína és Oroszország posztkommunista
eredetû kommunikáció-idegenkedése mi-
att ideje lenne egy ilyen információátvite-
li módszert kifejleszteni. A bibi csak az,
hogy ezt az újítást Amerika kezdemé-
nyezte, az õ tervei alapján készül majd,
és a Fehér Ház jobban bele fog látni ebbe
az adatáramlásba, mint bárki. Vajon
tényleg komolyan gondolják az egyéni
szintû véleménynyilvánítás módjának
globális szintû megreformálását, vagy
csak a CIA dolgát akarják megkönnyíte-
ni? Ha az utóbbi, akkor egyfelõl átlátszó
csel, másfelõl pedig veszedelmes, kétélû
fegyver.

(prier)

Kettõs tükör 

Fõmunkaidõs animáció

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:...........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.
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Budapestre érkezett a héten
Gérard Depardieu. A francia

színész az Asterix és Obelix: Isten
óvja Britanniát címû filmben sze-
repel, amelyben már negyedszer
formálja meg Obelixet. Laurent
Tirard 3D-ben forgó történelmi
vígjátéka francia, spanyol, olasz,
magyar koprodukcióban készül
a fóti stúdióban. A forgatás Mál-
tán kezdõdött, július 20-ig a fóti
filmstúdióban zajlik, majd Íror-
szágban fejezõdik be. A filmet
Franciaországban 2012. október
17-én mutatják be. 

Az 1948. december 27-én szü-
letett mûvész egyike a legfoglal-
koztatottabb francia színészek-
nek, ami nem csoda, hisz közel
kétszáz filmben játszott. Elsõ
szerepét 1970-ben kapta Michel
Audiard-tól, aki Le cri du cor-
moran le soir au-dessus des jonques
címû filmjében foglalkoztatta.
Az igazi áttörést 1974-ben
Bertrand Blier rendezõ filmje, a
Herék, avagy a tojástánc hozta
meg számára. Egy évvel késõbb
sikerült megszabadulnia a huli-

gán-csirkefogó szerepkörtõl, mi-
után sikert aratott Jacques
Rouffio Sept morts sur ordonnance
címû filmjében. Ezt követõen
nagy olasz rendezõkkel dolgo-
zott: Bernardo Bertolucci (Hu-
szadik század), illetve Marco
Ferreri (Szia, majom!). Depardieu

mindenkit lenyûgözött azzal,
hogy rendkívüli könnyedséggel
tudott váltani az egymástól kü-
lönbözõ filmmûfajok között.
Hollywood a kilencvens évek-
ben fedezte fel, 1990-ben Peter
Weir Zöld kártya címû filmjében
játszott. 

Sztársarok

Európai netezõk: 
a németek videóznak a legtöbbet

Az online videó a televízió konkurenciájá-
vá kezd válni, e folyamat élharcosai pedig
egyes európai országok netezõi – olvasha-
tó a comScore elemzésében. Németország
nemcsak a legtöbbet videózók hazája 45
millió webvideó-felhasználóval és a
userenkénti 186,9 darab webes kisfilmmel
havonta, hanem a leginkább elkötelezette-
ké is, a német internetezõk átlagosan csak-
nem 20 órányi online videót néznek ha-
vonta. A második helyen Törökország áll
168,6 darab videóval felhasználónként,
18,7 darab óra/hó idõtartammal és 20,7
millió userrel. A ranglista harmadik helye-
zettje Nagy-Britannia (166,4, 17, 32,5 mil-
lió).

Tizennégy éves diák rajza 
a Google elsõ magyar doodle-ja

A Google elsõ magyarországi doodle-raj-
zoló verseny gyõztesének, Kovács Illésnek
az alkotása nyitotta tegnap a google.hu ol-
dalt. Doodle 4 Google – Nekem Magyarország
címû pályázaton az volt a feladat, hogy ér-
telmezzék újra a Google-logót, és készítse-
nek egy saját változatot, amely reprezen-
tálja számukra Magyarországot. A 4 kate-
góriákba nevezhetõ alkotások közül szak-
mai zsûri választotta ki, hogy melyek ke-
rültek a legjobb 60 közé, amelybõl aztán
az internetezõk választották ki a korcso-
portok legjobbjait. A salgótarjáni fiatal az
elismerésen kívül egymillió forintot nyert
az iskolájának, a korcsoportok gyõztesei-
vel egyetemben kapott egy laptopot, és el-
utazhat velük a Google zürichi fejlesztõköz-
pontjába is. 

