
„A tanári bérek emelését nem
bírja meg a gazdaság” – érvelt

tegnap a parlamentben Emil Boc
kormányfõ a pedagógusi fizeté-
seknek felsõ határt szabó törvény

felelõsségvállalással történõ elfo-
gadása mellett. Ezt maguk az
érintettek nem hallhatták, mert az
ülésre bejutni kívánó tanárokat
kizárták a terembõl. 3. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0869 ▼
1 amerikai dollár 2,8522 ▲
100 magyar forint 1,5307 ▼

Megasztárosok Vásárhelyen

Közel háromórás
koncertet tartott
tegnap este Ma-
rosvásárhelyen
Tolvai Renáta és
Kökény Attila, a
tavalyi Megasztár
két finalistája és a
tehetségkutatót
2006-ban megnye-
rõ Rúzsa Magdi,
aki közönségtalál-
kozóval egybekö-
tött sajtótájékozta-
tót tartott.

Francia segítség Schengenhez

Franciaország segíti Romániát a schengeni
övezethez való csatlakozás valamennyi fel-
tételének teljesítésében – biztosította tegnap
Bukarestben vendéglátóit Claude Guéant
francia belügyminiszter. 

Média 9

Vezércikk 3

Társadalom 7
Helyreállítják 
az aradi Szabadság-szobrot

Feljelentést tett az
aradi önkormányzat
ismeretlen tettesek
ellen, akik egy hóna-
pon belül kétszer
rongálták meg az
aradi Szabadság-
szobrot – tudtuk meg
tegnap Bognár Le-
vente alpolgármes-
tertõl. Tájékoztatása
szerint Zala György
alkotását hamarosan
helyreállítják.

Aktuális 3

Wiki- és „Viki”-leaks
A koszovói kérdésben – a különben tel-
jes alárendeltségi kötelék dacára – Ro-
mánia sarkára akart, mert és tudott állni.
Ami még akkor is elismerésre okot adó
tett – fõleg a fentiekben ecsetelt körülmé-
nyek között –, ha bennünk, kisebbségi
magyarokban a Koszovó-probléma el-

lentétes elõjelû gondolatokat,
érzelmeket ébreszt, mint a
románokban. 
Mert ez legalább karakteres
politizálás. Amire azonban

szintén van negatív példa
is: Románia nyugati
szomszédja. De arról

hadd szóljon majd a
„Viki”-leaks-fáma…

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

Egyes iskolák már most biztosítani tudják a kedvezményes árú kétfogásos ebédet a diákjaiknak. Sok szülõnek ez is drága

A kormány 2014-ig nem szá-
mol sem az áruforgalmi adó

(áfa/TVA), sem pedig az egysé-
ges adókulcs csökkentésével, mi-
vel a büdzsé következõ négyéves
bevételeinek kiszámításakor a je-
lenleg érvényes kulcsokat vették
figyelembe – derült ki a Mediafax
birtokába jutott fiskális és költ-
ségvetési stratégiából. A munka-
adók és -vállalók helyzetén
ugyanakkor a kabinet azzal kíván
segíteni, hogy csökkent a
tébéjárulékokon, illetve egyszerû-
sít az adminisztráción. 6. oldal 

Változatlan

áfa 2014-ig
ÚMSZ

Elfogadta Magyarország új,
2012. január 1-jén hatályba

lépõ alaptörvényét tegnap a Ma-
gyar Országgyûlés. Igennel vok-
soltak a Fidesz és a KDNP kép-
viselõi, valamint a független
Põsze Lajos. Nemmel szavazott
a Jobbik-frakció és két független
képviselõ, Ivády Gábor és Szili
Katalin. Az alkotmányozásban
nem vett részt és nem szavazott
sem az LMP, sem pedig az
MSZP. A szavazás eredményét
vastaps fogadta a kormánypárti
padsorokból, míg a jobbikos
képviselõk „Áruló nem leszek!”
feliratot emeltek a magasba. 2.
és 4. oldal 

Pörköltillat az iskolában
Meleg étellel biztosításával váltaná fel a tanügyminisztérium a tej-kifli-programot

Emil Boc kormányfõ szavait a tanárok nem hallhatták

A kétharmad

új alkotmánya

Fotó: Tofán Levente

Felelõsségvállalás – rutinból

Nem tartja hatékonynak a tej-kifli programot az oktatási tárca, ezért azt szeretné, hogy a jövõ-

ben inkább meleg ételt biztosítsanak a diákoknak. Daniel Funeriu miniszter az állítja: sok gye-

rek gúnyt ûz a tejbõl és a kiflibõl, ezért differenciáltan és hatékonyabban kellene biztosítani az

iskolai étkeztetést. Az oktatási intézmények vezetõi szerint az új étkeztetési program bevezeté-

se megfelelõ infrastruktúra hiányában akadályokba ütközhet. Az önkormányzatok vezetõi úgy

vélik: helyi, minõségellenõrzött termékekre van szükségük az iskolásoknak. 7. oldal 
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Röviden

Rácz Károly idõt kért

Halasztással kezdõdött tegnap a korrupció-
val vádolt Rácz Károly kézdivásárhelyi pol-
gármester bírósági tárgyalása. Az alapfo-
kon Sepsiszentgyörgyön zajló bírósági tár-
gyalás reggel 9 órakor kellett volna elkez-
dõdjön, de csaknem három órás késéssel
került rá sor. A kézdivásárhelyi polgármes-
ter nem volt jelen a tárgyaláson, õt Ioan
Adam képviselte. Az ügyvéd, halasztást
kért a bíróságtól, mert elmondása szerint
nem tudtak kellõképpen felkészülni a véde-
lemre. Ezt a bíró jóváhagyta, a következõ
tárgyalási fordulóra egy hónap múlva, má-
jus 18-án kerül sor. 

