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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3792 ▲
1 amerikai dollár 3,3307 ▲
100 magyar forint 1,4656 ▼

Vezércikk 3

Sarkozy (szélsõ)jobbra kacsint

A szocialista François Hollande (28,5 szá-
zalék) és a konzervatív Nicolas Sarkozy
(27) jutott be a francia elnökválasztás május
6-án esedékes második fordulójába. Rövid
beszédében az államfõ elsõként a szélsõ-
jobboldali szavazókat szólította meg.

Aktuális 2

Nem, soha!
Hogy szándékaikat egyértelmûvé tegyék,
a bizalmatlansági indítvány szerzõi kez-
deményezésüknek a magyar szélsõjobbol-
dal hírhedt szólamát idézõ címet adtak:

„Állítsátok meg a zsarolható
kormányt! Így nem (tovább),
soha!” Ezek után nehezen
minosíthetõ az elvárás, hogy

az RMDSZ szavazza
meg a bizalmatlansági
indítványt egy esetleges
közös kormányzás
reményében.Szõcs Levente

ÚMSZ-összeállítás

Hiába perelnek a nyugdíjasok
a jogtalanul levont egészség-

biztosítási hozzájárulás visszafi-
zetéséért, mivel az Alkotmánybí-
róság határozatában az áll, hogy
a döntést nem lehet visszamenõ-
legesen alkalmazni – nyilatkozta
tegnap lapunknak Kerekes Kár-
oly, a képviselõház munkaügyi
szakbizottságának jogász végzett-
ségû tagja. Mint kifejtette: a bíró-
sági kereseteknek akkor lett volna
értelme, ha a Hivatalos Közlöny-
ben még nem jelent volna meg az
Alkotmánybíróság döntése,
ugyanis a határozatban van egy
olyan kitétel, amely már az elindí-
tott perekre vonatkozik.
Folytatása a 3. oldalon 

ÚMSZ

Pénteken délelõtt szavaz a
parlament két háza a Szociál-

Liberális Szövetség (USL) által
benyújtott és tegnap délután felol-
vasott Állítsátok meg a zsarolható
kormányt címû bizalmatlansági
indítványról. Az ellenzéki kezde-
ményezés esélyeit javítja, hogy
tegnap rekordszámú, hét honatya
lépett ki a Demokrata-Liberális
Pártból és csatlakozott az ellenzé-
ki pártszövetség valamelyik ala-
kulatához. Bár Emil Boc PDL-
elnök kizártnak tartja kormány-
buktató dokumentum elfogadá-
sát, az ellenzékiek már különbö-
zõ forgatókönyveket dolgoztak ki
az Ungureanu-kabinet bukása
utáni idõszakra. 3. és 4. oldal 

Hiába perelnek

a nyugdíjasok?

Vészesen apad a

kormánytöbbség

Boc: már biztos a béremelés

Megvannak a feltételek a közalkalmazotti
bérek teljes mértékû visszaállítására – kö-
zölte a koalíció vezetõinek hétfõi tanácsko-
zása után a Demokrata Liberális Párt
(PDL) elnöke, Emil Boc.

Aktuális 3

Kultúra 8
Filmmel dobbant Purcãrete 

Minden tekintetben formaújító román fil-
met tekinthetnek meg a hazai mozi ked-
veloi – állítják Silviu Purcãrete rendezõ új
alkotásáról az Undeva in Palilula címû film
készítõi, szereplõi. 

Megyitották tegnap Bukarest-
ben a nagyközönség elõtt az

új nemzeti könyvtárat, Mihai
Razvan Ungureanu miniszterel-

nök, Markó Béla miniszterelnök-
helyettes és Kelemen Hunor kul-
turális és örökségvédelmi minisz-
ter jelenlétében. 8. oldal

A hasunkra költünk a legtöbbet, de a cigarettáról és italról a háztartások zöme a drágulás ellenére sem mond le

Megnyílt a nemzeti könyvtár

A miniszterelnök Kelemen Hunor és Markó Béla társaságában Fotó: Mediafax

Emészthetetlen ételárak
A havi jövedelme felét kizárólag élelmiszerre költi egy átlagos romániai család

Nem az uniós tagállamokkal, hanem Fehéroroszország és Montenegró statisztikai mutatói-
val „vetekszik” Románia abban a tekintetben, hogy a fizetések mekkora arányát költik polgá-
rai létfontosságú kiadásokra. Az Országos Statisztikai Intézet szerint az élelmezésre szánt ös-
szeg mintegy fele a családi büdzsének: a 350 eurónak megfelelõ átlagbérbõl több mint 140
euró az „asztalra” kerül, a többit pedig – egyre nagyobb mértékben – a lakásfenntartás
emészti fel. Nemhogy oktatásra, de még ruházkodásra is egyre kevesebb futja. Gazdasági
elemzõk szerint a hazai vásárlóerõt már csak egy „altalaji” csoda mentheti meg. 6. oldal

Fotó: archív
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Röviden

Halálos fenyegetés MRU-nak

Halálos fenyegetést kapott a miniszterelnök
egy Vaslui megyei ellenzéki politikustól.
Adrian Solomon szociáldemokrata képvi-
selõ azt üzente Mihai Rãzvan Ungurea-
nuak: ha Bârladon jár, és nem néz be a vá-
rosházára a helyiek gondjairól érdeklõdni,
úgy jár majd, mint Aldo Moro. Mint is-
mert, Aldo Moro olasz miniszterelnököt
1978-ban elrabolták és meggyilkolták a Vö-
rös Brigádok. Solomon akkor ragadtatta
magát erre a kijelentésre, amikor arról érte-
sült, hogy a miniszterelnök május elsején a
moldovai kisvárosba látogat.

Kerekasztal a szólásszabadságról

A szólásszabadság korlátairól szervez ke-
rekasztal-beszélgetést szerda délután 6 órá-
tól a marosvásárhelyi Kultúrpalota kister-
mében a Kós Károly Akadémia Alapítvány
és az Erdélyi Magyar Televízió. A beszélge-
tés résztvevõi: Majtényi László, az ORTT
volt elnöke, Kós Anna televíziós fõmunka-
társ, a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem
dékánja, Kovács Péter, az RMDSZ fõtitká-
ra, valamint Szász Attila, a Marosvásárhe-
lyi Rádió magyar adásának megbízott fõ-
szerkesztõje, az Országos Audiovizuális
Tanács volt tagja. Az eszmecsere moderá-
tora Gáspárik Attila, a marosvásárhelyi
Nemzeti Színház fõigazgatója, az Országos
Audiovizuális Tanács volt alelnöke, házi-
gazdája pedig Markó Béla, a Kós Károly
Akadémia Alapítvány elnöke lesz.

Csíksomlyói legény Brüsszelben

Csíksomlyói népviseletbe öltöztetik május
14-én a brüsszeli pisilõ kisfiút, a Manneken
Pis szobrot, ugyanis a székely viseletek kö-
zül erre érkezett a legtöbb szavazat Hargita
Megye Tanácsának Facebook-oldalán. A
felhívásra 21 Hargita megyei település
küldte el a viseletérõl szóló ismertetõt. Az
akció szervezõje a brüsszeli Székelyföldi
Képviseleti Iroda, amelyet Hargita és
Kovászna megye tanácsa mûködtet Maros
megye bevonásával.

Aláírásgyûjtés Szlovákiában

Befejezõdött az a kettõs állampolgársággal
kapcsolatos aláírásgyûjtési akció Szlovákiá-
ban, amelyet tavaly szeptemberben indított
el több civil aktivista támogatásával a Via
Nova ICS ifjúsági szervezet. A három kö-
vetelés közül a legfontosabb: a parlament
helyezze hatályon kívül a szlovák állampol-
gárságról szóló törvény azon részét, amely-
nek alapján elveszíti szlovák állampolgársá-
gát az, aki egy másik ország állampolgársá-
gát felveszi.

Áder hivatalosan is jelölt

Benyújtotta a Fidesz és a KDNP frakcióve-
zetõje tegnap a parlamentnek az Áder Já-
nos államfõvé választásához szükséges
ajánlási íveket. Lázár János (képünkön közé-
pen) és Harrach Péter újságíróknak elmond-

ta, a külföldön tartózkodó Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszteren kívül minden
kormánypárti képviselõ aláírta a fideszes
európai parlamenti képviselõ köztársasági
elnökké jelölését. A Fidesz frakcióvezetõjé-
nek tájékoztatása szerint a házbizottság
péntek reggel dönt majd az államfõválasz-
tás lebonyolításáról.

Hírösszefoglaló

Csökken Európa befolyása a
világban – hangsúlyozta Or-

bán Viktor magyar miniszterel-
nök tegnap Brüsszelben a Ma-
gyarország megújulása és az európai
gazdasági felépülés címû elõadásá-
ban, amelyet az Európai Politikai
Központ (European Policy Cent-
re, EPC) nevû elemzõ mûhely
rendezvényén tartott. Budapesti
politikai elemzõk szerint a kor-
mányfõ brüsszeli tartózkodása al-
kalmából megragadja a lehetõsé-
get, és José Manuel Barrosóval,
az Európai Bizottság elnökével is
tanácskozik.

Elõadásában Orbán Vik-
tor Magyarország helyzetérõl
szólva emlékeztetett arra, hogy
az ország 2004 és 2011 között
nem volt képes tartani az uniós
deficitkorlátokat. A magyarok
fegyelmezetten elfogadják a kihí-
vások miatt szükséges változáso-
kat – ezek között említette azt,
hogy a szociális támogatások a
közmunkaprogramban való rész-
vételi hajlandóságtól függnek. A
köztehervállalásra vonatkozó in-
tézkedések ismertetése mellett a
kormányfõ kitért az egészség-
ügyi ellátással és az oktatás tá-
mogatásával kapcsolatos kérdé-
sekre is.

Valószínûleg kerülnek majd
Magyarországgal kapcsolatos
kötelezettségszegési ügyek az
Európai Bíróság elé – véleke-
dett Orbán Viktor. Elmondta,
hogy az Európai Bizottsággal to-
vábbra is vitája van Magyaror-
szágnak az adatvédelmi intéz-
ményrendszerrel, a jegybankel-
nöki fizetéssel, illetve a bírák
nyugdíjba vonulásával kapcso-
latban, és ezek a kérdések szerin-
te könnyen kiköthetnek a luxem-
bourgi székhelyû bíróságon. A
kötelezettségszegési eljárás in-
tézményérõl azt mondta, hogy
az része az unió normális mûkö-
dési rendjének.

Az elõadást követõ sajtótájé-
koztatón a Magyarország és az
IMF közötti feszültséggel és kö-
télhúzással kapcsolatban el-
mondta, hogy Magyarország
pénzügyi biztosítékot akar, a
Nemzetközi Valutaalap  viszont
pénzt akar kölcsönözni. A meg-
állapodás létrejötte, az EU/
IMF nyújtotta pénzügyi biztosí-
tékok megléte olcsóbbá tenné
Magyarország adósságfinanszí-
rozását, és az idõhúzás csak ros-
szat tesz az országnak. Megerõ-
sítette, hogy a magyar fél bármi-
kor kész gyorsan megegyezni az
igényelt pénzügyi biztosítékok
kérdésében. 

ÚMSZ

A szavazatok kilencven száza-
lékának feldolgozottsága után

a hivatalos eredmények szerint a
szocialista François Hollande

28,5 százalékkal végzett az élen a
francia elnökválasztás elsõ fordu-
lójában a második helyen álló, 27
százalékos támogatottságot élve-
zõ jelenlegi államfõ, a konzerva-
tív Nicolas Sarkozy elõtt, így õk

ketten jutottak be a május 6-i má-
sodik fordulóba. A harmadik he-
lyen a szélsõjobboldali Marine Le
Pen áll a szavazatok 18,2 százalé-
kával, megelõzve a radikális bal-
oldali Jean-Luc Mélenchont (11

százalék). A centrista François
Bayrou a szavazatok 9,1 százalé-
kát kapta.

Ilyen jó eredményt szélsõjobb-
oldali jelölt még nem ért el elnök-
választáson, elemzõk szerint a
Nemzeti Front (FN) vasárnap es-
te a jelenleg kormányzó jobbkö-
zép Népi Mozgalom Uniója
(UMP) lehetséges alternatívája-
ként jelent meg a francia politikai
színtéren. Erre utalt az államfõ
rövid beszéde is, amikor elsõként
a szélsõjobboldali szavazókat szó-
lította meg, és azt mondta: az el-
sõ forduló „válságszavazás” volt,
amelyben a franciák „nyugtalan-
ságukat és szorongásukat fejezték
ki a jelenleg formálódó új világgal
szemben”. Ezért szerinte a máso-
dik forduló központi kérdése az
lesz, hogy ki tudja „megõrizni eb-
ben a gyorsan változó világban a
franciák jelenlegi életmódját”.

A vasárnapi elõnyszerzéssel je-
lentõsen megnõtt az esélye an-
nak, hogy 17 év után ismét balol-
dali államfõje legyen Franciaor-
szágnak – az elõzõ a legendás
François Mitterand volt –, miután
a második fordulóra az összes fel-
mérés a szocialista jelölt biztos,
legalább 54 százalékos gyõzelmét
jelzi elõre. 

Sarkozy jobbra kacsint

Gy. Z.

A dél-koreai rendszer meg-
semmisítésével fenyegetõzött

Phenjan a KCNA hivatalos
észak-koreai hírügynökség tegna-
pi jelentése szerint. Azt azonban
nemzetközi megfigyelõk sem tud-
ják megmondani, hogy van-e ösz-
szefüggés a Csoszon Ilbo címû lap
szombati értesülésével, amely
szerint Észak-Korea két héten be-
lül végrehajtja harmadik föld alat-
ti atomrobbantását, és már a vége
felé jár az elõkészületeknek.

Az északi hadsereg tegnap kö-
zölte: „Ránk jellemzõ, de álta-
lunk eddig nem használt, 3-4
percet igénybe vevõ különleges
eszközökkel és módszerekkel
hamuvá változtatjuk az összes
patkányszerû csoportot és a pro-
vokáció bázisait”, azaz Ri
Mjung Bak dél-koreai elnök
konzervatív rendszerét és a dél-
koreai médiacsoportokat. A
közlemény egyebet nem tartal-
mazott, de a lapkommentárok

hozzáfûzik: „Szöulból csak por
és hamu marad”.

Egyes dél-koreai elemzõk sze-
rint a közlemény célja, hogy
nyugtalanítsa Dél-Koreát, míg
mások úgy vélik, hogy az északi
rezsim terrorakciókra készül. Az
azonban valószínûtlen, hogy
Phenjan kiterjedt fegyveres táma-

dást indítson Dél-Korea ellen,
ahol 30 ezer amerikai katona állo-
másozik – mondta Kim Joung
Szu, a szöuli Sogang Egyetem ta-
nára.

Az Észak-Korea legutóbbi fe-
nyegetését megelõzõ hetekben
egyre élezõdött a félsziget két ál-
lama közti feszültség, miután

mindkét Korea új rakétákkal állt
elõ.

A szöuli egyesítési minisztéri-
um közölte, vizsgálják, hogy
Phenjan közleménye milyen hát-
só szándékkal született. A déli vé-
delmi minisztérium szerint nem
észleltek csapatmozgásokat
Észak-Koreában. 

„Szöulból csak hamu marad”

Hollande öröme felhõtlen, Sarkozy lógatja az orrát. Tizenhét év után ismét szocialista lakó költözik az Elysée-palotába?

Phenjan fenyegetõzik. Az észak-koreai hadsereg vezetõi szerint perceken belül indulhat a pusztító csapás

Orbán: fegyelmezett magyarok



A Szociálliberális Unió
(USL) meglehetõsen kényel-
metlen helyzetbe lavírozta
magát az elmúlt hetekben.