Budapesten forgat Depardieu

Megkezdõdött tegnap a kelet-európai régió
legnagyobb animációs szemléje, a X. 
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. 
Felméri Cecíliát, az egyik legismertebb 
erdélyi animációst, a több díjat is nyert 
Mátyás, Mátyás rendezõjét az erdélyi 
animációról kérdeztük.

Kézzel varrott cipõk készítésében

jártas cipészt keresünk budapesti

munkahelyre. Magas fizetési lehetõ-

ség! Telefon: +36-30-2511142.

Gérard Depardieu a fóti stúdióban forgatja a 3D-s Asterix és Obelix-et



6.55 Térkép (ism.)
7.40 Vannak vidékek
(ism.)
8.10 Magyar elsők
8.30 Híradó - Reggel
8.40 Család-barát (ism.)
9.40 Főzés? Gyerekjáték!
9.45 Hókusz-Pókusz Cir-
kusz
9.50 Zénó
10.00 A dzsungel könyve
10.30 Szelek szárnyán
(kan. sor.) (ism.)
11.25 Derrick (krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Térkép
16.00 Kézjegy
16.45 Sámánösvényen
17.20 Kisenciklopédia
17.30 Építészet XXI
18.05 Daktari (am. kaland
sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Szelek szárnyán
(kan. sor.)
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.20 Közbeszéd
22.00 Cranford (angol
sor.)
22.55 Dunasport
23.05 Liszt - Maraton
23.30 Apátlan anyátlanok
(am.-német-angol rom.
dráma, 2005)
1.25 A Liszt Ferenc Kama-
razenekar hangversenye

VIASAT3, 22.25
Halálos terápia

Titokzatos halálesetek követik egymást egy New York-i
kórházban, s különös módon az elhunytak mind szerencsét-
len hajléktalanok. Az események felkeltik egy fiatal orvos
figyelmét, aki minél többet tud meg az elhalálozások hátte-
réről, annál inkább kezd kételkedni neves, köztiszteletben
álló professzorában. A fiatal doktor egy olyan programra
bukkan, melynek feltárása orvosi hitelét fenyegeti.

DUNA Tv, 23.30
Apátlan anyátlanok

A négy nagylányát nevelő Terryt egy nap szó nélkül el-
hagyja a férje. Az asszonyból a harag, a megalázottság és
a tehetetlenség a legrosszabbat hozza ki: iszik, kötekedik a
lányokkal és miközben lassan-lassan összejön a szomszéd-
ban lakó, valaha jó nevű baseballjátékossal, az iszákos és
jámbor Dennyvel, maga sem veszi észre, hogy beleszeret a
ragaszkodó férfiba.

Pro Tv, 20.30
Törvénytisztelõ polgár

Egy betörés vérengzéssé fajul, az egyedüli túlélőt semmi
sem gátolhatja meg abban, hogy megbosszulja szerettei-
nek halálát. A Törvénytisztelő polgár az Olasz meló rende-
zőjének új, pörgős akciójelenetekkel teli filmje. Clyde Shel-
ton egy becsületes családapa, akinek feleségét és lányát
brutálisan meggyilkolják a félresikerült betörés során.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépé-
sek
10.35 Hrvatska kronika
11.05 Ecranul nostru
11.30 Körzeti magazin
12.25 Néprajzi értékeink
12.30 „...hol élsz Te?“
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Távoli misszió
(magyar ismerett. film)
15.25 Kalandozó
15.50 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
16.45 Maupassant törté-
neteiből (francia sor.)
17.45 Múzeumtúra (dok.
f.)
18.10 Magyar bulizene
19.05 1100 év Európa
közepén
19.35 Esti mese
20.00 Filmsztárok a va-
donban
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Hogy volt!?
23.00 Rózsaágy (auszt.
sor.)
23.50 Tulpan (német-
kazah-lengyel vígj.,
2008)
1.30 India - Álmok útján
(sor.)
2.20 Futótűz (am. sor.)
3.00 Stingers (auszt.
krimisor.)

7.00 Infománia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli magazin-
műsor
10.05 Rubí, az elbűvö-
lő szörnyeteg (mex.
sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.25 Gilligan szigete
- A kulisszák mögött
(am. filmdráma, 2001)
17.15 Mindörökké sze-
relem (mexikói soro-
zat)
18.20 Ezel - Bosszú
mindhalálig (török so-
rozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A mentalista
(am. krimisor.)
21.05 Fókusz
21.40 Barátok közt
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI: A helyszí-
nelők (am.-kan. sor.)
Utána. RTL-híradó
23.15 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisorozat)
0.15 A főnök (am.
krimisor.)
1.15 Reflektor
1.25 Törzsutas (ism.)
1.55 Döglött akták
(am. krimisor.)
2.45 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel
7.55 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.55 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.45 Második élet (am.-
kol.-mex. sor.) (ism.)
13.45 Az utolsó szőke
bombázó (am.-angol játékf.,
2000)
15.15 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
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 Irigy Hónaljmirigy
23.20 Megint 48 óra
(amerikai akció-vígj., 1990)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Aktív
0.50 Tények Este
1.25 EZO.TV
06-90-602-022
2.25 Víruskommandó (am.
sor.)
3.55 Alexandra Pódium
(ism.)

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

9.45 Chicago Hope Kór-
ház (sor.) 10.40 June vi-
dám élete (am.-kan. vígj.)
12.35 A Nagy Ő 14.55
Dawson és a haverok
(sor.) 15.50 A médium
(sor.) 16.45 Gyilkos szá-
mok (sor.) 17.40 A dadus
(sor.) 18.05 Egy kapcso-
lat szabályai (sor.) 18.30
Doktor House (ism.)
19.25 Jól nézek ki!
20.25 Két pasi (ism.)
21.25 Doktor House
(sor.) 22.25 Halálos terá-
pia (am. krimi)

7.00 Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Pon-
tos sportidő 15.10 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos
sportidő (live) 20.00
Pokerstars Big Game
21.00 Wrestling RAW
23.00 American Gladia-
tors 0.00 Sport.ro Hírek
0.30 Érzéki ajkak 

8.00 Ananlia másik ar-
ca (am. sor.) 9.30 Csak
a szerelem (sor.)
12.45 Szerelem és
tisztesség (sor.) 14.15
Clase 406 (sor.) 15.30
A csaló (sor.) 16.30
Igaz tör ténetek 17.30
Vad szív (sor.) 18.30
Bella Calamidades
(sor.)  19.30 Teresa
(sor.)  20.30 Kassan-
dra (mexikói  sor.)
22.30 Ördögi kör
(amerikai  sor.)  0.45
Clase 406 (sor.)

8.05 Televíziós vásár-
lás 11.10 A Midsomer
gyilkosságok (sor.)
13.10 Murdoch nyomo-
zó rejtélyei (sor.) 15.05
Családi ügy (am. krimi)
17.15 Perzselő vihar
(kan. akcióf.) 19.05
Trópusi atomvihar (am.
katasztrófa f.) 20.40
2012 - Végzetes robba-
nás (am. katasztrófa f.)
22.15 Tökéletes katona
(am. akcióf.) 0.10 Bar-
bár f ivérek (am. ka-
landf., 1987)

7.30 Reggeli kávé
10.00 Családi történet
(török sor.) 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 A sors kezében
(török sor.) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap hí-
re 19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Nevetés tabletta
20.30 A szülők pénzén
22.00 Penge 2. (am. ak-
cióthriller) 0.45 Farka-
sok völgye (sor.) 1.45
Kanal-D Hírek 2.30 A
szülők pénzén (ism.)

7.00 Napraforgó 9.00
Többszemközt ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15
Többszemközt ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere ism.
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Mester József: A
gyakornok, dokf. 21.00
Kultúrcsepp 21.30 Híradó
22.00 Többszemközt ism.
22.30 Híradó

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Sherlock Holmes, a
mesterkopó
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.25 Körzeti magazinok
15.15 Útravaló
15.35 Üvegvilágom (doku-
mentumf.)
16.05 Ausztrália (term.
sor.)
16.35 Ez csak divat
17.00 Bűvölet (olasz sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.55 India - Álmok útján
(kaland sor.)
19.40 Futótűz (amerikai
sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Cigányszerelem (ma-
gyar operettfilm, 2002)
23.35 24 (amerikai soro-
zat)
0.25 Az Este
0.55 Záróra fiataloknak
1.25 Hírek
1.30 Sporthírek
1.40 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés

6.15 Teleshopping
6.55 Románia hímnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.50 A palota ékköve
(dél-koreai sorozat)
10.00 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 Kim Suro, The
Iron King (koreai soro-
zat)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 e-FORUM (live)
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
17.00 La vie en rose
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.25 Kim Suro, The
Iron King (koreai soro-
zat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Egyszer az élet-
ben – szűrakoztató mű-
sor (live)
23.10 Tsotsi (dél-afrikai-
angol dráma, 2005)
0.50 Út a mennyország-
ba (izlandi-amerikai film-
dráma, 2005)
2.20 Byron lord kaland-
jai (angol dokumentumf.
sor.)