Megfenyegette a kor-
mányt, hogy ha lét-
rehozza a magyar
kart a Marosvásár-
helyi Orvosi és

Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE), az-
az „enged az RMDSZ zsarolásának”, bi-
zalmatlansági indítványt nyújt be. Ebben a
kontextusban a kormány bukása jól megér-
demelt büntetés lenne, s az ellenzék vezetõi
igyekeztek is minden adandó alkalommal
akként feltüntetni.
Idõvel aztán rájöhettek, hogy a MOGYE
magyar kara ügyében indított támadásnak
olyan felhangja van, ami kormányzásra ké-
szülõ, magukat européernek tartó pártok-
nak nem áll jól. Bekerült tehát két másik
témakör – a nyersanyag-privatizáció és a
költségvetési kiutalások kérdése –, így az in-
dítvány kellõképpen felhígult, de csak any-
nyira, hogy elmondható legyen: nem ki-
mondottan a magyarok ellen irányul. Ám
hogy, hogy nem, az ellenzék a két új témá-
val kapcsolatban is ugyanazokat a fogal-
makat találta a legkifejezõbbeknek, amelye-
ket a MOGYE kapcsán is gyakran hasz-
nál, és amelyek hallatán a román választó
reflexszerûen a magyarokra gondol: zsaro-
lás, idegen érdekek. A szóhasználatnak kö-
szönhetõen az indítvány még mindig kellõ-
en hangulatkeltõ, ám adott esetben védhetõ
is. (Ha esetleg az európai szocialisták rákér-
deznének.)
Hogy miért teszik ki magukat a nacionaliz-
mus vádjának az ellenzéki pártok vezetõi,
és hozzák magukat kényelmetlen helyzetbe,
ha úgyis megnyerik az õszi választásokat?
Könnyen meglehet, hogy egyáltalán nem
számítanak biztos gyõzelemre. Elõfordul-
hat, hogy az utóbbi hónapokban közzétett
felmérések nem csupán a bãsescui propa-
ganda részei voltak (bár kétségtelen azt is
szolgálták), és az USL tényleg nem érné el
az 50 százalékot.
Ha a nacionalista diskurzus szavazatszerzõ
képessége szóba kerül, mindenki a PRM
2008-as kudarcát emlegeti. Csakhogy azóta
változott a világ: csökkentek a bérek és nyug-
díjak, munkahelyek szûntek meg, egyre töb-
ben tartoznak a banknak, vagy „csak” a re-
zsivel. Úgyhogy ebben a szegmensben alig-
hanem van néhány százaléknyi tartalék. A
Dan Diaconescu 15 százalékán felül is!
Hogy szándékaikat egyértelmûvé tegyék, a
bizalmatlansági indítvány szerzõi kezdemé-
nyezésüknek a magyar szélsõjobboldal hír-
hedt szólamát idézõ címet adtak: „Állítsá-
tok meg a zsarolható kormányt! Így nem
(tovább), soha!”
Ezek után nehezen minõsíthetõ az elvárás,
hogy az RMDSZ szavazza meg a bizalmat-
lansági indítványt egy esetleges közös kor-
mányzás reményében. Csak az nem világos,
hogy ugyan miért buktatná meg a kor-
mányt az RDMSZ, miközben a legtöbb,
amit nyerhet, a kormányzás folytatása vol-
na (immár az USL oldalán), ráadásul oda
lenne a szavahihetõsége? Ha az RMDSZ
mégis bekapja a csalit, abban az egyedi él-
ményben lesz részünk, hogy egy nacionalis-
ta hangulatkeltés szándékával íródott bizal-
matlansági indítványt az érintett kisebbség
képviselõinek szavazataival fogadja el a
parlament.

Nem, soha!

Szõcs Levente

Román lapszemle

Vaskorszakbeli munkaeszközöket és dí-
szeket találtak a Szászváros–Nagyszeben
közötti autópálya építése során. A lelete-
ket restaurálás és megõrzés céljából Buka-
restbe szállították (România liberã). Má-
jus 15-én átadják a forgalomnak a Buka-
rest–Ploieºti autósztrádát. Erre Mihai
Rãzvan Ungureanu tett ígéretet (Adevãrul).

Romániában 97 805 lakóházban nincs
még elektromos áram. Bekapcsolásuk az
országos hálózatba közel egymilliárd lejbe
kerülne (Jurnalul Naþional).

Cs. P. T., M. Á. Zs.

Pénteken délelõtt szavaz a par-
lament két házának plenáris

ülése a Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) által benyújtott és teg-
nap délután felolvasott Állítsátok
meg a zsarolható kormányt címû bi-
zalmatlansági indítványról. 

Újabb átállások 

Az ellenzéki kezdeményezés
esélyeit javítja, hogy tegnap –
egyes számítások szerint – rekord-
számú, hét honatya lépett ki a
Demokrata-Liberális Pártból és
csatlakozott az ellenzéki pártszö-
vetség valamelyik alakulatához.
Amúgy a nap során folyamatosan
változott a dezertõrök száma,
több szenátor és képviselõ eseté-
ben is felröppent az átállás híre. 

Mircea Duºa, a szociáldemok-
raták képviselõházi frakcióvezetõ-
je elõrebocsátotta, nem kizárt,
hogy mától az alsóházban is elve-
szítse többségét a kormányt támo-
gató koalíció. „A bizalmatlansági
indítványig nyitva áll az USL ajta-
ja, és arra számítunk, hogy nõni
fog a hozzánk csatlakozó hon-
atyák száma” – fogalmazott
Duºa. Hozzátette: a kormány-
pártok számára egyre nehezebb
lesz az alsóházi kvórum biztosítá-
sa, hiszen csak 167 képviselõvel
rendelkeznek, ami alig hárommal
haladja meg a plénum határozat-
képességéhez szükséges 164-et. 

Boc: szolid a koalíció

Emil Boc volt kormányfõ, a
Demokrata-Liberális Párt (PDL)
elnöke a koalíciós alakulatok teg-
napi ülésén kizártnak tartotta az
ellenzéki kezdeményezés megsza-
vazását. „A bizalmatlansági indít-
vány megbukik, a kormány foly-
tatja munkáját, a koalíció szolid”
– hangoztatta Boc. Arra a kérdés-
re, hogy miképpen biztosítják
majd a koalíciós pártok a parla-

menti kvórumot, a PDL elnöke
leszögezte: a törvényeket minden-
képpen elfogadtatják. 

Elena Udrea, a PDL országos
alelnöke, az alakulat bukaresti
szervezetének elnöke arra szólí-
totta fel azokat a párttársait, akik
az ellenzéki kezdeményezés meg-
szavazását tervezik, hogy nyíltan
vállalják fel álláspontjukat, és áll-
janak át az USL oldalára. Hozzá-
tette: a PDL és a szavazói számá-
ra nagyon jó, hogy elmennek az
árulók. Udrea meggyõzõdése,
hogy az USL az elsõ adódó alka-
lommal megszabadul majd azok-
tól, akik most cserbenhagyják a
koalíciót, mert „senkinek sincs
szüksége árulókra”. 

USL-kormány 
RMDSZ-részvétellel?

Eltérõ forgatókönyveik van-
nak a Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) vezetõinek arról, mi

történjék, ha a parlament meg-
szavazza az ellenzék bizalmat-
lansági indítványát, és megbukik
a kormány. Az USL liberális
társelnöke, Crin Antonescu va-
sárnap este a Realitatea TV-nek
azt nyilatkozta: ebben az esetben
az ellenzéknek el kell vállalnia a
kormányzást, és Victor Pontát
kell jelölnie miniszterelnöknek.
A liberális politikus nem zárta
ki, hogy egy ilyen politikai
konstrukcióban az RMDSZ is
részt vegyen. „Õszig semmi
sincs kizárva. Mi arra törek-
szünk, hogy az õszi parlamenti
választásokon abszolút többsé-
get szerezzünk, és azt követõen
USL-kormány alakuljon” –
mondta Crin Antonescu. Koráb-
ban az ellenzéki pártszövetség
vezetõi több ízben üzenték a szö-
vetségnek, hogy ne számítson
kormányzati részvételre, amikor
az USL átveszi a hatalmat, miu-
tán az RMDSZ nem volt hajlan-

dó az év elején átállni az ellen-
zékhez.

A szociáldemokraták azonban
ezt másképp látják. Szerintük a
bizalmatlansági indítvány sikere
esetén ideiglenes kormánynak
kell átvennie a hatalmat, amely-
nek egyetlen feladata az elõreho-
zott választások megszervezése
lenne. „Az USL-nek csupán a
parlamenti választások után kel-
lene kormányra lépnie. A parla-
ment jelenlegi összetétele bi-
zonytalanná teszi bármely kor-
mány jövõjét” – jelentette ki va-
sárnap este az Antena3 stúdiójá-
ban Ion Iliescu, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) tiszteletbeli elnö-
ke. Victor Ponta, a PSD elnöke
tegnap reggel a RFI-nek azt nyi-
latkozta, maga is az ideiglenes
kormány híve. A politikus azon-
ban kitérõ választ adott arra a
kérdésre, hogy elvállalná-e a mi-
niszterelnöki tisztséget egy ideig-
lenes kormány élén. 

Apad a kormánytöbbség
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M. Á. Zs.

Országos elnökét, Emil Boc
volt kormányfõt indítja Ko-

lozsvár polgármesteri tisztségéért
a Demokrata Liberális Párt
(PDL) – tudta meg az Evenimentul
Zilei címû napilap. Sever Voi-
nescu, a nagyobbik kormánypárt
elnöke nem kívánta sem megerõ-
síteni, sem cáfolni a hírt, hangsú-
lyozva viszont, valóban döntés
született a kérdésben. PDL-s for-
rások szerint Emil Bocot valóság-
gal rákényszerítették párttársai
arra, hogy induljon a kincses vá-
ros polgármesteri tisztségéért.
Ugyanazon források szerint a volt
kormányfõ, aki 2004-ben és 2008-
ban is elnyerte a kolozsváriak bi-
zalmát, azért vonakodik az indu-
lástól, mert a kudarctól tart. Az
ellenzéki Szociál-Liberális Szö-
vetség (USL) Marius Nicoarã volt
megyei tanácselnököt, az
RMDSZ Eckstein-Kovács Péter
volt szenátort, volt elnöki tanács-
adót, az Erdélyi Magyar Néppárt
pedig Gergely Balázst indítja a jú-
nius 10-i helyhatósági választáso-
kon kolozsvári polgármesterje-
löltként. 

ÚMSZ

Megvannak a feltételek a köz-
alkalmazotti bérek teljes mér-

tékû visszaállítására – közölte a
koalíció vezetõinek hétfõi tanács-
kozása után a Demokrata Liberá-
lis Párt (PDL) elnöke, Emil Boc.

A politikus emlékeztetett arra,
hogy a koalíció és a PDL koráb-
ban kötelezettséget vállalt a
2010-ben 25 százalékkal lefara-
gott fizetések visszaállítására.
Szerinte már nincs akadálya an-
nak, hogy a közalkalmazottak a
bérükbõl visszatartott összeg ma-
radékát is megkapják. Emil Boc
nem kívánt kitérni arra, hogy
egészen pontosan melyik hónap-
tól állnának vissza 2010-es szint-
jükre a közalkalmazotti fizetések.
Csupán annyit mondott, hogy a
döntés ebben a kérdésben a kor-
mányra hárul és a nemzetközi
pénzintézetekkel folytatott tár-
gyalásokon is múlik.

A 2010-ben levágott bérek
visszaállítása szerepel a kor-
mány által elkészített konvergen-
ciaprogramban, amit a kabinet
minden évben frissít, és elküld az
Európai Bizottságnak. A konver-
genciaprogram szerint a béreme-

lés enyhén növelni fogja a sze-
mélyzeti kiadásokat, de középtá-
von ez a típusú kiadás továbbra
is csökkenõ irányt fog mutatni.
A tervek szerint ugyanis hatály-
ban marad a közintézmények
esetében az az elv, miszerint a
közszférában új dolgozót csak
akkor lehet alkalmazni, ha hét
állás megüresedik. A kormány
2010 júniusában 25 százalékkal
csökkentette a közalkalmazotti
béreket, ebbõl 2011 elején 13
százalékot adott vissza. A kabi-
netnek még körülbelül ugyan-
ennyivel kellene emelnie a bére-
ket ahhoz, hogy ismét visszaáll-

janak a csökkentés elõtti szintre.
Mihai Rãzvan Ungureanu mi-

niszterelnök korábban úgy nyi-
latkozott, hogy a kormány egyik
fõ célkitûzése a közalkalmazotti
bérek visszaállítása. Ugyanakkor
hozzátette: a kabinetnek óvatos-
nak kell lennie, így nem közölte
konkrétan, hogy mikortól és
hány százalékkal emelik a jöve-
delmeket. A döntés meghozata-
lában várhatóan meghatározó
szerepet játszik majd a román
gazdaság elsõ negyedévi teljesít-
ménye, amelynek adatait a ro-
mán statisztikai hivatal május kö-
zepén közli. 

„Hazaküldik”

Emil Bocot
Koalíció: már biztos a béremelés

Demokrata-liberális „árulókkal” duzzad az ellenzéki liberálisok parlamenti frakciója

Emil Boc PDL-elnök a bérek teljes mértékû visszaállítását ígéri 
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Bogdán Tibor 

Két és fél hónappal hiva-
talba lépése után Mihai

Rãzvan Ungureanu kormá-
nyának máris szembe kell
néznie az elsõ bizalmatlansá-
gi indítvánnyal, amely egy-
ben az eddig parlamenti
sztrájkot folytató ellenzék el-
sõ törvényhozási akciója.

Ballábas privatizáció

A több témakört felölelõ
dokumentum vádak egész
sorát vonultatja fel a kabinet
ellen. A 116 aláíró szerint a
demokrata liberálisok kor-
mányzása alatt az ország el-
távolodott a jogállam érté-
keitõl és elveitõl, az alkot-
mányos normáktól. Lerom-
lott a demokratikus állami
intézmények mûködése, a
lakossági életszínvonal, az
országban a politikai ön-
kény uralkodik, a kormány
a lakossági gondok megol-
dása helyett a közösségi va-

gyon megdézsmálására tö-
rekedett. Ungureanu kor-
mányának beiktatása sem-
milyen pozitív változással
nem járt. A miniszterelnök
és kormánya semmit sem
értett meg a januári lakossá-
gi tiltakozásokból, a kabinet
Victoria téri székháza új tit-
kosszolgálattá változott –
hangzik a bizalmatlansági
indítvány.

Az aláírók állításának
megfelelõen ballábbal indult
az erõforrások és állami vál-
lalatok privatizálása is. Az
ellenzéki koalíció kifogásol-
ja a palagáz kitermelésére a
Chevronnak adott licencet,
egyrészt azért, mert más
vállalatok is érdeklõdést
mutattak a licenc iránt, más-
részt a vízsugaras kõzetzú-
zás környezetkárosító mód-
szere miatt. Az abrudbányai
Cupru Min vállalat meghiú-
sult magánosításának eseté-
ben a dokumentum megfo-
galmazói nem értik, miért
kell privatizálni azt a válla-

latot, amely 2010 óta 60
millió lejes nyereséggel dol-
gozott. Azt is felvetik, mi-
ként nyerhette meg a ver-
senytárgyalást és vehette
volna át a legnagyobb, 5,6
milliárd euróra értékelt ro-
mániai rézbányát egy bérelt
irodával rendelkezõ cég. Ar-
ra is választ szeretnének
kapni, hogy a tenderfüzet-
bõl miért hiányzik a vásár-
lónak a késõbbi beruházá-
sokra vonatkozó kötelezett-
sége? Az aláírók bírálják a
Transelectrica magánosítási
folyamatát is, annak kap-
csán, hogy a kormányfõ sze-
rint az áruba bocsátott rész-
vénycsomagért minden vá-
rakozást meghaladó pénz-
összeget kaptak. Adataik
szerint ugyanis a részvé-
nyenkénti ajánlatok 14,9 és
19,2 lej között változtak, a
privatizáló mégis a legala-
csonyabb árfolyamon adta el
azokat. E témakörnél a ku-
darcos energetikai projektek
között említik a doiceºti-i, a

brãilai, a galaci, a borzeºti-i,
a nagyváradi erõmûvet, és
õrültségnek minõsítik a gaz-
dasági tárca kínai beruhá-
zókkal történt próbálkozása-
it a rovinari-i, turceni-i és
craiovai erõmûvek esetében.

Felsõoktatás: 
populizmus 

A dokumentum hosszan
kitér a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar karának lét-
rehozására is, bírálva az erre
vonatkozó kormányhatáro-
zatot, egyben anakroniszti-
kusnak, a szakértelem hiá-
nyát nélkülözõ dokumen-
tumnak nevezi az oktatási
törvényt. A kormányt a fel-
sõoktatás tönkretételével, az
egyetemi autonómia megsér-
tésével vádolja, mivel fenn-
tartja magának az autonó-
mia ellenõrzésének jogát,
egyetemi karok létesítésének
lehetõségét az egyetemi sze-
nátussal való konzultáció
nélkül. Egyben azt is kifogá-
solja, hogy a magyar kart és
annak tanulmányi program-
jait nem mérték fel a megfele-
lõ minõség biztosításának
céljából. A kormány nem
tartja tiszteletben a felsõfokú

orvosképzés európai irányel-
veit, amelyeket pedig Romá-
niának az EU tagállamaként
elõnyben kell részesítenie a
hazai törvénykezéssel szem-
ben. A kormányhatározatot
a bizalmatlansági indítvány
benyújtói „a román egyetemi
oktatásban példa nélkül álló”
jogszabálynak mondják ki,
amelynek hatására „drámai
módon visszaesik majd az
oktatás minõsége”, továbbá
figyelmeztetnek, hogy „az
országot a politikai követelé-
seknek tett engedmények, a
zsarolás, a törvénytelenségek
útján vezetik”. 

Ez a szövegrész tartalmaz-
za egyébként a legtöbb popu-
lista megállapítást, így példá-
ul megállapítja, hogy a „be-
tegségnek nincs nemzetisége
és etnikuma”, hangsúlyozza,
hogy a minõségi szakoktatást
elváró diákok érdekei fonto-
sabbak a politikai érdekek-
nél, illetve azt, hogy „az
egyetemnek és az oktatásnak
a legnagyobb fokú kifejezési
szabadság” intézményének
kell lennie. Az aláírók megál-
lapítása szerint a kormány-
határozat etnikai alapon
megakadályozza azt, hogy a
diákokat a legképzettebb tan-
ügyi káderek oktathassák.