5.00 20 év után (talk
show) (ism.)
6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Mi tör-
ténik doktor úr?
10.00 Ma soeur est moi
(francia játékf., 2008)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Tükröm, tükröm...
(amerikai romantikus víg-
játék, 1996)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Törvénytisztelő
polgár (amerikai krimi,
2009)
22.45 Tűzkitörés (am. ak-
cióf., 2002)
0.45 Alkonyat (amerikai
filmdráma, 2008) (ism.)
3.15 Tűzkitörés (amerikai
akcióf., 2002) (ism.)

6.00 Híradó, Sport (live)
8.00 Jó reggelt – Razvan
és Dani szórakoztató mű-
sora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Knight Rider
(amerika akció sor.)
12.00 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói (kaland
sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Mr. Bean (angol
vígjáték sorozat)
14.15 Az agglegény 2 –
verseny show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés – Simona Gheorghe
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Mindhalálig (ameri-
kai akcióf., 1996)

22.20 Hispania (spanyol
sorozat)
0.00 Élet a börtönben
(amerikai vígjáték, 1999)
2.30 Mindhalálig (ameri-
kai akcióf., 1996) (ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés – Simona Gheorghe
műsora (ism.)

6.00 Vad rózsák (kanadai
sorozat) (ism.)
7.00 A vasálarcos (angol-
am. kalandf.) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 Aki tud az nyer
11.30 Az első nap – reali-
ty show
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, diéta és egy
sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 Elveszett kincsek
kalandorai (angol kaland
sorozat)
16.00 Péntek, a bennszü-
lött (angol-amerikai film-
dráma, 1975)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán – reality show
20.30 Egy hisztérika fel-
jegyzései (amerikai vígjá-
ték, 2004)

22.30 Légörvény (am. ak-
cióthriller, 1997)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Légörvény (am. ak-
cióthriller, 1997) (ism.)
3.30 Aki tud az nyer 

7.00 Hogyan készült?
8.00 Autókereskedők - Ja-
guar XJS
9.00 Hogyan csinálják?
10.00 Hogyan készült?
11.00 Szétépítők

12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők
14.00 Állítólag... - Kanyar-
lövés
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok -
Teutul Triumph motor
18.00 Les Stroud és a túl-
élés titkai - Zulu
19.00 A túlélés törvényei
- Namíbia
20.00 Állítólag... - Termit
és jég
21.00 Szétépítők - Munka-
védelmi felszerelések
21.30 Hogyan készült?
22.30 Megrázó történe-
tek - A villanyember
23.30 Stan Lee bemutat-
ja: szupermenek a való-
ságban
0.30 Sorozatgyilkosok - A
yorkshire-i Hasfelmetsző
1.30 Hajtóvadászat - gyil-
kosok nyomában
2.30 Szétépítők - Munka-
védelmi felszerelések
3.00 Állítólag...

5.00 Hírek (ism.)
6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 –
szórakoztató műsor
10.00 Légy formában
10.30 Auto-mánia
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra
13.30 Jamie és az isko-
la kantinja
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Ma a holnapról
16.00 Bűvölet (olasz so-
rozat)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Vallomások
18.30 A Simpsons csa-
lád (am. anim. sor.)
18.55 Adio
19.00 Biznisz óra
20.00 Három királyság
(kínai sor.)
21.00 Lehet, hogy nem
tudtad
21.15 Győztesek
21.25 Austria Viena -
Luis Figo and Friends
barátságos labdarúgó
mérkőzés
23.30 Tolvajok kamerá-
val
0.25 Három királyság
(kínai sor.) (ism.)
1.15 Nagy lábon –
kultúrális magazin
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Rádióújság 12.00 Híradás Művelődési hí-
rek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az unió küszöbén
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni váltás
16.00 Híradás, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Élő muzsika 

PÉNTEK
2011. június 17.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Ma Jusztin, Jusztina és
Ajtony napja van.
A Jusztin latin eredetû
férfinév, mely a Justus név
továbbképzett Justinus
alakjából ered, jelentése:
igazságos, igaz (ember).
Nõi párja: Jusztina.
Az Ajtony török eredetû
régi magyar férfinév. Je-
lentése: arany.
Holnap a Laura, Alida,
Alina, Szabolcs, Adolf és
Bató nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1881 – Budapesten megje-
lenik a Budapesti Hírlap cí-
mû politikai napilap elsõ
száma
• 1885 – Újpest nagyköz-
ségben 78 taggal megalakul
megalakul Magyarország
legrégibb sportegyesülete,
az Újpesti Torna Egylet.
Színe lila-fehér, jelszava
„Egység, Épség, Egyetér-
tés”.
• 1940 – A Szovjetunió
megkezdi Észtország meg-
szállását.
• 1958 – Nagy Imre,
Maléter Pál és Gimes Mik-
lós halálos ítéletének végre-
hajtása.
• 1989 – Nagy Imre, Ma-
léter Pál és Gimes Miklós
ünnepélyes újratemetése.

Vicc
Egy férfi hajnali 6 órakor
telefoncsörgésre ébred.

Egy felháborodott hang üvöl-
ti benne:
- A maga rohadt kutyája mi-
att nem tudok aludni!
A férfi elnézést kér, majd
megkérdi, kivel beszélt.
Másnap aztán hajnali 4 óra-
kor hívja telefonon az illetõt:
- Elnézést a zavarásért, de
tegnap elfelejtettem monda-
ni, hogy nekem nincs is ku-
tyám!

Recept
Sörkifli
Hozzávalók: 1 kg liszt, 7 dkg
friss élesztõ (kevés langyos
tejben cukorral felfuttatva),
fél liter langyos tej, 1 evõka-
nál cukor, 3 teáskanál só, 2 dl
olaj, 3 tojás sárgája a kenés-
hez, reszelt sajt, vaj vagy
margarine.
Elkészítése: A tejet a cukorral,
sóval és olajjal össze kell ke-
verni, majd összegyúrni a
liszttel és élesztõvel. Kissé
lágy tésztát kapunk. Leg-
alább egy órát kell keleszteni,
majd hat, nagyjából egyfor-
ma cipóra osztjuk. Az egyes
cipókat kör alakúra, kb. 0,5
cm vastagra nyújtjuk. Ezután
a kört felvágjuk 16 egyenlõ
körcikkre, mintha torta len-
ne. Az egyes körcikkek széle-
sebb végére rakunk egy kés-
hegynyi darab vajat, majd
feltekerjük. A kis kifliket tep-
sibe tesszük, megkenjük to-
jással, és reszelt sajtot szó-
runk rá, majd megsütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A csillagok életünk, sorsunk ja-
vulását ígérik. Ami a szívügye-
ket illeti, a felhõk szertefoszla-
nak, és beköszönt a boldogság és
biztonság
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ön most bõvelkedik fantáziá-
ban, ami meggondolatlan lépés-
re sarkallhatja. A pillanatnyi
elhatározása szerint él, ahelyett,
hogy átgondolná, hogy ez mi-
lyen következményekkel járhat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Mindenféle baj és kellemetlen-
ség elkerüli önt, de mégis legyen
nagyon óvatos, elõrelátó. A Ju-
piter, az életöröm bolygója õrkö-
dik szerelmi élete felett.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A Rák-jegyû számára a válto-
zások hoznak bõséges lehetõsé-
get sorsa jobbra fordítására.
Annak ellenére, hogy ügyes ke-
zû, most mégis úgy érzi, hogy
folyamatos akadályokba ütkö-
zik.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Sok a munka, kevés a szabad-
ság. Sebaj, felülrõl kell tekinteni
az életet. Egy rövid ideig tartó,
de felszabadult utazás is nagy
megkönnyebbülést hozhat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A Szûz-jegyû a bölcs visszahú-
zódás embere. A külsõ körülmé-
nyek most nem segítik, de nem
adja fel, mert tudja, hogy képes

lesz megoldani a gondokat.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Túl sokat vállal. Párja már
kezd aggódni ön miatt. A rég-
óta tartó túlterhelés esetleg egy
pihentetõ szabadságot is kiköve-
telhet.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Telihold idején kialvatlanság
fékezi a tettvágyát. Az idõsza-
kos kimerültség azonban csak
ideig-óráig akadályozhatja meg
abban, hogy tervét következete-
sen végrehajtsa.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A napfényes periódus a legjobb
idõszak a magány felszámolá-
sára, a társasági élet felelevení-
tésére. Érdemes ez ügyben prog-
ramokat szervezni. Jó benyo-
mást kelt a környezetében.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Úgy érzi, kissé sokat dolgozott
az utóbbi idõben. Sokat vállalt,
s most fáradtnak érzi magát.
Lazítson, meditáljon, este pi-
henjen, olvasson egy jó könyvet.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Mindig véghezviszi, amit elter-
vez. Sokat vár el másoktól, de
sokat is nyújt. Magabiztosságot
sugároz. Õszinte és nyílt. Rit-
kán szerelmes, de akkor na-
gyon.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Figyelmét a munkájára össz-
pontosítja. Családszeretõ, min-
denáron megvédi, oltalmazza
azokat, akikkel együtt él. Most
nagyon érzelmes.