Törvénytelen 
közpénzelosztás

Az ellenzék bírálja a köz-
pénzek kormány általi fel-
használását is, „gyilkosnak”
nevezve a gyermekeknek és
anyáknak járó segélyek, a
nyugdíjak és bérek, a leghát-
rányosabb helyzetû társadal-
mi kategóriák jövedelmei le-
faragását és olyan létfontos-
ságú területek alulfinanszí-
rozását, mint az egészség-
ügy és az oktatás. Szerintük
a kormány törvényellenesen
részesül a költségvetési tar-
talékalapból, a hozzá jutó
öszszeget politikai alapon
osztja el, tetemes részét a
kormánypártok által uralt
közigazgatási egységeknek
átutalva. A Dolj megye szá-
mára kiutalt az összeg 96
százalékát a demokrata libe-
rálisok kapták, Brãila me-
gyében 88, Fehér megyében
85, Gorj megyében 79 szá-
zalékos az arány. A hatalom
területi képviselõinek jutta-
tott 150 millió euróból 875
ezer nyugdíjat, 967 ezer mi-
nimálbért vagy 1,1 milliárd
gyermeksegélyt lehetett vol-
na kifizetni – állítják a bizal-
matlansági indítvány be-
nyújtói. 

Az USL-bizalmatlanság elemei

Gy. Z.

Különös egybeesés,
hogy épp a hét végén

zárult XIX. Budapesti
Nemzetközi Könyvfeszti-
válra jelentette meg
Umbert Eco legújabb mû-
vét magyarul az Európa
Kiadó. A prágai temetõ cí-
met viseli, és „a hamisítás-
ról szól; a könyv közép-
pontjában a Cion bölcseinek
jegyzõkönyve címû hami-
sítvány története és elõtör-
ténete áll” – mondta el a
regény magyar fordítója,
Barna Imre. A kötet borító-
ján szerepel egy idézet is a
mûbõl: „Ha nincs ellenség,
mivel biztassuk a népet:
ezért van szükség azokra a
megbízható emberekre,
akik megteremtik, megraj-
zolják, kiszínezik az ellen-
ség képét, és megfelelõkép-
pen gyûlöletessé teszik azt,
hogy aztán legyen milyen
vigaszt nyújtani”. Eco,
nyilván akaratlanul, a kö-
zelmúlt-, illetve jövõbeli
eseményre is ráérzett: a
magyar államfõ hamisítási
botrányára, illetve a cseh
kormánykoalíció hosszas
vajúdás utáni felbomlására.

Távol a közügyektõl

Véglegesen tegnap dõlt el,
marad-e a jelenlegi kormány,
vagy elõrehozott parlamenti
választásokat írnak ki. Az
ODS-nek és a TOP 09 párt-
nak jelenleg együttesen 93
képviselõje van a 200 tagú
parlamenti alsóházban.

Necas korábban bejelentet-
te, hogy a korrupciós botrá-
nyokba keveredett Köz-
ügyekkel a két nagyobb kor-
mánypárt már nem hajlandó
közösen kormányozni.
Ugyanakkor Necas, Karel
Schwarzenberg és Radek
John megállapodott arról is,
hogy a három párt továbbra
is szorgalmazni fogja a költ-
ségvetési megszorításokat.
Necas szerint ezek a kor-
mányzati intézkedések olyan
kompromisszumok, amelyek
mind a három párt számára
elfogadhatók.

Bal- kontra jobboldal

Szombaton tízezrek köve-
telték a jobbközép cseh kor-
mány lemondását, és az idõ
elõtti parlamenti választás ki-
írását Prágában. A Stop a
kormánynak elnevezésû or-

szágos tiltakozó akciót a
Cseh-morva Szakszervezeti
Szövetségek Konföderációja
(CMKOS) szervezte, amely-
hez támogatóként kéttucat-
nyi civil szervezet is csatlako-
zott. Támogatták az akciót
az ellenzéki baloldali pártok,
valamint az európai és kül-
földi szakszervezeti szövetsé-
gek is. A prágai Vencel téren
megtartott nagygyûlésen a
rendezõk szerint mintegy
100-120 ezer, a rendõrségi
becslések szerint pedig mint-
egy 80-90 ezer ember vett
részt. A tüntetés résztvevõit
az egész országból különbu-
szokkal és vonatokkal szállí-
tották a fõvárosba.

„1989 után eddig még so-
ha nem tiltakoztak ennyien a
kormány ellen” – jelentette ki
Jaroslav Zavadil, a CMKOS
elnöke. Zavadil úgy vélte,
hogy a kormány reformjai

társadalomellenesek, a lakos-
ság elszegényedéséhez vezet-
nek, ezért haladéktalanul le
kell állítani az intézkedések
életbe léptetését. Hangsú-
lyozta: az volna a legjobb, ha
Petr Necas miniszterelnök az
államfõnek benyújtaná kor-
mánya lemondását. „Václav
Klaus a kormány lemondá-
sát a Chilében lopott tollal
azonnal alá is írhatná” –
mondta Zavadil ironikusan
az államfõ tavalyi botrányára
célozva. Klaus tavaly egy saj-
tóértekezleten Chilében zseb-
re tette az elé kitett drága pro-
tokolltollat.

Újjáéledõ 
kommunisták

A mintegy másfél órás
nagygyûlésen a transzparen-
sekkel, zászlókkal, sípokkal
és dobokkal felszerelt tünte-

tõk kormányellenes jelszava-
kat skandáltak és új válasz-
tást követeltek. Csehország-
ban egyre nagyobb a korrup-
ció, a kormány hazug, enge-
di az állami vagyon elherdá-
lását, szétlopását és felelõs
az állam eladósodásáért –
állítják a baloldali tiltako-
zók. Éles kritika éri a banko-
kat, valamint a nagyvállal-
kozói szférát is, amely „ki-
zsákmányolja” az embere-
ket. „Ez a kormány nem bír-
ja a bizalmunkat, távoznia
kell” – hangzott el szinte
minden beszédben. Február-
ban egyébként még nem
ajánlották a prágai kor-
mánynak a szaktárcák, hogy
kezdeményezze Cseh- és
Morvaország Kommunista
Pártja (KSCM) tevékenysé-
gének felfüggesztését. A
KSCM évek óta az ország
harmadik legerõsebb pártja.

Az állásfoglalást a belügy-
minisztérium és az igazság-
ügyi tárca dolgozta ki szak-
értõi vélemények alapján –
közölték tegnap Prágában.
Ugyanakkor mindkét mi-
nisztérium úgy véli, hogy a
baloldali szélsõség kérdését
és a kommunista párt tevé-
kenységét a jövõben is foko-
zott figyelemmel kell kísér-
ni, s intézkedni kell úgy-
mond az esetleges problé-
mák megelõzéséért.

A Necas miniszterelnök
vezette jobbközép kabinet ta-
valy júliusban megbízta Jan
Kubice belügyminisztert,
hogy október végéig dolgoz-
za ki azt a beadványt, amely-
lyel a kormány a bírósághoz
fordulna, hogy függessze fel
a kommunista párt tevékeny-
ségét. Az új kommunista párt
betiltását évek óta szorgal-
mazza a cseh jobboldal, de
eddig sikertelenül. Mirek
Topolánek korábbi kormá-
nyának a kommunista párt
tevékenységének felfüggesz-
tését célzó beadványát a bíró-
ság elutasította, miután alap-
talannak minõsítette. Egy áp-
rilisi közvélemény-kutatás
szerint ha Csehországban
most parlamenti választást
tartanának, akkor azt a
CSSD nyerné 37 százalékos
támogatottsággal. A máso-
dik helyre futnának be a
kommunisták 20 százalék-
kal. Az ODS-re a megkérde-
zettek 17,5 százaléka sza-
vazna. A TOP 09 párt támo-
gatottsága 11,5 százalék, s
5,5 százalékkal bejutna a
parlamentbe a Keresztény-
demokrata Unió-Csehszlo-
vák Néppárt is. 

Összeomlóban a cseh kormány

A miniszterelnök és kormánya semmit sem értett meg a
januári lakossági tiltakozásokból, a kabinet Victoria téri
székháza új titkosszolgálattá változott – olvasható az
újabb ellenzéki bizalmatlansági indítványban.

Napokon belül megszûnik a cseh kor-
mánykoalíció. A három koalíciós párt
elnöke megállapodott, hogy április 27-
ével felmondják a koalíciós szerzõdést
– közölte Petr Necas miniszterelnök a
Polgári Demokratikus Párt (ODS), a
TOP 09 és a Közügyek párt elnökei-
nek találkozója után.

Petr Necas cseh miniszterelnök. Kormánykoalíciója már csak néhány napig marad talpon



„Minden bankszámla-tulajdonosnak köte-
lessége bizonyítani, hogy életben van.”
Ezt az új állampolgári kötelezettséget a je-
lentõségét megilletõ jogi és politikai köz-
vita, valamint népszerûsítés teljes mellõzé-
sével, a kommunikáció érájában már-már
illetlen szerénységgel egy mellékmondatba
sûrítve deklarálta teljes köztisztviselõi sú-
lyával Doina Pârcãlabu asszony, az Or-
szágos Nyugdíjpénztár elnöke.
A ma még nehezen megbecsülhetõ követ-
kezményekkel járó kinyilatkozás azonban
minden kétséget kizáróan új dimenzióját
nyitja meg a közigazgatási jognak, amely-
nek kimerítõ elemzésére – már csak jelen
munka terjedelmi korlátai miatt is – nem
vállalkozhatunk. De meggondolásra érde-
mesnek tartjuk a rendkívüli elméleti és gya-

korlati jelentõségû nyilatko-
zat néhány vonatkozását. 
Mindenekelõtt izgalmas
kutatói feladat lesz a
Pârcãlabu asszony által

meghirdetett állampolgá-
ri kötelezettség jogi
természetének vizsgá-
lata. Meg kell vála-
szolni azt a kérdést,

hogy kivel szemben áll fenn a bankszám-
la-tulajdonos élõ mivoltának a bizonyítá-
sa? A helyzet azért nem egyértelmû, mert
a kötelezettség forrása látszólag egy két-
oldalú, polgári jogügylet a bank (amelyik
privát jogi személy) és az állampolgár
(aki természetes személy) között. Elsõ pil-
lanatban azt hihetnénk,
hogy a banki szerzõdések
megkötésének általános
törvényi feltételeit módo-
sította a nyugdíjpénztár
elnöke, azonban a hasz-
nált „kötelezettség” foga-
lom arra utal, hogy ál-
lampolgári kötelességrõl van szó, amely-
nek jogforrása az állam és az állampolgár
közötti viszonyban keresendõ, azonban
ma még tisztázatlan, hogy az állam me-
lyik intézménye hivatott számlatulajdo-
nos polgárai életbizonyságainak fogadá-
sára és nyilvántartására. Halovány – már-
már spekulatívnak is minõsíthetõ – tám-
pontot adhat e tekintetben Pârcãlabu asz-
szony hivatali minõsége, amely arra en-
ged következtetni, hogy a számlatulajdo-
nosok élõségük bizonylatát a nyugdíj-
pénztáraknak tartoznak bemutatni, azon-

ban e vélelmezés bizonyítása még további
kutatómunkát igényel.
Sokkal egyszerûbb eligazodnunk a bizo-
nyítás kényszerének – ugyancsak érdekfe-
szítõ – tudományos kérdésében. Az a
tény, hogy a számlatulajdonosok élõ mi-
volta bizonyításra szorul, azt az egyértel-

mû következtetést indu-
kálja, miszerint az állam
azt vélelmezi, hogy min-
den egyes számlatulajdo-
nos már a bankszámla
megnyitásának pillanatá-
ban halott, következés-
képp aki ennek ellenke-

zõjét állítja, annak arra bizonyítékkal kell
szolgálnia.
Elméleti kutatásaink másik csapásának a
bankszámla-tulajdonosi lét bizonyítási
eszközeinek, valamint módozatainak a
meghatározását kell megcéloznia. Mint
ismeretes, a polgári jog a bizonyítás há-
rom fõ eszközét ismeri: az írásos bizonyí-
tékokat, a tanúvallomást és a beismerést.
A bizonyító erõ tekintetében az írásos bi-
zonyíték megelõzi a tanúvallomást, ez
utóbbi pedig a beismerést. Sajnos
Pârcãlabu asszony nem tisztázta, hogy

milyen bizonyítási eszközt tart elfogadha-
tónak, ezért a számlatulajdonosok élet-
mûködései hivatalos dokumentációja te-
kintetében – véleményünk szerint – az ál-
talános állampolgári kötelezettségek ese-
tében elfogadott bizonyítási eszközök te-
kinthetõk iránymutatónak. Következés-
képp úgy, ahogyan például az adóbefize-
tési kötelezettség bizonyítása esetében
csakis hiteles okiratok tekinthetõk mérv-
adónak, ebben az esetben sem fogadható
el a tanúvallomás, még kevésbé a beisme-
rés, hiszen az érintett személy szubjektív
és a döntésben érdekelt volta egyértelmû,
és egy ilyen permisszív bizonyítási eszköz
használata minden bizonnyal aláásná a
közigazgatási eljárás hitelességébe vetett
feltétlen társadalmi bizalmat. (Ebben a te-
kintetben veszélyesnek ítélünk egy bizo-
nyos Karinthy Frigyes által létrehozott
precedenst, aki a napról tanúvallomással
állapította meg, hogy ragyog.)
Végezetül pedig szeretnénk jelezni, hogy a
sürgetõ jogi kutatások interdiszciplináris ki-
egészítésre szorulnak azt meghatározandó,
hogy már a klinikai vagy csak a természe-
tes halállal szûnik meg az életbizonyítás
kötelezettsége…

Egy szóval, a mentális beállítottság rendkívül fontos: nagyban
befolyásolja boldogságunk állapotát. Úgy gondolom, hibás felfo-
gás azt várni, hogy a pénz és az anyagi javak megoldják problé-
máinkat. Nem reális azt hinni, hogy a pozitív dolgokat pusztán
valamilyen külsõ forrásból kapjuk. Anyagi helyzetünk fontos, és
nagy segítségünkre lehet. Mégis, belsõ, mentális hozzáállásunk
ugyanolyan fontos – ha nem fontosabb annál. Meg kell tanul-
nunk elszakadni a luxus hajszolásától, mert az akadályozza gya-
korlataink folytatását. Sokszor úgy tûnik nekem, az emberek di-
vatból fektetnek túl nagy hangsúlyt az anyagi elõrehaladásra, és
közben elhanyagolják belsõ értékeiket. (...) Fejlesztenünk és
õriznünk kellene az olyan tulajdonságokat, mint a megosztozás
és a másokról való gondoskodás képessége. És tiszteletben kell
tartanunk mások jogait is. Ezáltal ismernénk fel, hogy saját jö-
võbeli boldogságunk és jólétünk társadalmunk sok más tagjától
függ. Ami engem illet, én tizenhat évesen elvesztettem a szabad-
ságomat, huszonnégy évesen pedig a hazámat. Az utóbbi negy-
ven évben súlyos felelõsségekkel éltem menekültként. Ahogy
visszatekintek, nem volt könnyû életem. Mindamellett ezekben
az években sok mindent megtanultam a könyörületességrõl és a
másokról való gondoskodásról. Ez a mentális hozzáállás belsõ
erõt adott nekem. Egyik kedvenc imádságom a következõ:
Amíg van hely és idõ,
amíg vannak érzõ lények,
addig leszek én is,
azért, hogy segítsek, azért, hogy szolgáljak,
azért, hogy elvégezzem a rám esõ részt.

A Dalai Láma: Nyitott szívvel
Fordította: Frigyik László

Bizonyítása az életnek
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A brit televíziós tehetségkutató versenyen föltûnt
egy ötfõs magyar csapat, akrobatikus kosárlabdát
mutatnak be nagy sikerrel. Anélkül, hogy elhamar-
kodottan ítélkeznénk, vagy messzemenõ következ-
tetéseket vonnánk le a honi állapotokról – bár ez 
a célunk, csak nem valljuk be –, azért gondolkoz-
hatunk kicsit a zsákolások ürügyén.
Az öt magyar fiú elindulhatott volna itthon, vagy 
a szomszédos országok tehetségkutató versenyein
akár. Másoljuk sorra ezeket az angolszász mûsoro-
kat, hozzák is rendesen a nézettséget, csak vala-
hogy hamar eltûnnek az itt népszerûvé vált tehet-
ségeink. Jó, vannak pozitív példák is, de kicsi a pi-
ac, és nem mindig átütõ a tehetség. 
Az öt fiú várhatóan szerez akkora ismertséget,
csak azért, mert az angol mûsorban indultak, hogy
a következõ években végighaknizhatják a világot.
Ha itthon indultak volna, talán megmaradnak
amatõrnek, s a közönségszavazás elébük sorol va-
lami gagyi énekes produkciót, mert csak a naivak
hiszik, hogy a tehetségek felkutatása lenne itt a cél.
Csak a zsákolás.
Túlzás-e, ha azt mondom, hogy a fiatal generáci-
ókból azok, akik tudnak valamit, akik külföldön is
megállják a helyüket, egyre nagyobb szemekkel
fogják észrevenni a hazai állapotok hazug, korrup-
cióba fulladó mucsaiságát? Hogy itt a tehetségmû-
soroktól a vetélkedõkig, a közbeszerzésektõl a hi-
vatalok betöltéséig mindig és mindent a zsíros ta-
pintású haveri kör vág zsebre? Hogy zsákol itt min-
denki? Ezért maradjon a szülõföldjén az, aki ko-
molyan veszi a magyarságát? 
És szóljunk még pár szót az akrobatikus kosárlab-
dáról. A kosárlabdapályán régebben a nagyon ma-
gas fiúk mûvelték azt a látványos megoldást, hogy
nagyon magasra ugrottak, s fölülrõl ejtették bele a
zsákba a labdát. Megirigyelték ezt a középtermetû
és alacsonyabb fiúk, nekik miért nem járhat a zsá-
kolás öröme? Csak azért, mert alacsonyabbnak
születtek? És zsámolyok, dobbantók, gumiasztalok
segítségével emelkednek a magasba, s csinálják
meg a labdát a zsákba ejtõ elegáns mozdulatot.
Korunk sportja, tekintsük jelképnek. Nem a sport,
a küzdelem, a mérkõzés, a fair play, a veszteni tu-
dás a lényeg, hanem a játéknak a leglátványosabb
eleme öncélúan. Ez is politikai párhuzamokat jut-
tat eszünkbe, nem véletlenül.

Természetesen ez nem von le fikarc-
nyit sem a magyar fiúk profi mó-
don felépített akrobatikus pro-
dukciójának nagyszerûségébõl, 
és kívánjuk nekik, hogy legyenek

továbbra is sikeresek, s szolgálja-
nak pozitív példával nemzetünk
ifjúságának. 
Mert a magyar ember mindig a
talpára esik, és rendkívül tehet-

séges nép vagyunk.Krebsz János
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Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Mikor elkezdesz hasonlítani 
az útlevélképedre, ideje hazamenni.” 

Erma Bombeck

Látomás

Imádság

Zsákolás

Meghatározandó, hogy
már a klinikai vagy csak 
a természetes halállal
szûnik meg az életbizo-
nyítás kötelezettsége…

Székely Ervin

A nap címe. Csalás a kampánystartnál,
Adevãrul

Magyarázat. A helyhatósági jelöltek, kihasz-
nálva, hogy a törvény nem ír elõ büntetéseket
erre az esetre, korábban elkezdték a maguk
népszerûsítését. 

Ez új nekik. Ion Iliescu, a PSD tiszteletbeli el-
nöke az Adevãrulnak adott interjújában kifejtet-
te: a szociáldemokrácia számára a 2005-ös
kongresszus katasztrofális volt, mert vesztes
párttá változtatta (emlékezetes, hogy Mircea
Geoanã egyfajta puccsal vette át a hatalmat,
utána pedig minden elveszíthetõt elveszített); a
jelenrõl pedig megállapította, hogy a PSD hely-
zete szokatlan, mert elõször vesz részt a válasza-
tásokon szövetségben, nem pedig egymagában. 

A magyar modell. A volt államelnök megszó-
lalt az ingatlanok kérdésében is. Kiderül, hogy
a kommunista állam által elkobzott magánla-
kások (tehát nem közületi épületek) visszaszol-
gáltatása ügyében államfõként Corneliu
Coposuval, az ellenzék vezetõjével, majd ké-
sõbb Emil Constantinescu elnökkel egyetértet-
tek abban, hogy a magyar modellt kell követ-
ni, azaz – elejét véve a jogi zûrzavarnak, kor-
rupciónak és igazságtalanságoknak – a termé-
szetbeni visszaszolgáltatást kizárva, korláto-
zott összegû kártalanítást kellene alkalmazni.
Az ügy húzódott, végül a 2004-ben hatalomra
került DA Szövetség igazságügyminisztere
„mindent elrontott”. (És még annál is sokkal
többet.) Többek között ezért árasztják el a
nemzetközi bíróságot a román visszaigénylõk.

Bocnak még tovább kell mennie? A fõ kor-
mánypárt alelnökeinek egyike, a moldovai
Gheorghe ªtefan (ismertebb nevén Pinalti) úgy
véli, az önkormányzati választások után a
PDL-nek önvizsgálatot – õ úgy mondta, kong-
resszust – kell tartania, õ pedig (Pinalti) Vasile
Blagát választa(t)ná meg a párt új elnökének
(ahogy õ mondta, „number one”-nak). Érve:
ha már úgyis õ (Blaga) a kampányfõnök…

Olcsó populizmus. A kormány munkaszüneti
nappá nyilvánította április utolsó napját. A
közszférában a hétfõt valamikor májusban, va-
lamelyik szombaton kell ledolgozni. Minket
azonban ezzel nem lehet lekenyerezni! Mi dol-
gozni akartunk volna! Mindenáron! Hogy nem
lett volna értelme? Miért, így van?



Röviden

Horváth Szekeres István, 
Szakács Zsuzsanna, Totka László

Habár az utóbbi tíz év-
ben valamelyest csökkent

Romániában az élelmiszerre
költött összegek aránya a fi-
zetések viszonylatában, az
átlagpolgár keresetének még
mindig ijesztõen nagy részét
hagyja a boltban létfontossá-
gú cikkek vásárlására. Az
Országos Statisztikai Hivatal
(INS) friss adatai szerint ha-
vonta a családi költségvetés
41 százaléka megy el ételre
és italra, amihez még hozzá-
járul egy közel 8 százalékos,
cigarettára és alkoholra köl-
tött kiadás. Egy 350 eurónak
megfelelõ átlagjövedelembõl
tehát 143 eurónyit a család
élelmezése emészt fel – a szó
soros értelemben. A világ-
élelmezési szervezet (FAO)
szerint hasonló mutatókkal
olyan Európa peremén levõ
országok rendelkeznek, mint
Fehéroroszország vagy
Montenegró – az uniós tag-
államokban legfeljebb a jöve-
delem negyede megy hason-
ló kiadásokra.

Csak a kõolaj segíthet?

A jelenséget a keresetek
alacsony volta és az utóbbi
idõben végbement jelentõs
drágulási hullám  magyaráz-
za. „Ez a helyzet azokra a
társadalmakra jellemzõ,
amelyekben szerény, illetve
nagyon szerény a lakosság
jövedelme. Romániában az
utóbbi idõben jelentõsen
csökkent a vásárlóerõ” – fo-
galmazott Daniel Dãianu
gazdasági elemzõ a Ziarul
Financiar (ZF) megkeresésé-
re, hozzátéve: a közeljövõ-
ben nem is várható pozitív

irányú változás ezen a téren.
A fogyasztói kosáron belül
jelenleg különösen sok pénz
megy el zöldségre, gyü-
mölcsre, hús- és tejtermé-
kekre, amelyek ráadásul az
elmúlt egy év alatt tíz száza-
lékot is drágultak. Bár a saj-
tó szívesen példálózik azzal,
hogy Románia kitûnõ me-
zõgazdasági potenciálja je-
lentõsen csökkenthetné az
élelmiszerárak szintjét, illet-
ve növelhetné az életszínvo-
nalat, Dãianu szerint a jöve-
delmeket rövid távon és ész-
revehetõ mértékben csak az
emelhetné, ha fontos altalaji
kincseket – például kõolajat
vagy földgázat – tárnának
fel az ország területén.

„Füstbe ment” pénz

Mint az INS statisztikájá-
ból kiderül, a romániai
háztartásokban 2001-hez
viszonyítva többet költenek
lakásfenntartásra és az

energiaszámlák kifizetésé-
re, cigarettára és alkoholra,
egészségre és kommuniká-
cióra – jelentõsen vissza-
esett viszont a ruházkodás-
ra és az oktatásra szánt bü-
dzsé. Ez utóbbira áldoznak
egyébként a legkevesebbet:
a kereseteknek mindössze
0,7 százalékát.

A jelek szerint a családi
kassza egyik legégetõbb
problémáját az energia-
számlák jelentik. Habár Ro-
mánia még néhány év hala-
dékot kapott a hatósági ár-
szabályozás teljes eltörlésé-
ig, ebben a szegmensben
mérték a legnagyobb arányú
drágulást az elmúlt 11 év-

ben: a statisztika szerint
minden száz megkeresett
lejbõl mintegy 17-et a lakás-
fenntartási költségek emész-
tenek fel – szemben a 2001-
ben fizetett 13,5 lejjel. 

Tízezres drágulás

Ezen a szektoron belül
döbbenetes adatokkal szol-
gált az INS-nek a Mediafax
kérésére eljuttatott doku-
mentuma: a hatóságilag
szabályozott (ártámogatott)
szolgáltatások 1990 óta több
tízezerszer lettek drágáb-
bak. Mind közül leginkább
a vízért, csatornázásért és
köztisztaságért fizetendõ
számlák „fúvódtak fel” (37
ezerszeresükre), de a gáz
ára is 12-15 ezerszeresére
nõtt. A vasúti szállításnak
az utóbbi 21 évben végbe-
ment 9 ezerszeres drágulása
még a hõenergia 8500-szo-
ros, valamint a villanyáram
7 ezerszeres áremelkedését
is felülmúlta. Az áremelke-
dés ugyanakkor messze ma-
ga mögött hagyta az infláció
alakulását. 
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A zsugorodó pénztárcák és növekvõ árak a
vásárlási szokásokat is átrajzolták. Erdélyi
kereskedõk az ÚMSZ-nek elmondták, álta-
lánosan érvényes az a trend, hogy minden-
bõl a legolcsóbbat keresik a vevõk – szembe-
tûnõ spórlást leginkább a hústermékek ese-
tében mértek az elmúlt idõszakban. „Talán
a dohányáruk iránti keresletben volt észlel-
hetõ némi visszaesés, de az alkohol ugyan-
úgy fogy, mint korábban, fõleg hétvégén és
ünnepekkor” – mondta el egy nagyváradi
kis élelmiszerüzlet vezetõ elárusítója. Eh-
hez hasonló trendrõl számoltak be szé-
kelyföldi kiskereskedõk is. Csíkszeredában
egyébként nem szívesen nyilatkoznak a kis-
boltok tulajdonosai – fõleg ha esetleges be-

vételkiesésrõl van szó – lapunknak azonban
név nélkül megerõsítették, hogy a cigaretta
forgalma töretlen, az emberek változatlanul
ugyanakkora pénzösszeget füstölnek el,
mint korábban. Itt az alkoholos italok for-
galma esett vissza egy kissé, de meglátásuk
szerint talán még így is többet költenek erre,
mint élelmiszerekre. A kávé is kevesebb be-
vételt hoz a kiskereskedõk számára: ebbõl
az élvezeti cikkbõl az olcsóbb, gyengébb mi-
nõségû termékeket viszik inkább. Az egyik
csíki kereskedõ rámutat: a forgalomcsökke-
nést nagyban befolyásolja az is, hogy a nagy
üzletláncok dömpingáron kínálják a zöldsé-
get, gyümölcsöt és egyéb termékeket is, és
ezzel megfojtják a kisboltok profitját.

Kevesebbet, olcsóbban
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Eddig se volt könnyû az energiaárakkal lépést tartani, de ezután még nehezebb lehet a számlák kifizetése

Hamisítják a tejet?

A hazai kereskedelmi forga-
lomba kerülõ tej egy része
nem természetes, hanem tej-
porból gyártott készítmény –
jelentette ki tegnap Stelian
Fuia mezõgazdasági minisz-
ter az országos bioerõforrás
kutatóközpont felavatásakor.
A tárcavezetõ elismerte,
hogy ezért valószínûleg a
szaktárca a felelõs. Fuia
szintén a tegnapi nap folya-
mán helyezte kilátásba, hogy
az Adótörvénykönyv módo-
sításával eltörölhetik a me-
zõgazdasági haszongépjár-
mûvek beíratási illetékét. 

Erdély 2020 Brassóban

Brassói vállalkozóknak is
bemutatta Winkler Gyula
európai parlamenti képvi-
selõ az Erdély 2020 fej-
lesztési tervet a hétvégén.
Az RMDSZ helyi szerve-
zetével közösen tartott vál-
lalkozói fórumon a politi-
kus elmondta, hogy számí-
tások szerint a következõ
évtized erdélyi fejlesztéseit
30 százalékban uniós ala-
pokból, 70 százalékban pe-
dig román költségvetési
forrásokból finanszíroz-
zák. A konzultáción részt
vevõ helyi magyar vállal-
kozók a túlburjánzó bü-
rokráciát jelölték meg a
gyakoribb és hatékonyabb
EU-s pályázás legnagyobb
akadályaként.

Magyar telefonadó

A magyar Széll Kálmán
Terv program új rendelke-
zései szerint minden be-
szélgetési perc és elküldött
sms/mms után 2 forint
adót kell fizetniük a ma-
gyar felhasználóknak. Az
intézkedéstõl az állam
idén 30 milliárd, 2013-tól
pedig évente szinte 52 mil-
liárd forint bevételt vár.
Mivel az új adót már júli-
usban be kell szedni a fel-
használóktól, a szolgálta-
tóknak két hónapjuk van
arra, hogy átállítsák szám-
lázási rendszereiket. Az
index.hu szerint ennek
technikai megoldása bo-
nyolult feladat, a céges
elõfizetések esetében pedig
már komoly kihívásnak te-
kinthetõ. 

Képzett daciások

Romániai alkalmazottai
képzésére 2000 óta 35 mil-
lió eurót költött a Renault
Csoport – ismertették teg-
nap a cég képviselõi. Az
oktatás 900 tantárgyat ölelt
fel és összesen 5,5 millió
tanítási órát jelentett.

Zuhanó európai papírok

Hatalmasat estek az euró-
pai tõzsdék tegnap, amit
egyrészt a francia elnökvá-
lasztás vasárnapi elsõ for-
dulója magyarázott. A pia-
cok bizonytalanságát Hol-
landia problémái is
erõsítették, nevesül az,
hogy költségvetési kérdése-
ken összeomlott a holland
kormány.

Emészthetetlen ételárak

ÚMSZ

Az országigazgatási
munkát legfelsõbb szin-

ten is képesek befolyásolni
Romániában az adócsalásra
szakosodott csoportosulá-
sok – jelentette ki tegnap
sajtóközleményben ªerban
Pop (képünkön). Az Orszá-
gos Adóhatóság (ANAF) új
vezére szerint ezek a szerve-
zetek az elkövetkezõkben
minden törvényes és tör-
vénytelen eszközt megra-
gadnak ahhoz, hogy hátrál-
tassák az ANAF küszöbön
álló átszervezését. Pop
ugyanakkor eltökéltnek mu-
tatkozott abban, hogy felve-
gye a harcot a reformellen-
zõkkel szemben – rövid, kö-
zép- és hosszú távú intézke-
désekkel egyaránt. Elmon-
dása szerint az adóhatóság
rövid távon az alkohol- és
dohányáru-csempészettel,
valamint az illegális zöld-
ség- és gyümölcskereskede-
lemmel szeretne leszámol-
ni, de az adóellenõrzést ál-
talában is megtisztítanák a
szubjektivizmustól. A kor-
mány konvergenciaprog-
ramjából ugyanakkor a na-
pokban az is kiderült, hogy

az elkövetkezõ három év
alatt lakat kerül az adóha-
tósági kirendeltségek zömé-
re, úgyhogy 2015-re a jelen-
leg mûködõ több mint 260
hivatalból megyénként, il-
letve a fõváros különbözõ
kerületeiben már csak egy-
egy marad. (Ez úgy érhetõ
el, hogy a kitûzött idõpon-
tig 98 százalékra növelnék
az elektronikus adóbeval-
lás és egyéb jellegû ügyin-
tézés elterjedtségét.) Egyet-
len struktúrába olvadnak
ugyanakkor a pénzügyi
igazgatóságok, vámható-

ság és a pénzügyõrség terü-
leti képviseletei is. A szer-
kezeti változás együtt jár
majd a dolgozók átképzésé-
vel is – az átcsoportosított
szakembereket olyan defici-
tes területek felé irányíta-
nák majd, mint például
pénzügyi ellenõrzés, utóla-
gos vámvizsgálat vagy a
nagy és közepes adófize-
tõknek számító egységek-
kel való kapcsolattartás.