Horoszkóp
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Kézilabda

ÚMSZ

A lehetõ legnehezebb
csoportba, az olimpiai és

világbajnok, címvédõ fran-
cia, a vb-bronzérmes spa-
nyol, valamint az orosz csa-
pat mellé került a magyar fér-
fi kézilabda-válogatott a ja-
nuári, szerbiai Európa-baj-
nokság tegnapi, belgrádi sor-
solásán.

Az elsõ kalapban a franci-
ák, a harmadikban a spanyo-
lok, a negyedikben pedig az
oroszok voltak a legerõseb-
bek, és éppen ezt a három vá-
logatottat „sikerült” megkap-
nia az elõzetesen a második
kalapba tett magyaroknak.

Az már korábban eldõlt,
hogy Mocsai Lajos szövetsé-
gi kapitány együttese Újvidé-
ken játssza a csoportmeccse-
it, és továbbjutása esetén a
középdöntõben is marad a
szerb–magyar határtól közel
100 km-re fekvõ, Duna-parti
vajdasági városban. Ha sike-
rül a továbblépés, a horvát–
szlovén–izlandi–norvég né-
gyes legjobb három alakulata
megy át Újvidékre. Az is biz-
tos volt, hogy a dán, a nor-
vég, a svéd, a horvát, a mace-

dón és a házigazda szerb vá-
logatott nem lehet a magya-
rok csoportellenfele.

A kvartettekbõl az elsõ há-
rom helyezett jut a 12-es kö-
zépdöntõbe. A január 15. és
29. közötti kontinensviadal-
ról lehet majd kvótát szerezni
a londoni olimpiára: az
aranyérmes, vagy – ha a vb-
gyõztes franciák állhatnak a
dobogó tetejére, akkor – a

második helyezett biztosan
pályára léphet az ötkarikás
játékokon.

A magyarok az idén januá-
ri vb-n elért hetedik helyük-
kel már biztos résztvevõi a
2012. április 6-8. közötti
olimpiai selejtezõtornának,
ugyanakkor például az oro-
szoknak és a magyarokkal
azonos ágon lévõ norvégok-
nak még nincs kvótájuk, õk

az Eb-n harcolhatják ki ezt.
Az Eb-csoportok: A csoport
(Belgrád): Lengyelország,
Szerbia, Szlovákia, Dánia. B
csoport (Nis): Németország,
Svédország, Macedónia,
Csehország. C csoport (Újvi-
dék): Franciaország, Spa-
nyolország, Magyarország,
Oroszország. D csoport
(Versec): Horvátország, Szlo-
vénia, Izland, Norvégia. 

Labdarúgás

T. J. L. 

Dumitru Dragomir
LPF-elnöknek a Temes-

vári FC és a Besztercei
Gloria megmentésére irá-
nyuló igyekezete teljes ku-
darcot vallott: az élvonalbe-
li klubvezetõk aláírásgyûj-

téssel akadályozták meg a
licenc-szabályzat módosítá-
si tervét. 

Ilyen körülmények közt a
temesváriak és a besztercei-
ek az utolsó szalmaszálat is
elvesztették, s a Román
Labdarúgó-szövetség végre-
hajtó bizottságának június
20-i ülése aligha hozhat szá-
mukra kedvezõ ítéletet a
Liga-1-ben maradás ügyé-
ben. Hétfõn már csak való-
színûleg azt döntik el, hogy
a második vagy a harmadik
vonalban szerepeljen a Poli
és a Gloria. 

A hét elején az UEFA is
döntött, s kizárta a konti-
nentális kupaküzdelmekbõl
az eredetileg BL-selejtezõre
jogosult Temesvári FC-t. A
Bega-menti alakulat helyét

a a SC Vaslui vette át, míg a
Medgyesi Gaz Metan az
Európa Ligában szerepel-
het. 

Temesváron mintha már-
is belenyugodtak volna, a
klubvezetés menti ami még
menthetõ. A csapat és a
Liga-1 2010-11-es idényé-
nek gólkirálya Bulgáriában
folytatja. Ianis Zicu meg-

egyezett a CSZKA Szófiá-
val, ahol idényeként 400
ezer eurót fog keresni. Dan
Alexa az új bajnoki idény-
ben a Rapidot erõsíti.
Goga, Bourceanu és
Pantilimon iránt minden
adósságát türlesztette a
klub, így a játékosok szaba-
don igazolhatók. Utóbbit a
Dinamo és a Kolozsvári
CFR 1907 is szeretné kapu-
sának, Bourceanu pedig
megegyezett Gigi Becalival
és tegnaptól a Steauánál
edz. A napokban tárgyalni
fognak Cisovskyval, Ghio-
neával, Tames-sel és Ma-
gerával, akik két rossz közül
választhatnak: beleegyez-
nek a szerzõdésbontásba,
vagy a számottevõ fizetés-
csökkentésbe. 