Mint arról korábban be-
számoltunk, az Országos
Adóhatóság a Világbank
szakembereivel közösen
dolgozza ki azt az átütõ re-
formot, amelynek révén ha-
tékonyabbá válna az intéz-
mény: csökkennének a mû-
ködési költségek, ám növe-
kednének az adóbegyûjtés-
bõl származó bevételek. A
kormányzat reményei sze-
rint a reformoknak köszön-
hetõen 2016-ra 92 százalék-
ra emelkedne majd az ön-
kéntes adóbevallás mérté-
ke, a jelenlegi 78 százalék-
ról pedig négy év alatt 85
százalékra duzzadna az
adóbevételekbõl származó
összegek aránya a bruttó
hazai össztermék (GDP)
viszonylatában. 

„Lecsap” az adóreform

Hírösszefoglaló

Az euróövezet országai-
nak meg kell fékezniük

az adósságállományukat,
biztosítaniuk kell bankrend-
szerük stabilitását és „me-
rész strukturális reformo-
kat” kell végrehajtaniuk – áll
a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) kormányzótanácsá-
nak hétvégi ülésérõl kiadott
közleményben, amelyet a
Napi.hu idézett. A testület
egy nappal azután sürgette
további cselekvésre Európát,
hogy az IMF legjelentõsebb
fejlett és fejlõdõ befizetõi – a
G20 csoport – több mint 430
milliárd dollár befizetését
vállalták a szervezet válság-
kezelõ alapjába annak érde-
kében, hogy feltartóztassák
az európai adósságválság
hatásainak átterjedését a vi-
lág más régióira. Az IMF
kormányzótanácsa nyilatko-
zatában rámutatott, hogy a
fejlett gazdaságoknak általá-
ban is összébb kell húzniuk
a költségvetésüket, de nem
túlzott mértékben. A testület
elnöke, Tharman Sanmuga-
ratnam szingapúri pénzügy-

miniszter kijelentette: kulcs-
fontosságú, hogy a fejlett vi-
lág, amennyire csak lehet, 2-
3 éven belül visszatérjen a
„normális” gazdasági növe-
kedéshez, különben a pénz-
ügyek fenntarthatósága elle-
hetetlenül. Sanmugaratnam
szerint – noha az IMF há-
romnapos, tavaszi ülése al-
kalmából a világ pénzügy-
miniszterei és jegybankelnö-
kei elsõsorban Európára
összpontosítanak – nem-
csak az öreg kontinensen,
hanem az Egyesült Álla-
mokban és a nemzetközi
gazdaság gyakorlatilag min-
den szereplõje esetében
szükség van pénzügyi és
strukturális reformra is. Ma
veszi egyébként kezdetét az
IMF küldöttségének újabb
bukaresti látogatása, amely
során azt vizsgálják, hogy
Románia mennyire tett ele-
get a készenléti hitelmeg-
állapodásban rögzített felté-
teleknek. A május 9-ig az
országban tartózkodó dele-
gációt utolsó alkalommal
vezeti Jeffrey Franks, akit
erre az útjára elkísér utódja,
Erik De Vrier is.

430 milliárd dollárral 

bõvül az IMF-alap

ªerban Pop



Folytatás az 1. oldalról

Ezek esetében a nyugdíjasok
visszamenõleg megkaphatják
az egészségbiztosításra visz-
szatartott összeget. Az Alkot-
mánybíróság kimondta: a
740 lejt meghaladó nyugdí-
jakból jogtalanul tartották vis-
sza az 5,5 százalékos egész-
ségbiztosítási járulékot, mert
a fizetési kötelezettség nem a
teljes összegre, csak a 740 lejt
meghaladó különbözetre vo-
natkozhat. „Újabb perek in-
dításával már semmit sem le-
het elérni, mivel a döntésho-
zatal után a parlament 45 na-
pig még hozhat javításokat,
viszont a korábbi, „rossz”
szövegrészt már felfüggesztet-
ték az Alkotmányból” – ma-
gyarázta Kerekes. 

A nyugdíjasok azonban
már harmadik hete hosszú
sorokban állnak a bíróságo-
kon, hogy visszakapják a le-
vont járulékot. Tegnap Argeº
megyében már hajnali 4-kor
is voltak néhányan a törvény-
szék épülete elõtt, köztük
olyanok is, akik mintegy 100
km-es utat tettek meg azért,
hogy visszaköveteljék a pén-
züket. Délelõttre már kétszá-
zan álltak a sorban. 

A kormányfõtõl 
várnak segítséget

A nyugdíjasok rohama lát-
tán a Romániai Bírák Szövet-

sége (UNJR) a kormány se-
gítségét kérte, ugyanis a tö-
meges visszaigénylésre vo-
natkozó kérvények miatt je-
lentõsen lelassult a hazai bí-
róságok munkája. Közlemé-
nyük szerint a perhullám a
hazai igazságszolgáltatás le-
bénítását vonhatja maga
után, mivel országszerte több
százezer nyugdíjas kér jogor-
voslás. „A megfelelõ jogalko-
tási és adminisztratív intéz-
kedésekkel ezt a kormány

megelõzheti” – üzente a mi-
niszterelnöknek az UNJR. 

A Nyugdíjasok Országos
Szakszervezete szintén
Mihai-Rãzvan Ungureanu
kormányfõhöz fordult segít-
ségért. A kormányfõ a koalí-
ciós pártok vezetõinek ta-
nácskozásán egyelõre azt
nyilatkozta: a kabinet keresi
a lehetõségeket az egészség-
ügyi járulék visszatartása
nyomán kialakult helyzet
rendezésére. 

A kormánykoalíció pártjai-
nak álláspontja azonban az,
hogy a közel másfél évig
visszatartott járulékot nem
kaphatják vissza a nyugdíja-
sok. Claudia Boghicevici
munkaügyi miniszter koráb-
ban leszögezte: nincs jogalap-
ja a tavaly év eleje óta fizetett
egészségügy-biztosítások
visszafizetésének. A nyugdí-
jasoknak joguk van perelni,
de a miniszter szerint a kor-
mányt egyetlen jogszabály

sem kötelezi a már levont já-
rulékok visszafizetésére. 

Egy per, 
kétmilliós érdek

A perelés jogával élt az a
kolozsvári Kiss András is,
aki saját költségén érte el azt,
hogy az Alkotmánybíróság
nem csak számára, hanem 2
millió nyugdíjasnak kedvezõ
határozatot hozott. A nyug-
díjas ugyanis 2011 februárja
óta pereskedett a kolozsvári
ítélõtáblánál a 107/2010-es
sürgõsségi kormányrendelet
ellen, melynek értelmében a
740 lejnél nagyobb nyugdíj-
jal rendelkezõktõl 2011. ja-
nuár 1-tõl 5,5 százalékos
egészségügyi hozzájárulást
vontak le. A kolozsvári férfi
úgy vélte: a teljes járulékból
levont illeték megsérti a jog-
díjhoz való alkotmányos jo-
got, amelyet az illetékesek
munkaéveik során elõre biz-
tosítottak maguknak. Kiss
András alkotmányossági ki-
fogását elemezve március
13-án az Alkotmánybíróság
úgy döntött: az egészségügyi
reformról szóló 95/2006-os
törvény 259-es cikkelye 2.
bekezdése akkor alkotmá-
nyos, ha úgy értelmezik,
hogy az 5,5 százalékos levo-
nás csak a 740 lej fölötti ös-
szegre érvényes. A határozat
idén április 18-án jelent meg
a Hivatalos Közlönyben. 

ÚMSZTÁRSADALOM2012. április 24., kedd   www.maszol.ro 7

Röviden

HIRDETÉS

Elindult 
az OMDSZ-karaván

Kolozsváron tegnap útjára
indult az Országos Magyar
Diákszövetség (OMDSZ) ál-
tal szervezett szakismertetõ
karaván, amely a magyar
középiskolásoknak szeretne
segítséget nyújtani a pályavá-
lasztásban. A rendezvény-
nek a Kolozsvári Diákmûve-
lõdési Ház adott otthont,
ahol számos kolozsvári
egyetem és szervezet képvi-
seltette magát azzal a céllal,
hogy az érettségi elõtt álló
diákok átható képet kaphas-
sanak a továbbtanulásról. A
karaván a hét végéig folytat-
ja ismeretterjesztõ útját. 

Bontják 
a huszárlaktanyát

A hagyományõrzõ egyesüle-
tek tiltakozása, illetve a Kul-
turális és Örökségvédelmi
Minisztérium ellenjavallásától
függetlenül már a tetõzetet
bontják a Szamosújvár egy-
kori huszárlaktanyáján, hogy
bevásárlóközpontot építsenek
a helyére. Mivel az épület
nem szerepel a mûemlékvé-
delmi listán, megmentésére
nagyon kevés az esély, hogy
megmaradjon. Török Bálint,
Szamosújvár alpolgármestere
elmondta, a laktanyát 2010
decemberében megkapta az
üzletláncolat, késõbb pedig a
bontási engedélyt is megsze-
rezték, úgy véli, a folyamat
már nem fog leállni.

Több hete állnak sorban a nyugdíjasok a bíróságokon, hogy visszaigényeljék a levont járulékukat

Hiába perelõ nyugdíjasok?

B. R.

A 2013-2014-es tanévtõl
változik a pedagógusok

képzése, ugyanis tervek sze-
rint kötelezõvé tennék a két-
éves didaktikai mesterkép-
zést mindazok számára, akik
tanítani szeretnének – nyilat-
kozta megkeresésünkre Sóos
Anna rektorhelyettes, a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) ma-
gyar tagozatának vezetõje.
Idén még csak azok számára
kötelezõ egy választható
mesteri fokozat elvégzése,
akik a középiskola felsõ tago-
zatain oktatnak majd. A ter-
vezett változtatás azonban
valamennyi közoktatásban
dolgozó személyt érinti,

ugyanis az óvodában és ele-
miben oktató pedagógusok is
kötelesek lesznek mesterizni.
Ez a rendelkezés azonban
nem érinti azokat, akik már
korábban végeztek. Azok-
nak, akik nem rendelkeznek
egyetemi oklevéllel, hanem
tanítóképzõi végzettségük
van, jelenleg is 100 kreditet
kell összegyûjteniük külön-
bözõ képzéseken ahhoz,
hogy a tanügyben dolgozhas-
sanak. 

Cãtãlin Baba oktatási mi-
niszter a napokban közölte,
hogy azok, akik részt vesz-
nek a kétéves didaktikai mes-
terin, a képzés teljes ideje
alatt 700 lejes ösztöndíjban
részesülnek az állami költ-
ségvetésbõl. Az oktatási tárca

vezetõje azt is elmondta,
hogy a mesterképzésre álla-
milag támogatott helyeket ír-
nak ki, melyeknek számát a
felsõoktatás minõségét fel-
ügyelõ hatósággal (ARACIS)
együtt szabják meg, valamint
a felvételit az egyetemek
szervezik. „Aki elvégzi a kép-
zést, annak nem kötelezõ a
rendszerben maradnia, aki
azonban tanítani akar, az
csak három év múlva kaphat
katedrát. A helyeket pedig az
egyetemekkel együtt végzett
elemzések nyomán utalják
ki” – tette hozzá Baba. A tan-
ügyi pályát választóknak kö-
telezõ a tanügyminisztérium
által akkreditált állami egye-
temen kétéves oktatási mes-
terképzésen részt venniük. 

Mesteri tanárjelölteknek

ÚMSZ 

Online terápiával szeret-
ne segíteni egy egyetemi

kezdeményezés azoknak a
gátlásos személyeknek, akik
félnek nyilvánosan megszó-
lalni vagy társaságban a fi-
gyelem középpontjába kerül-
ni. A tegnap elindított
iSOFIE névû internetes terá-
piaprogramot a kolozsvári
Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) klinikai
pszichológia és pszichoterá-
pia tanszéke és a svédországi
linkopingi egyetem viselke-
déstudományi tanszéke kö-

zösen dolgozta ki. „A prog-
ram résztvevõinek alkalmuk
nyílik jobban megismerni ál-
lapotukat, azonosítani és át-
rendezni negatív gondolatai-
kat és hatékony szorongás-
csökkentõ gyakorlatokat vé-
gezni” – ismertették a BBTE
pszichológia és pszichoterá-
pia tanszékének képviselõi. 

Olyan 18 éven felüli sze-
mélyek vehetnek részt ebben
a programban, akik félénkek
bizonyos helyzetekben kerü-
lik a társaságot vagy úgy ér-
zik, hogy a szorongás kedve-
zõtlenül hat teljesítményeikre
és kapcsolataikra, jelenleg

nem állnak pszichológiai ke-
zelés alatt szociális gátlásos-
ság miatt.

Azok, akik részt szeretné-
nek venni a terápián, a
www.iterapi.se/sites/isofie
honlapon jelentkezhetnek
be, a regisztrálás után pedig,
megközelítõleg másfél órás
felmérõ kérdõívet kell kitöl-
teniük. A tanulmányba be-
vett személyek ingyen csatla-
kozhatnak a kilenc beavatko-
zási modulhoz. A program
végén, fél év múlva ismét va-
lamennyi résztvevõnek fel-
mérõ kérdõívekre kell vála-
szolnia. 

Online-terápia gátlások ellen
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Kelemen Hunor mûvelõ-
dési miniszter és Markó

Béla kormányfõhelyettes je-
lenlétében megnyitották teg-
nap Bukarestben a nagykö-
zönség elõtt is a Nemzeti
Könyvtárat. A közkönyvtári
forgalomnak szánt könyvál-
lomány csak egy része vált
most hozzáférhetõvé az olva-
sóközönség számára, mert a
költözés még nem fejezõdött
be. A nemzeti könyvtár teljes
állománya több mint 12 mil-
lió kötetre rúg. 

Az irodalomra 
szükség van

Kelemen Hunor kulturális
és örökségvédelmi miniszter
úgy fogalmazott, hogy a
könyvnek még hosszú élete
lesz, mert az embernek szük-
sége van a nyomtatott könyv-
re, az irodalomra. Hozzátet-
te: az államnak nincs joga ki-
vonulni a kultúra finanszíro-
zásából, mert az értékterem-
tõ intézmények nem tudnák
önerõbõl fenntartani magu-
kat. Mihai Rãzvan Ungurea-
nu miniszterelnök szerint a
könyvtárosok évszázadokon
keresztül, viseltek bár „egy-
házi vagy világi ruhát” hoz-

zájárultak a könyv, a tudás és
mûveltség továbbörökítésé-
hez. Markó Béla azt mondta:
a könyv valójában egy élõ-
lény, az ember jobbik, értéke-
sebb énje. Ugyanígy a nem-
zeti könyvtár is egyesíti ma-
gában mindazt, ami jobb és
értékesebb a nemzetben – tet-
te hozzá. Románia nemzeti
könyvtára eddig 11 különbö-
zõ épületben mûködött. A
központi székhely gondolata
több mint fél évszázados, az
építkezés 1986-ban kezdõ-
dött. A hét emeletet és két
alagsori szintet magában fog-
laló, 15 ezer négyzetméter

alapterülettel, 300 parkoló-
hellyel, 30 méter magas, 400
férõhelyes aulával rendelke-
zõ épület terveit a Ceauºes-
cu-rendszer idején készítet-
ték. Az épület szervesen il-
leszkedett a Nép Házától in-
duló, Ceauºescu megalomá-
niáját tükrözõ sugárút össz-
képébe, építése azonban a
diktatúra bukásakor félbesza-
kadt. 

A kezdetek

Tíz évvel ezelõtt felmerült,
hogy itt alakítsák ki a kor-
mány új székházát, de a ter-

vet késõbb elvetették. A kul-
turális tárca 2009-ben kezdte
el – új tervek szerint – az épü-
let rehabilitálását és kulturá-
lis központtá alakítását. A
könyvtár digitalizált karto-
tékrendszere és speciális
könyvszállító liftek segítségé-
vel az olvasó nyolc percen be-
lül megkaphatja a kikért kö-
tetet. A könyvtári belépõ in-
gyenes, kiváltásához csak
fényképes igazolványra van
szükség. Az épületben hat
konferenciaterem is helyet
kapott, és ide helyezte át
székhelyét a kulturális mi-
nisztérium is. 
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Brassónak lesz elõször
virtuális múzeuma 
Romániában

Brassóban nyílik meg az
elsõ romániai virtuális mú-
zeum, melyet két hét múl-
va fognak felavatni a Taká-
csok Bástyájában – jelen-
tette be Aristotel
Cencescu, a megyei tanács
elnöke. A virtuális adattár-
ban lesznek régi fotók, ar-
chív felvételek Brassóról és
filmek is. Jövõ héttõl a tör-
ténelmi emlékmûvekre
hangszórókat helyeznek,
melyekbõl román nyelven
fog szólni az adott emlék-
mû története, ezt késõbb
kiegészítik angol hangfel-
vételekkel is. A befektetés
hétezer lejbe került. 

Parti Nagy Lajos 
Székelyföldön

Parti Nagy Lajos magyar-
országi költõ, író Sepsi-
szentgyörgyön április 24-
én, kedden 17 órától a Bod
Péter Megyei Könyvtár
Gábor Áron-termében,
Székelyudvarhelyen pedig
25-én, szerdán 18 órától a
Gondûzõben találkozik az
olvasókkal. Beszélgetõtársa
Kovács András Ferenc köl-
tõ, esszéíró, a marosvásár-
helyi Látó szépirodalmi fo-
lyóirat fõszerkesztõje lesz.
A sepsiszentgyörgyi talál-
kozó az idei Szent György
Napok keretében zajlik,
házigazda Szonda Sza-
bolcs, a megyei könyvtár
igazgatója. Az udvarhelyi
találkozó társszervezõje a
városi könyvtár. 

Röviden

Sipos M. Zoltán

„A 2004 óta készülõ al-
kotás mind történetében

mind pedig kivitelezésében
újszerû a hazai filmgyártás
területén, ennek is köszön-
hetõ, hogy a megszokottnál
késõbb kerül a mozivász-
nakra” – mondta el tegnap,
a filmet bemutató sajtótájé-
koztatón Oana Giurgiu, a
film producere. „Azt hi-
szem, megérte várni a film-
re, olyan alkotást láthatnak a
nézõk, amilyent eddig még
soha senki nem készített itt-
hon. Sok idõbe telt a kísérle-
tezés, az egyes jelenetek
megvalósítása. Nagy kihívás
volt számunkra az elkészíté-
se, de el tudom mondani,
hogy remekmûvet hoztunk
létre” –  hangsúlyozta a pro-
ducer. Mint kifejtette, noha
friss alkotás, a film mégsem
nevez be a Tiff filmfesztivál
versenyére. „Mivel a Libra
Film Productions közremû-
ködött a film elkészítésében,
ugyanakkor részt vállal a
Tiff szervezésében, nem tar-
tottuk etikusnak, tisztessé-
gesnek az alkotás benevezé-
sét a versenyre, noha a sza-
bályzat ezt megengedné. Vi-
szont látható lesz a fesztivál
keretében, a román filmek
napján” – árulta el a sajtó-
nak Giurgiu.

Színpadot 
teremteni a filmben

A szürrealista hangvételû
alkotásban olyan ismert ro-
mániai színházak mûvészei
alakítják az egyes szereplõ-
ket, akikkel Purcãrete koráb-

ban már dolgozott: a fõsze-
replõ Dragoº Serafim alakját
Dimény Áron, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház mû-
vésze alakítja. „Ez az alko-
tás a korábbi román filmek-
hez képest teljesen újszerû.
Korábban többször dolgoz-
tam már a rendezõvel, és el
tudom mondani, hogy úgy
éreztem magam a forgatás
alatt, mint egy színházi da-
rabban. Persze teljesen más
filmben játszani, mint a
színpadon, de el tudom
mondani, hogy noha kevés
kedvenc rendezõm van,
Purcãrete közéjük tartozik.”
– jelentette ki a sajtótájékoz-
tatón Dimény. 

Valóságon alapuló 
balkáni hangulat

A film újszerûségét a sû-
rûn használt speciális effek-
tusok – mintegy nyolcvan

képben használtak ilyeneket
– és egy bukaresti lerobbant
ipari telep hangulata adja.
Purcãrete a film projektjén
2004-ben kezdett el dolgoz-
ni, a felvételek 2009 és 2010
között készültek. „Azt el kell
mondani, hogy Dragoº
Serafim valóban élt, és való-
ban orvosként dolgozott. A
filmen megjelenõ esemé-
nyek, történetek tõle szár-
maznak. Õ mesélt a hatva-
nas, hetvenes évek sajátos
hangulatáról, amit a film
egészen egyedi módon mu-
tat meg a nézõknek” – fogal-
mazott a sajtótájékoztatón
Vasile ªirlic zeneszerzõ, aki
a zenei aláfestést biztosítot-
ta. A film zenéjét egyébként
Budapesten rögzítették, több
mint 50 zenész közremûkö-
désével. Mint azt a sajtótájé-
koztatón megtudtuk, a for-
gatás összköltsége egymillió-
hatszázezer euróra rúg. 

Antal Erika

Vegyes érzelmekkel jöt-
tek haza az erdélyi

könyvkiadók képviselõi a
Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválról. A részt-
vevõk elmondása szerint bár
az utóbbi három évben egyre
kevesebb a kiállító, s a forga-
lommal együtt az eladott
könyvek száma is csökkent, a
jelenlét, az ott szerzett ta-
pasztalatok, ismeretségek, to-
vábbra is fontosak. „Az
érdeklõdés megcsappanása a
gazdasági válsággal is össze-
függésbe hozható, illetve az-
zal is, hogy sokan az inter-
netet használják olvasásra” –
mondta lapunknak Tõzsér
József. A Pallas Akadémia
igazgatója az ÚMSZ kérdésé-
re úgy értékelte a vasárnap
véget érõ könyvfesztivált,
hogy az erdélyi könyvkiadók
számára, ha anyagilag nincs
is nagy hozadéka, fontos a je-
lenlét. „Jó hangulat jellemez-
te a vásárt, jó volt ott lenni,
hiszen könyvkiadók, szerzõk
és olvasók fontos találkozó-
helye” – fogalmazott Tõzsér,
akitõl megtudtuk azt is, hogy
a fesztivál részvételének költ-

ségeit egyik erdélyi kiadó
sem tudja fedezni az eladott
könyvek árából, viszont pá-
lyáznak, és remélik, hogy si-
kerrel, hiszen csak a könyv-
stand bérlése hatezer lejbe
kerül, amihez hozzájön még
az út, az ott-tartózkodás és
egyéb kiadások költsége is. 

A könyvfesztivál alkalmá-
ból valamennyi kiadó ked-
vezménnyel kínálta köteteit,
így a Pallas Akadémia  Sass
Péter A heraldikus címû
könyvét  12 ezer forintért ad-
ta, melyet korábban a boltok-
ban 19-20 ezer forintért kí-
náltak. Volt is rá vevõ, szép
számban fogyott, mondta a
kiadó igazgatója. 

Az erdélyi kiadványok kö-
zül a legnagyobb érdeklõdést
Böjte Csaba legújabb, a Heli-
kon gondozásában megjelent
könyve váltotta ki. A feren-
ces testvér közel háromszáz
személynek dedikálta köny-
vét. A Gutenberg kiadónál
napvilágot látott Bicsok Zol-
tán–Orbán Zsolt történészek
szerkesztette Isten segedelmével
udvaromat megépítettem... Tör-
ténelmi családok kastélyai Er-
délyben címû kötet is sikert
aratott a vásáron. 

Sikeres volt a Böjte-könyv

ÚMSZKULTÚRA

A 400 férõhelyes aulával rendelkezõ épület terveit a Ceauºescu-rendszer idején készítették
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Kovács Zsolt

Fantasztikus élmény-
ben volt részük azok-

nak, akik megnézték az
Orlai Produkciós Iroda
Esõember címû elõadását a
szombaton megkezdõdött
Szent György Napok kere-
tében. A kétórás elõadás-
ban egyaránt jelen volt a
humor és a dráma, a szívte-
len, arrogáns üzletember-
bõl a szemünk elõtt lett ér-
zõ kisöcs. 
Nagy Ervin rendkívüli ala-
kítása pedig csak fokozta a
hangulatot. Kulka János
Raymond, az autista nagy-
testvér szerepében zseniáli-
sat alakít, úgy megteste-
sítve a karaktert, hogy a
nézõ végül már nem tud el-
vonatkoztatni tõle. Az Esõ-
embert Ascher Tamás ren-
dezte, az Oscar-díjas Rain
Man címû film alapján. Két
testvér történetét mutatja
be: hogyan lesz két idegen-
bõl igazi testvérpár. Miu-
tán Charles megtudja,
hogy apja meghalt, és
örökségül csak egy autó és
néhány rózsabokor jut szá-
mára, felkutatja azt a sze-
mélyt, aki a milliókat kap-
ta. Ekkor talál rá fogyaté-
kos bátyjára, akit meg-
szöktet az intézetbõl, hogy

elcsalja tõle a milliókat.
Igazi szoros családi köte-
lék alakul ki kettejük kö-
zött, és bár a vég happy
end, mégis könnyeket csal
a nézõk szemébe. 

A Szent György Napok
kulturális hetén, a három-
széki színházkedvelõ kö-
zönség a következõ napok-
ban láthatja a Magyaror-
szágon nagy sikernek ör-
vendõ Bandy lányok címû
zenés játékot, a két Jászai
Mari-díjas mûvésznõ, Her-
nádi Judit és Udvaros Do-
rottya elõadásában. 

A darab két nõ történetét
meséli el, akiknek egyetlen
cél lebeg a szemük elõtt:
olyan híresnek, elismertnek
lenni, mint az Andrews nõ-
vérek. Mindketten jártak
már Erdélyben, de Sepsi-
szentgyörgyre most láto-
gatnak elõször. Hernádi
Judit egy önálló esttel is
megajándékozta a három-
székieket.

A Szent György Napok
keretében tartották meg a
már hagyományos rockes-
tét, amit a Mercedes Band
tagjai 2003 óta szerveznek.
A Saint George Rock
Night idén is nagy sikert
aratott, számos fiatal tom-
bolt a helyi és erdélyi rock-
bandák koncertjein.

Kultúrában duskál 

SepsiszentgyörgyMegnyílt a könyvtár

Filmben dobbant Purcãrete

Oana Giurgiu, Dimény Áron, Silviu Purcãrete, Visky András

Fotó: bewhere.ro

Az erdélyiek standjai a budapesti könyvfesztiválon



Zsigmond Júlia

Hiába keresik az Antena 1,
Antena 3 és Euforia tévéadókat

azok a tévénézõk, akik az RCS-
RDS szolgáltató mûholdas rend-
szerére kapcsolódtak, ezek sug-
árzását ugyanis a hétvégétõl meg-
szüntették. Az ország mûholdas,
illetve kábeles televíziós mûsor-
szórói és internetszolgáltatói kö-
zött piacvezetõ távközlési vállalat
azzal érvel: elfogadhatatlannak
tartja az Antena Groupnak azt a
követelését, hogy évente 7 millió
eurót fizessen a két csatorna su-
gárzásáért – olvasható az RCS-
RDS péntek reggel kiadott közle-
ményében. 

Mihai Gâdea, az Antena 3 igaz-
gatója válaszként a nézõkhöz in-
tézett üzenetében felháborítónak
nevezte, hogy elõzetes bejelentés
nélkül sötétült el a képernyõ, rá-
adásul a délelõtt 11 órára megbe-
szélt találkozó elõtt, ahol a szer-
zõdés meghosszabbításáról tár-
gyaltak volna a szolgáltatóval.
Állítása szerint az összes tévétár-
sasággal, mely mûsorait mûhold-
ról sugározza, az RCS-RDS szer-
zõdést kötött, hosszabb-rövidebb
alkudozást követõen megállapod-
va egy adott összegben.

Gâdea sérelmezte, hogy az ön-
kényesen cselekvõ szolgáltató
nincs tekintettel a tévéadókhoz
hûséges nézõre, akik közül ez idá-
ig több mint ezren reklamáltak a
sugárzás beszüntetése miatt. Az
RCS-RDS vezetõsége azonban
mossa kezeit, szerintük inkább az
Antena Group helyezi elõtérbe
saját érdekeit a nézõkével szem-
ben anyagi követeléseivel.

A konfliktus nem új keletû, ta-
valy nyáron az Intact csomag té-
vécsatornái közül az Antena 2-t
és a GSP TV-t törölte mûsorrá-
csáról a szolgáltató. Igaz, utólag
a GSP TV-t – az Audiovizuális
Tanács (CNA) fellépésére –
visszakapcsolták, de élvezhetet-
len minõségben. A jelenlegi
problémáról a CNA a héten tár-
gyal, mondta az Audiovizuális
Tanács elnöke, Rãsvan Popescu
a HotNews.ro-nak.

Addig is az RCS-RDS 2,7 mil-
liós elõfizetõi közösségébõl 1,1
millióan, vagyis azok, akik mû-
holdas közvetítéssel televízióz-
nak, nélkülözni fogják az emlí-
tett adókat. Az Antena Group

nézõinek 15 százalékáról van
szó, többnyire vidékiekrõl.

A kábelesek továbbra is ingyen
fogják az adót, õk az április 20-i
meccset is nyugodtan követhették
a Liga 1 mérkõzéseit. Többek
szerint ugyanis ez húzódik a hát-
térben: a labdarúgás. Az RCS-
RDS szolgáltató és az Intact cég
megszerezte az elsõ osztályú fut-
ballbajnokság 2008-tól 2011-ig
történõ közvetítésének jogait, és
bár a kulisszák mögött megegyez-
tek, hogy az Antena Group sugá-
rozza a meccseket, az RCS-RDS
létrehozta a Digi Sport 1-es és 2-es
adókat. 2011 végén, az új licenc
kiírásakor újraindult a csata.
Elõbb az Antena Group perelte

be társát, 60 millió euró kártérí-
tést követelve, amiért a csatornái-
kat törvénytelenül veszik át, rá-
adásul egyetlen lejt sem kaptak
mindezért, majd az RCS-RDS
kérte az Intact fizetésképtelensé-
gének megállapítását a bírósá-
gon. Mindkét ügy még kezdeti fá-
zisban van a törvényszéken.

Az sem zárható ki ugyanakkor,
hogy politikai háttere is volna az
RCS-RDS pénteki lépésének. Az
Antena 3 igazgatója szerint –
amint az a HotNews.ro-n olvasha-
tó – nem véletlen, hogy épp a vá-
lasztási kampány kezdetén pró-
báltak meg ilyen módszerrel „leg-
alább egy idõre csendet teremteni
az éterben”. 

Vásárhely „csillagai” továbblépnek

A Csillag születik tehetségkutató szombati
mûsorában, mely a 12 versenyzõs döntõ el-
sõ élõ show-ját közvetítette, ismét továbbju-
tott a marosvásárhelyi duó. Molnár József
és Vizi Imre hegedû- és gitárszó kíséreté-
ben, saját feldolgozásukban adták elõ Var-
ga Viktor Lehet zöld az ég címû slágerét,
mellyel holtversenyben három másik pro-
dukcióval a hatodik helyen végeztek. Her-
nádi Judit szerint Imrének sikerült felol-
dódnia, s erre buzdította Józsefet is. Ugyan
Puzsér Róbert ízlésének nem felelt meg
sem maga a dal, sem a produkció, a feldol-
gozást színvonalon alulinak ítélte, Hajós
András és Pokorny Lia tetszését elnyerte az
erdélyi páros. Így a zsûritõl 25 pontot kap-
tak (ebbõl hármat Puzsértól), és mivel a kö-
zönség is melléjük állt, szerepelhetnek a
következõ élõ show-ban is.
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Röviden

Szombaton összecsapott az RCS & RDS és az
Intact médiatröszt amiatt, hogy a kábelszolgál-
tató megtagadta az Antena-csomag Digi-plat-
formról történõ továbbközvetítését. Az ezt köve-
tõ sárdobálás és nyilatkozatháború során a né-
zõk nem lettek okosabbak, illetve csak annyi-
val, hogy immár bebizonyosodott számukra,
hogy idehaza, a Félrevezetett Médiafogyasztók
és az Egyre Laposodó Képernyõk meg Gondo-
latok Operett-köztársaságában minden a pénz
és a könnyû pénzszerzési eszközök körül (értsd:
politika) forog. A gyakran a Nemzeti Liberális
Párttal egy lapon emlegetett antenások politi-
kai manipulációt, kampányolást szagoltak, a
„kábelesek” meg csak sután mentegetõztek. Mi,
mezei, alkalmi tévénézõk  egyet sajnáltunk eb-
ben az egészben: miért nem szüntette be az
RCS & RDS az összes adó sugárzását, a UPC-
vel meg a még megmaradt néhány magánszol-
gáltatóval karöltve? Elvégre tavasz van – irány
a Természet!

(prier)
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Munkát munkával

Meglehet, hogy internetközelben ünnepli
az Új Magyar Szó internetes olvasóinak
többsége a május elsejét, múlt heti kérdé-
sünkre („Hol tölti a május elsejét?”) ugyanis
a válaszolók legnagyobb arányban saját
otthonukat jelölték meg a pihenés helyszí-
neként. A szabadtéri kiruccanástól talán a
változékony idõ vette el mindenki kedvét:
senki nem megy kirándulni. Annál többen
vannak viszont, akik munkával ünneplik a
munka ünnepét.

E heti kérdésünk:
Ön szerint sikeres lesz a bizalmatlansági indít-
vány?

1. Igen.
2. Nem.
3. Nem tudom, nem érdekel.

„Antennátlan” RCS-RDS

Hírösszefoglaló

Elkészült a Doktor House nép-
szerû kórházsorozat utolsó

epizódja is, mely nemcsak a nyol-
cadik évadot zárja, de magát a
szériát is. A 177. rész cselekmé-
nyét még homály fedi, sejtelmes
címe azonban (Mindenki meghal)
keretet alkotva visszautal az elsõ
rész munkacímére (Mindenki ha-
zudik). Mint az kiszivárgott – köz-
li az eMasa –, az utolsó részben
újra szerepel Olivia Wilde (13) és
Kal Penn (Kutner). 