Röviden

Nem menekül Beszterce
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Mircea Sandunak, a
Román Labdarúgó-szö-

vetség elnökének jelenlét-
ében tegnap bemutatkozott
a válogatott régi-új szövet-
ségi kapitánya. Victor
Piþurcã harmadszor veszi át
a triklórokat és két évvel
menesztése után tér vissza a
kispadra. Szerzõdése július
elsejétõl 2015. november
30-áig szól, azután pedig új-
ra tárgyalnak minden rész-
letet és döntenek – a folyta-
tás vagy a távozás mellett.
A kapitány havi fizetése 35
ezer euró lesz, ami azt je-
lenti, hogy a szerzõdés 53
hónapja alatt közel 2 millió
üti a markát. Miután egyet-
len célkitûzése a 2016-os
Európa-bajnokságra való
kijutás, minden emellett el-
ért siker bónusz. Ha a csa-
pat kijut a 2012-es konti-
nensviadalra Piþurcã 800
ezer eurót kasszíroz, ha pe-
dig a 2014-es vb-re is eljut,
további félmilliót. A részvé-
tel a 2016-os Eb-n már csak
350 ezer eurós prémiummal
jár. 

A régi-új szövetségi kapi-
tány munkáját Eugen
Neagoe, Gabriel Boldici,
Florin Marin és Martin Tu-
dor segíti, utóbbi a háló-
õrökkel foglalkozik majd.
A stáb tagja még Dan
Apolzan, Marius Dina és
Ovidiu Costeºin, valamint
Pompiliu Popescu, aki az
orvosi részért maradt fele-
lõs. 

A tegnapi sajtótájékozta-
tón többször is elhangzott

Rãzvan Lucescu és Ghe-
orghe Hagi neve. Mircea
Sandu elismerte, hogy elõb-
bivel melléfogott, de azt is
elárulta, hogy nagyot csaló-
dott benne. Az elnök igye-
kezett tisztázni a Hagi-
ügyet is. Mint mondta,
nincs magyarázata arra,
hogy 24 óra leforgása alatt
miért gondolta meg magát
a Király. Kompromisszu-
mokra is hajlandó lett vol-
na, s várni a kampány októ-
beri végi záróakkordjára, de
Hagi így sem merte vállal-
ni. „Egy bátrabb szakveze-
tõre leltem”, összegzett az
elnök.      

Piþurcã türelmet kér és
megelõlegezett bizalmat,
mert hiszi, hogy vállal-
kozását siker koronázhatja.
Ennek érdekében igyekszik
visszatéríteni a válogatott-
ból kivonult Rãdoit és
Chivut, akikre véleménye
szerint a csapatnak tovább-
ra is nagy szüksége lenne. A
szakvezetõ új játékosoknak

kíván lehetõséget adni, a fi-
atalítást nem üres szónak
gondolja. A sajtó felé
ugyanazt a nyitottságot ígé-
ri, amely legutóbbi mandá-
tuma idején is jellemezte
kapcsolatát az újságírókkal.
Az „új” Piþurcã nem lesz
más, mint az eddigi, ezután
is a játékosanyag és az el-
lenfél ereje függvényében
fog játéktaktikát választani.  

Négy pontra az osztály-
zót jelentõ csoportmásodik
helytõl, a román válogatott
még négyszer lép pályára a
2012-es Eb D jelû selejtezõ-
csoportjában: szeptember 2-
án Luxemburgban játsza-
nak a triklórok, 6-án a fran-
ciákat fogadják, októberben
pedig a fehéroroszok láto-
gatnak Romániába (7-én), s
Albániában zárul a kam-
pány (11-én). Piþurcã sze-
rint a román válogatott ki-
juthat az ukrán–lengyel kö-
zös rendezésû Európa-baj-
nokságra, bár ez „nagyon
nehéz lesz”.