Az alkotóknak és a színészek-
nek sem lenne ellenükre a folyta-

tás, ám errõl a megrendelõ Fox
tévécsatorna hónapokkal koráb-
ban lemondott. Döntésüket az in-
dokolja, hogy míg a sorozat költ-
ségvetése rendkívül magas addig
nézettsége, mely fénykorában a
húszmilliót is elérte az Egyesült
Államokban, az utóbbi két évben
a felére esett vissza. A széria pro-
ducerei közleményükben rámu-
tattak, hogy a lépés fájdalmas, de
mindenképpen meg kell tenniük
még most, amikor a fõhõs körüli
izgalom és misztikum továbbra is
él.

A Doktor House 2005 és 2008
között a tíz legnézettebb amerikai

tévémûsor között szerepelt, to-
vábbi 66 országban vetítették és
szerették. Négyszer is jelölték
Emmy-díjra. A szarkasztikus hu-
morú, gyógyszerfüggõ orvos-
zsenit játszó Hugh Laurie viszont
két Golden Globe-díjat nyert ala-
kításáért. A brit színész nemrég
közzétett az interneten egy vide-
ót, melyben azt üzeni a rajongók-
nak: mindenki válasszon egy
részletet, képet vagy akár egy
dalt, amely emlékezteti a sorozat-
ra, és küldje el neki a Fox oldalán
keresztül. Ezekbõl a beküldött
emlékekbõl nemsokára egy „em-
lékepizódot” készítenek. 

Búcsú House doktortól

Nem engedünk a zsarolásnak – üzente a nézõknek az Antena3 hírtelevízió

ÚMSZ

Megelégelve az új médiatör-
vény hozta változtatások

béklyóit, a Magyar Távirati Iroda
(MTI) alkalmazottai a hírügy-
nökség önállóságának, szakmai
és szervezeti függetlenségének
visszaállítását kérve, nyílt levél-
ben fordultak Szalai Annamáriá-
hoz, a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság (NMHH) elnö-
kéhez. „Úgy véljük, hogy a Ma-
gyar Távirati Iroda (MTI) eseté-
ben a közmédiumok összevoná-
sa nem vezetett a korábban dek-
larált és várt eredményekhez,
leginkább azért nem, mert a hír-
ügynökségi tevékenység és mun-
ka számos olyan sajátossággal

bír, amely nem teszi lehetõvé an-
nak egységes kezelését a rádió-
zással és televíziózással. Az el-
múlt másfél évben számos prob-
léma adódott abból, hogy a hír-
ügynökségi területet nem isme-
rõk hoztak a területre vonatkozó
döntéseket, vagy nem hoztak
meg olyan döntéseket, amelyek
a napi mûködést segítették vol-
na” – olvasható a közmédia hír-
ügynökségi területén mûködõ
üzemi tanácsok és szakszervezet
vezetõinek levelében, melyet az
MTI 128 munkatársa írt alá. Vá-
laszlevelében az NMHH elnöke
a felvetéseket „napi mûködést
nehezítõ munkaszervezeti prob-
lémaként” értelmezte, és az MTI
és az MTVA menedzsmentjének

hatáskörébe tartozónak ítélte.
Vince Mátyás, aki nyolc éven át
volt a Magyar Távirati Iroda elnö-
ke és két évig az Európai Hír-
ügynökségek Szövetségének al-
elnöke, április 22-én a magyaror-
szági közmédia kapcsán szerve-
zett konferencián elõadásában  –
melyet az eMasa közöl – emlé-
keztetett arra, hogy a 2010-es al-
kotmánymódosítás során a „köz-
szolgálati rádió, televízió és hír-
ügynökség” fogalomkörét töröl-
ték, helyette a „közszolgálati mé-
diaszolgáltatás” kifejezés szere-
pel. Pedig egy hírügynökség nem
médiaszolgáltató, az EU az álla-
mi támogatás és annak szabály-
szerûsége szempontjából más-
képp tekint egy köztévére, mint

egy közszolgálati hírügynökség-
re. Kijelentette: „Ez a nehezen
átlátható szervezeti felállás már
önmagában elég ok lenne arra,
hogy az új magyar közmédi-
arendszert egyszerûbbre és a
nemzetközi gyakorlatban ismert
szervezeti sémára cseréljük.”

A Magyar Újságírók Országos
Szövetségének Elnöksége is tá-
mogatja az MTI törekvését, is-
mételten megerõsítve nyilatkoza-
tokban és alkotmánybírósági be-
adványokban kifejezett állás-
pontját: „új, a sajtószabadságot
minden tekintetben garantáló
médiatörvény-csomagra van
szükség, amelyet a szakmai szer-
vezetek bevonásával kell megal-
kotni.” 

„Béklyótól” szabadulna az MTI



10.00 Magyar Tamás: Su-
ba subával 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Metszet 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Székelyföld Maga-
zin 20.30 Néptánc 21.30
Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Mester József: A
kenyér 22.30 Híradó
23.00 Napraforgó   

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Mesék a folyópart-
ról (angol animációs film)
12.40 Már megint bérgyil-
kos a szomszédom (am.
akció-vígjáték) 14.35 An-
thony Zimmer (francia kri-
mi) 16.10 Nyomás utána!
(olasz-amerikai akció-vígjá-
ték) 18.15 Született bank-
rablók (am. vígjáték)
20.05 A Jaguár (francia
kalandfilm) 22.00 A sziget
(amerikai akciófilm) 0.35
Mocskos zsaruk (amerikai
akciófilm)

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A vég-
zet hatalma (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat)
15.30 Predesztináltak
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 A
sors ereje (sorozat) 22.00
Éjszakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (so-
rozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ismétlés)

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gaz-
dasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépés a boldogságig
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Véletlen anya
(ismétlés) 22.30 Cancan
TV 0.30 Kanal-D Hírek
(ismétlés)   

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Allah minden nap-
ján szaladnak a lovak
(ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)

ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2012. április 24., kedd  10

7.00 Unser Bildschirm
7.30 Híradó
7.35 Srpski Ekran
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat
Parlamenti közvetítés
17.10 1 könyv
Schäffer Erzsébet: 
A szőlővirág illata
17.15 Magyar elsők
17.25 Fejezetek Magyar-
ország közlekedéstörténe-
téből
18.00 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 KOGART kiállítások
2006-2011
21.00 Apró sztorik 
(arg.-sp. vígj., 2002)
22.25 Hírek
22.30 Dunasport
22.40 Kultikon
23.35 Új régi hang 
(dokumentumf.)
0.30 Ikonok és Patkányok
1.40 Térkép (ism.)
2.05 Arcélek 
2.25 Töredékek
2.40 Napok, évek, száza-
dok (ism.)
3.30 Család-barát (ism.)

TV2, 12.50
Becézõ szavak

Aurora, az ódivatú nevelési elveket valló, magára maradt
„nagyasszony” minden szeretetét és féltő gondját lányára
fordítja. A modern felfogású Emmáról azonban lepereg a jó
nevelés, kibújik a rátelepedő anyai gondoskodás alól, és
megy a saját feje után. Aurora végül lassan átalakul, s arra
is képesnek bizonyul, hogy a szomszédba költözött és felet-
tébb faragatlan volt űrhajóst tüntesse ki vonzalmával.

DUNA Tv, 21.00
Apró sztorik

Egy öregember stoppal indul kutyája keresésére, egy fia-
talasszony tévévetélkedőre utazik, egy utazó vigéc pedig
tortát visz elhunyt ügyfele gyerekének, hogy ezzel meghó-
dítsa az özvegyet – történetük időnként összefonódik.
Carlos Sorínt a mindennapi banalitások szépsége érdekli,
szereplői amatőr színészek. Első filmjével Ezüst Oroszlán
díjat nyert Velencében.

Pro Tv, 22.30
Rendõrakadémia 7.: Moszkvai küldetés

Moszkva, a dicső múltú nagyváros, mely évszázadok óta ké-
pes ellenállni a számtalan megpróbáltatásnak, természeti
csapásnak és hódító seregnek, mely túlélte a tatár hordák
pusztítását, Napóleon hódításait és a II. világháború borzal-
mait, most történelmének egyik legkomolyabb próbatételé-
re készül. 1994 sötét évében ez a hősi város megremeg.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Ma Reggel
10.04 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.25 A bűvös körhinta
10.40 Felfedező úton 
a Robinson család 
(sor.)
11.05 A Nyereg Klub
(sor.)
12.30 Lizzie McGuire
(sor.)
11.55 Jelképtár
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.25 Magyar évszázadok
13.45 Történeti festészet
14.15 A rejtélyes 
XX. század
14.40 1100 év 
Európa közepén
15.10 Retro
16.05 Família Kft. (sor.)
16.30 MacGyver (sor.)
17.25 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
17.50 A Nyereg Klub
(sor.)
18.15 Lizzie McGuire (sor.)
18.40 Robbie, a fóka
(sor.)
19.25 Esti mese
20.05 Capri - Az álmok
szigete (sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Angyali érintés
(am. sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Retro
0.05 Tudorok (sor.)

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Beyblade, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Lego Ninjago
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.15 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.25 Legyen Ön is Milli-
omos!
23.35 Házon kívül
0.05 XXI. század
0.40 Reflektor
1.00 Ments meg! 
(amerikai sor.)

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.15 Babapercek
10.20 Teleshop
11.20 EZO.TV
12.50 Becéző szavak
(am. vígj., 1983)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(oszt.-ném.-o. krimisor.)
17.20 Csoda
Manhattanben 
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Én is szép vagyok
0.50 Aktív (ism.)
1.25 Tények Este
2.00 Doktor House (ism.)
2.50 Született feleségek
(ism.)
3.40 Babavilág (ism.)
4.05 Vers éjfélkor 
- magyar versek

11.05 Zűrös páros (am.-
kan. vígjáték) 12.55 A da-
dus (sorozat) 13.55 A
nagy házalakítás (ism.)
14.55 Shark - Törvényszé-
ki ragadozó (ism.) 16.40
CSI: A helyszínelők (sor.)
17.35 Esküdt ellenségek
(am. sorozat) 18.35 Gyil-
kos számok (soozat)
19.30 A nagy házalakítás
20.30 Jóbarátok (ismét-
lés) 21.25 Két pasi (ismét-
lés) 22.20 Éden Hotel 2.
23.20 CSI: A helyszínelők
(ismétlés)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
13.00 Tenisz: BRD
Năstase Ţiriac Trophy
2012 (live) 14.00
Sport.ro Hírek 14.10 Pon-
tos sportidő 15.00
Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 A
fény harcosai 20.00 In-
formációk 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Boxbuster:
Valuev - Holyfield 23.00
Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.00 Magyarország, sze-
retlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Hrvatska kronika
13.55 Ecranul nostru
14.30 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.00 Gasztroangyal
15.55 Angyali érintés
(amerikai sor.)
16.45 Capri - Az álmok
szigete (olasz sor.)
17.40 MM
A megoldások magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Kasszasiker 
(am. vígj. sor.)
22.30 Bábel
23.25 Az Este
0.00 KorTárs
0.30 Árnyékban harcolók
- Európai ellenállók a ná-
cizmus ellen (dok. sor.)
1.30 Szellem a palack-
ból...
1.55 Everwood 
(am. sor.) (ism.)
2.40 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota legendái:
Jumong herceg 
(drámasor.)
10.20 Zoom
10.25 Az ember és az idő
11.50 Túl a hírnéven
12.00 Zarándok 
(ism.)
12.30 Sztárgyár 
– verseny show
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
16.50 A tizedik királyság
(amerikai-angol-német ka-
land sor.)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai családi 
drámasorozat)
18.53 Híradó, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Real Madrid -
Bayern Munchen labdarú-
gó mérkőzés (live)
23.50 UEFA összefoglaló
(live)
0.20 A tizedik királyság
(ism.)
1.15 La vie en rose 
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport
10.00 Fiatal és nyugtalan
(am. sor.) (ism.)
11.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport
13.45 NYC: 
Tornado Terror 
(kanadai akcióf., 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 
(ism.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Román Komédia
Társaság
22.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
22.30 Rendőrakadémia
7.: Moszkvai küldetés
(amerikai vígjáték, 1994)
0.15 Apropo Tv 
(ism.)
1.45 Pro Tv hírek, 
Sport (ism.)
3.15 Rendőrakadémia 7.:
Moszkvai küldetés 
(amerikai vígjáték, 1994)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.10 Teleshopping
11.30 Csillagháló 
– új szezon (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show Simona
Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Office 
(amerikai sorozat)
1.30 Nem kell a csók
(francia-svájci romantikus
film, 2003)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
12.30 Művésznek szület-
tem – verseny show
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Kötekedők króniká-
ja – új szezon
22.15 Lököttek (vígjáték
sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
0.30 Művésznek születtem
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Kötekedők krónikája
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet?
7.30 Licitvadászok
8.00 Autókereskedők
- Lotus Elan
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Zuhanó liftben
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
15.00 Újjáépítők 
- Autó az iskolának
16.00 Ki ad többet? 
- Napóleon tükre / 
Első világháborús plakát
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Jake Gyllenhaal próbaté-
tele
18.00 A túlélés törvényei
- Nagyvárosi túlélő
19.00 Autókereskedők 
- Lexus LS400
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei

- Afrikai szavanna
23.00 Titkok a fekete do-
bozból -  Robotpilóta-hibák
0.00 Dynamo 
- varázslat a világ körül
1.00 Autókereskedők
2.00 Katonai ritkaságok

5.20 Mesager
6.00 Híradó, 
időjárásjelentés (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Az ember és a gép
(amerikai filmdráma,
1987) (ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.10 Biznisz óra 
– informatív műsor 
(ism.)
13.00 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.20 Sztárgyár 
– verseny show
18.40 Az ember és a gép
(amerikai filmdráma,
1987), 2. Rész
20.30 Biznisz óra 
– informatív műsor
21.30 Késhegyen
22.30 Híradó
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Légy formában
1.25 Caterina és a lányok
(ism.)
2.15 Sztárgyár 
(ism.)
3.40 Késhegyen 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZERDA
2012. április 25.

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma György és Hunor nap-
ja van. 
A György férfinév a görög
Georgiosz névbõl, illetve
ennek latin Georgius for-
májából származik. Jelen-
tése: földmûves, gazdálko-
dó. 
A Hunor a csodaszarvas
eredetmondából származó
név, a hun (latinul hunnus)
népnév -r kicsinyítõképzõs
származéka. 
Holnap a Márk és Ervin
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1222 – II. András kiadja
az Aranybullát.
• 1326 – Károly Róbert
megalapítja a Szent György
Lovagrendet.
• 1555 – Országgyûlés Ma-
rosvásárhelyen.

Vicc
– Hogy hívják azt a becsü-
letes, törvénytisztelõ, fele-
lõsségteljes, komoly em-
bert, aki a parlamentben

irányítja az ügyeket?
– Liftkezelõ.

Recept
Feltámasztó bolgár 
uborkaleves
Hozzávalók: 3 db kígyó-
uborka, 2 fej vöröshagyma, 1
csokor zöldhagyma, 2 csokor
kapor, 4 gerezd fokhagyma,
8 dl natúr joghurt, 5 dl tejföl,
8 dl tej, só, fehérbors.
Elkészítése: Elkeverjük a
joghurtot a tejjel és a tejföllel.
Káposztareszelõn lereszeljük
a két fej hagymát és 2 db kí-
gyóuborkát. Az uborkán a
héját rajta hagyjuk. A zöld-
hagymát karikákra vágjuk a
zöldjével együtt, a kaprot ap-
róra vágjuk. A fokhagymá-
kat fokhagymanyomóval ki-
nyomjuk. A maradék kígyó-
uborkát uborkagyalun legya-
luljuk. Az összes feldolgozott
zöldséget a joghurtos-tejes-
tejfölös alapba tesszük és el-
keverjük. Ízlés szerint sózzuk
és borsozzuk (fehér borssal).
Jéghidegen fogyasztható.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Érzelmi téren kedvezõ fordulatra
számíthat: szeret és viszontszere-
tik. Ha nem akar birtokolni, ak-
kor sok jóban lesz része.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nagyon precíz mostanában, ami
a munkáját illeti, és szokásos
nagyvonalúságával ellentétben
most ezt másoktól is elvárja. Ne
lepõdjön meg, ha némelyek erre
haraggal reagálnak. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Úgy érzi talán, hogy hiába csalá-
dos, mégis magányos. Talán túl-
ságosan rutinszerûvé váltak a
dolgok a kapcsolataiban. Ebben
pedig ön is hibás lehet. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ön általában józan életet él, de
ma, mintha meglódult volna
maga alatt a lét. Végül is tavasz
van, egyszer ön is lehet más,
mint ami.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ez a nap sem volt lesz túl köny-
nyû. Mégis próbáljon nyugalmat
erõltetni magára, azzal talán el-
érheti, hogy jól érezzék magukat
legalább az ön körül élõk. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Valaki az ön tanácsát kéri, ám,
amiben kikérik a véleményét,
egy másik jó ismerõsét is érinti.
Nem vállalhat mindenért ön fe-
lelõsséget.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Úgy érzi, hogy senki nem törõdik
önnel, míg másokkal bezzeg! Vi-
gyázzon, a mártírszerep sohase
vonzza azt, akiknek pedig a tár-
saságára vágyna. Ezzel csak el-
mélyítené a magányát. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ideje lesz mozogni, mert az utób-
bi idõben fogyasztott csokoládé
mennyiség nyomot hagy az alak-
ján. Ha sikerül a társát is ráven-
nie a mozgásra, akkor dupla örö-
me telhet benne. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Korábban talán fásultan állt bi-
zonyos dolgokhoz, amik most új-
ra értelmet és lendületet kapnak
életében. Ideje elvetni a megcson-
tosodott elõítéleteket. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ez a nap végre megnyugvást
hozhat egy régóta elhúzódó ügy-
ben. Valamilyen korábbi kérdé-
sére is választ kaphat, és ennek
fényében mérlegelve dönthet. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kellemes napok elé nézhet. Szin-
te mindent sikerült mára elintéz-
nie, ami sürgõs dolga volt. Most
igazán annak szentelheti a nap-
ját, ami érdekli. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Munkahelyi viták mérgezhetik
napját, de ne hagyja, hogy ez a
magánéletén is meglátszódjon. A
társának igazán semmi köze a
fõnöke gonoszságaihoz. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Az ember képtelen meglátni a
semmit, ami felõl érkezik, és a
mindent, ami fele halad. Éle-
tünk legnagyobb hibája, hogy
csak azt látjuk meg, ami az
orrunk elõtt van, és bukása-
inkból ítélve sokszor még azt
sem. Az önmagát keresõ em-
ber hamar rá fog jönni, hogy
a kevésbõl halad a sok felé.
Minden gondolat, minden ta-
nulság, amit megragad és

magáévá tesz, egy lépés ezen az
úton. Az érti meg igazán a saját
életét, aki rájön, hogy azért ha-
ladhat elõre ismeretet és bölcses-
séget szerezve, mert a nincste-
lenségbõl jön, és a teljesség felé
halad. Boldog az az ember, aki
szeret és szeretve van, mert a
szeretet mutatja meg a legjob-
ban, milyen hihetetlen távolsá-
gokat lehet megtenni a semmi-
tõl a minden felé. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Minden típusú ered-
ménybõl egy született a

labdarúgó Liga-1 27. fordu-
lójának vasárnapi mérkõzé-
sein, amelyeken öt játékost is
kiállítottak. 

Az 1-1-es döntetlent Nagy-
szebenben harcolta ki a szin-
tén a kiesés elkerüléséért küz-
dõ Petrol, miután Zagrean
korai góljára a ploieºti-iek
észak-afrikai csatára, Junesz
Hamza válaszolt a 50. perc-
ben. Kovács István játékve-
zetõ két-két sárga lapot muta-
tott fel a szebeni Forikának és
a ploiesti-i Strautnak, s ezért
mindketten hamarabb me-
hettek zuhanyozni. 

A vendégsiker 2012 megle-
petés-csapata, a Concordia
Chiajna nevéhez fûzõdik:
Laurenþiu Reghecampf tanít-
ványai 4-2-re verték Kolozs-
váron a továbbra is felismer-
hetetlen CFR 1907-et. A Ra-
pid elleni (hazai) 0-5-öt és a
Petrol elleni (idegenbeli) 1-1-
et feledtetni képtelen „vas-
utasok” már a 7. percben gólt
kaptak (Iordache volt ered-
ményes), de szûk tíz perc
után Vranjesnek sikerült
egyenlítenie. A 32. percben
Krumov „kötényt kötött”
Betonak, majd szünetig
Rocha (38.) és Alex (43.) is
megzörgette az Andone-gár-
da hálóját. Ronny a 49. perc-
ben szépített, majd Robert
Dumitru sípmester elõbb a

chiajnai Muzacnak, majd a
kolozsvári Mureºannak mu-
tatott piros lapot. 

A mérkõzés után a szurko-
lók Cadú csapatkapitánytól
és Iuliu Mureºan klubelnök-
tõl kérték számon az újabb
kudarcot. Mureºan nem tu-
dott magyarázattal szolgálni
az utóbbi három fordulóban
kasszírozott tíz gólért, de
még a gyenge játékért sem.
Pászkány Árpád mecánás el-
ismerte ugyan csapata mély-
repülését de két nagy téve-
dést is felrótt a játékvezetõ-
nek: valóban, Rocha gólját
nagy les elõzte meg, Mure-

ºan pedig teljesen feleslege-
sen kapta meg a kiállításhoz
vezetõ második figyelmezte-
tést.            

Az esti mérkõzésen a Di-
namo élt a kolozsváriak által
felkínált lehetõséggel, és a
Ceahlaul elleni 3-2-vel ismét
a tabella élére ugrott. Szünet
után Alexe szûk három perc
alatt duplázott, s Danciu-
lescu a 62. percben már har-
madszor zörgette meg a
moldvai vendégek hálóját. A
hajrában Bãdescu és Golu-
bovici szépített ugyan, de a
piatra neamþi-iaknak többre
már nem maradt idejük. A

Dinamo emberhátrányban
játszotta le az utolsó 15 per-
cet miután Moti a kiállítás
sorsára jutott.     

Lapzárta után Marosvá-
sárhelyi FCM–Sportul Stu-
denþesc, Medgyesi Gaz
Metan–Pandurii Târgu Jiu és
Brassói FC–Kolozsvári U
mérkõzéseket rendeztek.  

A hétvégi 28. fordulót
megelõzõen a rendkívül tö-
mör élmezõny a következõ:
1. Dinamo 52 pont (45-23),
2. CFR 1907 52p (48-27), 3.
Rapid 51p (44-23), 4. Vaslui
49p (43-24), 5. Steaua 49 (35-
20), 6. Oþelul 42p (27-24). 
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Röviden
Mark Allen korai búcsúja

A sheffieldi Crucible-szín-
házban megkezdõdött a
2012-es sznúker világbajnok-
ság. A nyitóforduló szenzá-
cióját Mark Allen búcsúja je-
lentette, az észak-írt a kínai
Cao Jüpeng gyõzte le 10-6-
ra. További eredmények: Stu-
art Bingham (angol)–Stephen
Hendry (skót) 4-10, John
Hinggins (skót)–Liang Ven-
bo (kínai) 10-9, Martin Go-
uld (angol)–David Gilbert
(angol) 8-10, Neil Robertson
(ausztrál)–Ken Doherty (ír)
10-4, Stepehen Maguire
(skót)–Luca Brecel (belga)
10-5. Ismert az elsõ nyolcad-
döntõ-pár: a hétszeres világ-
bajnok Hendry a „csak”
négy elsõséggel büszkélkedõ
Higgins-szel csap össze a ne-
gyeddöntõbe jutásért.   

Erdélyi sikerek

Három korosztály legjobb if-
júsági kosarasai mérkõztek
meg a bajnoki címért Ko-
lozsvárott, s mindkét U16-os
elsõséget erdélyi csapatok
szerezték meg. A lányoknál
a Temesvári Bega diadal-
maskodott miután 68-59-re
verte a döntõben a Galaci
Phoenixet. Utóbbi klub fiú
kosarasai sem tudtak nyerni
a döntõben, 70-74 a Kolozs-
vári U-Mobitelco-val. A lá-
nyok bronzérmeit a Kolozs-
vári MC Sport, a fiúkét pe-
dig a CSS Ploieºti szerezte
meg. A nõi U23-as bajnok-
ságot a Bukaresti Olimpia
nyerte: 66-58 tegnap a Bras-
sói Olimpiával.  
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Mélyrepülésben a CFR

Alexandru Matei sportigazgató (balra) és Ioan Andone edzõ kétségbeesett nézte csapata kudarcát

Tenisz

T. J. L. 

Balázs Attila (képünkön)
felkerült a 450 ezer euro

összdíjazású bukaresti tenisz-
torna 32-es fõtáblájára. Ezt
megelõzõen legutóbb 2004-
ben, Sávolt Attila révén volt
magyar férfi játékos egyesben
ATP-viadalon fõtáblás. Ba-
lázs a selejtezõ harmadik kö-
rében 6-0, 6-3-ra gyõzte le
tegnap a kanadai Erik Chvoj-
kát. A magyar teniszezõ mel-
lett a német Daniel Brands,
az észt Jurgen Zopp és a fran-
cia Guillaume Rufin vere-
kedte fel magát a fõtáblára. 

Tegnap már a legjobb 16
közé jutásért játszottak. Az
elsõ eredmények: Potito Sta-
race (olasz)–Jeremy Chardy
(francia, 9.) 6-3, 6-0, Lukasz
Kubot (lengyel, 7.)–Gabriel
Moraru 6-2, 6-3, Filippo Vo-
landri (olasz)–Matthias Ba-
chinger (német) 6-3, 1-6, 3-6.  

Balázs ma a szlovák Lukas
Lacko ellen mutatkozik be és
ha nyer éppen Potito Stara-
céval játszik a legjobb nyolc
közé jutásért. Ma három ro-
mán is pályára lép: Marius
Copil a német Tobias Kam-
kéval, Victor Crivoi a az észt
Jurgen Zoppal, AsDrian Un-
gur peidg az izraeli Dudi
Selával játszik a nyolcaddön-
tõbe jutásért. 

Arn Gréta felkerült a 32-
es fõtáblára a 740 ezer dol-

lár összdíjazású stuttgarti
salakpályás nõi tenisztor-
nán. A világranglista 75. he-
lyén álló magyar játékos a
selejtezõ utolsó, harmadik
fordulójában, tegnap 7-6
(5), 6-0-ra legyõzte azt az
osztrák Yvonne Meusbur-
gert, aki szombaton a tíz hó-
napos kényszerszünet után
visszatérõ Szávay Ágnest
búcsúztatta.

Czink Melinda feljutott a
32-es fõtáblára a 220 ezer
dollár összdíjazású marokkói
salakpályás nõi tenisztornán,
miután a selejtezõ utolsó,
tegnapi fordulójában legyõz-
te az orosz Jekatyerina Iva-
novát. A világranglista 119.
helyén álló magyar játékos -
aki korábban a honfitárs Jani
Réka-Lucát ejtette ki – 6-0, 6-
4-re gyõzött. A fezi tornán
Babos Tímea lapzárta után a
fõtábla elsõ körében a román
Irina-Camelia Beguval
mérkõzött. 

Balázs Attila fõtáblás  

Labdarúgás

ÚMSZ 

Vidal, Pirlo (2) és Mar-
chisio góljaival a Juven-

tus 4-0-ra verte Torinóban az
AS Rómát az olasz labdarú-
gó Serie A 34. fordulójának
vasárnap esti zárómérkõzé-
sén és elhúzott a Bolognával

csak remizõ AC Milantól. A
Zebrák 71 ponttal vezetik a
tabellát az AC Milan (68), a
Lazio (55), az Udinese (52),
az SSC Napoli (51) és az AS
Róma (50) elõtt. Ma elma-
radt mérkõzéseket pótolnak,
a Cagliari a Cataniát, az
Atalanta pedig a Chievót fo-
gadja.      

A spanyol Primera Divisi-
ón 35. fordulójának vasárna-
pi eredményei: Atlético
Madrid–Espanyol 3-1 és Va-
lenica–Betis 4-0. Három for-
dulóval a befejezés elõtt a
Real Madrid vezet 88 ponttal
és rekordnak számító 109-30-
as gólaránnyal. A Barceloná-
nak 81, a Valenciának 55, a
Málagának 51, a Levanténak
49, az Athletic Bilbaonak pe-
dig 48 pontja van. 

Az angol Premier League
35. fordulójának vasárnap es-
ti mérkõzésén a Manchester
City 2-0-ra nyert a Wolver-
hampron Wanderers ottho-
nában és kihasználva a Man-
chester United botlását (4-4
az Evertonnal) három pontra
közelítette meg vetélytársát.
A Liverpool hazai pályán
szenvedett vereséget a West
Bromwich Albiontól, 0-1. A
83 pontos MU-t a ManCity
(80), az Arsenal (65), a New-
castle United (62), a Totten-
ham Hotspur (59) és a Chel-
sea (58) követi.  

A német Bundesliga 32.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén nem szüle-
tett gól, a Hannover a vendég
Freiburggal remizett. A Bo-
russia Dortmund (75) behoz-
hatatlan elõnnyel vezet a
Bayern München (67), a
Schalke 04 (58), a Mönchen-
gladbach (56) és a Stuttgart
(50) elõtt.    

A francia Ligue 1 33. for-
dulójának vasárnap esti mér-
kõzésein: AC Ajaccio–AS
Nancy 0-0, Paris Saint-
Germain–Sochaux 6-1,
Olympique Lyon–Lorient 3-
2. A Montpellier (69) vezet a
PSG (67), az OSC Lille (62),
a Lyon (56) és a Rennes (54)
elõtt. 

Megugrott 

az Öreg Hölgy

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Az éllovas Debreceni
VSC, valamint az üldözõ

Gyõri ETO is nyert a magyar
labdarúgó-OTP Bank Liga
25. fordulójában, melyben el-
dõlt, hogy a Zalaegerszeg bú-
csúzik az élvonaltól. A deb-
receniek a vasárnapi záró-
mérkõzésen 3-0-ra verték a
Kaposvári Rákóczit, a gyõri-
ek pedig nem sokkal koráb-
ban 2-0-ra a Diósgyõri VTK-
t, így maradt a két bajnokje-

lölt közti két pontos különb-
ség. A címvédõ Videoton
szombaton 2-0-s gyõzelem-
mel búcsúztatta az elsõ osz-
tálytól a ZTE együttesét, és
biztosan õrzi harmadik he-
lyét. A kiesés elõl menekülõ
csapatok közül a Vasas és a
Pápa nem bírt egymással, a
Kaposvár Debrecenben kika-
pott, az Újpest pedig Szom-
bathelyen pontot szerzett.

Coulibaly (Debrecen) és
Nikolics (Videoton) egyfor-
mán 15 találattal vezeti a gól-
lövõlistát, míg Danilo (Hon-
véd) 14, Alves (Videoton) és

Lencse (Kecskemét) 12-12,
Peric (Videoton) 11, Bajzát
(Pécs) pedig kereken 10 alka-
lommal volt eredményes. 

A 26. forduló programja:
április 27., péntek: MVM
Paks–Budapest Honvéd
(õsszel: 3-2); április 28.,
szombat: Újpest–Vasas (0-3),
Diósgyõri VTK–Debreceni
VSC (0-5), Kaposvári Rákó-
czi–Pécsi MFC (1-1), Lom-
bard Pápa–Zalaegerszegi TE
(1-1), Siófok–Haladás (1-2);
április 29., vasárnap: Video-
ton–Ferencváros (1-0), Kecs-
kemét–Gyõri ETO (0-4). 

Veretlen maradt a DVSC

Kézilabda 

ÚMSZ

A horvát és a szlovák
csapattal, valamint egy

elõselejtezõbõl érkezõ ellen-
féllel találkozik majd a ma-
gyar férfi kézilabda-váloga-
tott a 2014-es dániai Európa-
bajnokság selejtezõjében. A
koppenhágai sorsoláson az is
eldõlt, hogy a magyarok a 4-
es csoportban szerepelnek
majd. A csoportok elsõ két
helyezettje, valamint a leg-
jobb csoportharmadik jut ki a
2014. január 12. és 26. között
sorra kerülõ Eb-re, melynek
már biztos résztvevõje a ren-

dezõ Dánia. Az 1. csoport-
ban spanyolország, Macedó-
nia, Portugália és a B elõse-
lejtezõ csoport gyõztese, a 2.
Csoportban Németország,
Csehország, Montenegró és
az elõselejtezõ legjobb cso-
portmásodikja, a 3. csoport-
ban: Franciaország, Norvé-
gia, Litvánia és a D elõselej-
tezõ csoport gyõztese, az 5.
csoportban Lengyelország,
Svédország, Hollandia és az

A elõselejtezõ csoport
gyõztese, a 6. csoportban Iz-
land, Szlovénia, Fehérorosz-
ország és a C elõselejtezõ
csoport gyõztese, a 7. Cso-
portban pedig Szerbia,
Ausztria, Oroszország és

Bosznia-Hercegovina vív
oda-vissza alapon körmérkõ-
zést, 2012. október 31-e és
2013. június 16-a között. 

Románia a C betûjelû elõ-
selejtezõ-csoportba került és
Belgiumban a házigazdák
mellett az izraeliekkel és az
irekkel vív körmérkõzést. A
másik három elõselejtezõ-
csoport beosztása: A csoport
(rendezõ: Finnország): Uk-
rajna, Ciprus, Finnország,
Luxemburg; B csoport (ren-
dezõ: Olaszország): Görög-
ország, Svájc, Olaszország,
Nagy-Britannia; D csoport
(rendezõ: Törökország):
Észtország, Lettország, Tö-
rökország, Málta. 

A dániai Eb-ért selejteznek 

Andrea Pirlo