Magyar „halálcsoport” 

Kemény dió. A magyaroknak a franciákkal, az oroszokkal és a spanyolokkal kell megküzdeniük Fotó: MTI

Egy bizakodó kapitány

Olasz–spanyol 
barátságos 

Augusztus 10-én, az olas-
zországi Bariban barátsá-
gos mérkõzésen találkozik
egymással a 2006-ban vi-
lágbajnok olasz és a tavaly
vb-aranyérmes spanyol
labdarúgó-válogatott. Az
összecsapásra a több mint
58 ezer nézõ befogadására
alkalmas San Nicola Stadi-
onban kerül sor. A két
együttes legutóbb a 2008-
as Eb negyeddöntõjében
játszott egymással, akkor a
késõbb aranyérmes spa-
nyolok a gól nélküli 120
percet követõen tizenegye-
sekkel nyertek. Az örök-
mérleg szempontjából az
olaszok állnak jobban: 28
találkozóból kilencet nyer-
tek, és 11 döntetlen mellett
nyolcszor kaptak ki.

Kecskeméten 
a Szuperkupáért

Kecskeméten kerül sor jú-
lius 8-án a labdarúgó-Szu-
perkupa döntõjére, azaz a
bajnok Videoton FC és a
Magyar Kupát megnyert
Kecskemét összecsapására.
A versenykiírás szerint
semleges helyszínen került
volna sor a két csapat
mérkõzésére, az egyesüle-
tek és az MLSZ között ko-
rábban lefolytatott egyez-
tetést követõen azonban
úgy döntöttek, Székesfe-
hérváron vagy Kecskemé-
ten lesz a meccs.

Ismét az olasz 
élvonalban a Novara

Ötvenöt év szünet után is-
mét az olasz labdarúgó-
bajnokság élvonalába ke-
rült a Novara csapata,
amely a másodosztály rá-
játszásának döntõjében – 
a gól nélküli elsõ meccs
után – 2-0-ra legyõzte a
Padovát. A Novara tavaly
még a Serie C-ben szere-
pelt, idén pedig harmadik
lett a második vonalban,
ahol a 3–6. helyezett gárda
küzdött a rájátszásban.
Korábban a Siena és az
Atalanta harcolta ki egye-
nes ágon a feljutást a Serie
B-bõl, az élvonalból pedig
a Bari, a Sampdoria és a
Brescia esett ki.

Pljuscsenko 
ismét amatõr 

A nemzetközi szövetség
(ISU) visszaadta az ama-
tõr státuszt Jevgenyij
Pljuscsenkónak, az oro-
szok olimpiai és három-
szoros világbajnok mûkor-
csolyázójának, aki ezáltal
elindulhat majd a 2014-es
szocsi téli olimpián. A 28
éves, nemzetközi hírû
sportoló a tavalyi, vancou-
veri olimpia után sérülésre
hivatkozva nem vett részt
a torinói vb-n, de idõköz-
ben különbözõ pénzdíjas
viadalokon indult, ezért az
ISU tavaly júniusban eltil-
totta õt az összes általa
rendezett versenytõl, így a
szocsi ötkarikás esemény-
tõl is.

Tenisz

T. J. L. 

A The All England
Lawn Tennis Club füves

pályáin javában zajlanak az
év harmadik tenisz-Grand
Slam-tornája, a wimbledoni
viadal selejtezõi. A tavaly a
juniorok wimbledoni verse-
nyét megnyert magyar
Fucsovics Márton nem jutott
fel a fõtáblára. Az elsõ kör-
ben 7-6 (4), 6-1-re nyert
ugyan a francia Jonathan
Eysseric ellen, de a második
körben kikapott a japán
Szoeda Gotól, 4-6, 3-6. A fér-
fi egyes selejtezõjének elsõ
fordulójában búcsúzott a
szintén magyar Kellner
Ádám, aki 6-3, 6-4-re kika-
pott a francia Kenny De
Scheppertõl. A román férfi-
ak, Victor Crivoi és Adrian
Ungur már az elsõ körben ki-
estek. A selejtezõk 6. ki-
emeltjeként Gallovits–Hall
Edina 6-1, 6-2-re verte az ar-
gentin Florencia Andre
Molinerót, de tegnap 6-1, 6-
1-re kikapott az ukrán
Tetyana Luzsanszkától. Ele-
na Bogdan 6-3, 3-6, 9-7-re
nyert a kínai Csing-Csing Lu
ellen, majd kikapott a 4. he-
lyen kiemelt amerikai Irina
Falconitól, 2-6, 2-6. 

Kudarcok a
selejtezõkben

Mircea Sandu és Victor Piþurcã tegnap kiegyeztek Fotó: Mediafax

Dan Alexa az új bajnoki idényben a Rapidot erõsíti
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