Guºã „végrehajtja” Vadimot 

Lefoglalhatják Corneliu Vadim Tudor eu-
rópai parlamenti fizetését, amennyiben a
bíróság eleget tesz Cozmin Guºã azon ké-
résének, hogy a Nagy-Románia Párt
(PRM) elnöke ellen megnyert rágalmazási
perekben megítélt kártérítésekhez így jut-
hasson hozzá. Az Országos Kezdeménye-
zés Pártjának (PIN) volt elnöke már „kiürí-
tette” Vadim Tudor több számláját. Guºã
azért perelte be a PRM-elnököt, mert ismé-
telten azt írta lapjaiban, hogy Lavinia
ªandru volt párttársának gyereket csinált. 

Ban Ki Mun méltatta Budapestet

Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár (képünkön) teg-
nap Budapesten méltatta Magyarország
szerepvállalási készségét a globális ügyek
kezelésében, vezetõ szerepét a nemzetközi
pénzügyi és gazdasági válság következmé-

nyeinek felszámolásában. Orbán Viktor
miniszterelnökkel folytatott megbeszélése-
in áttekintették a romastratégia kérdéseit.
Az ENSZ fõtitkárát fogadta Schmitt Pál
köztársasági elnök is.

Fegyveres izraeli tiszt õrizetben

Õrizetbe vették pénteken a budapesti repü-
lõtéren az izraeli légierõ egyik repülõtisztjét,
mert egy pisztolyt, tárat és lõszereket fedez-
tek fel a csomagjában – jelentette tegnap az
izraeli sajtó. Egy jeruzsálemi külügyminisz-
tériumi forrás közölte, hogy a tisztet, aki bu-
dapesti átszállással az Egyesült Államokba
tartott, már szabadon engedték a magyar
hatóságok, és visszatért hazájába. Amikor a
magyar hatóságok a fegyverrõl és tartozéka-
iról kérdezték a tisztet, õ azt mondta, hogy
nem tudott róluk, a bõrönd egy rokonáé,
aki bennefelejthette azokat.

Rohácot Magyarországra vitték

Magyarországra szállították vasárnap Jozef
Rohácot, a 13 évvel ezelõtti Fenyõ-gyilkos-
ság gyanúsítottját. A magyar hatóságok
kezdeményezték a nemzetköri körözés
alapján Szlovákiában elfogott bûnözõ elõ-
zetes letartóztatását. A rendõrség azért gya-
núsítja Rohácot a Fenyõ-gyilkossággal,
mert DNS-e megegyezik azzal, amelyet a
gyilkosság helyszínén hagyott sapkában és
fegyveren találtak.

Klaus: nem volna világvége

Václav Klaus cseh államfõ egy prágai lap-
nak adott interjújában úgy vélekedett, nem
volna világvége, ha esetleg megbukna a
cseh kormány. Klaus leszögezte: a kor-
mányzati személycserék jóváhagyásával
azért vár ki, mert szeretné, ha a koalíció
egyértelmûen kimondaná, hogy a problé-
mák ellenére folytatni kívánja-e a kormány-
zást vagy sem.

MTI

Elfogadta Magyarország új,
2012. január 1-jén hatályba lé-

põ alaptörvényét tegnap a ma-
gyar Országgyûlés. Az új alkot-
mányra 262-en szavaztak igennel,
44-en nemmel, egy képviselõ pe-
dig tartózkodott. Igennel voksol-
tak a Fidesz és a KDNP képvise-
lõi, valamint a független Põsze
Lajos. Nemmel szavazott a Job-
bik-frakció és két független képvi-
selõ, Ivády Gábor és Szili Kata-
lin. Tartózkodott a szintén függet-
len Molnár Oszkár. Az alkotmá-
nyozásban nem vett részt és nem
szavazott sem az LMP, sem pedig
az MSZP. A szavazás eredményét
vastaps fogadta a kormánypárti
padsorokból, míg a jobbikos kép-
viselõk „Áruló nem leszek!” fel-
iratot emeltek a magasba.

Kövér László házelnök a dön-
tés után mondott beszédében úgy
fogalmazott: „Történelmi pilla-
natnak lehettünk részesei az
imént, amikor a Tisztelt Ház el-
fogadta Magyarország új alaptör-
vényét. Ezzel lezárta azt az elõ-
készítõ szakaszt is magában fog-
laló 11 hónapos folyamatot,
amellyel létrehoztuk az alaptör-
vény szövegét. Lezárta az átme-
netiség 1989. október 23-a óta
számított több mint két évtizedét,
és lezárta az elmúlt 67 évet is, leg-
alábbis amennyiben azt alkotmá-
nyos tekintetben a legitim alkot-
mány érvényesülésének hiányá-
val írjuk le”. A magyar Ország-
gyûlés elnöke szerint az ország új
alaptörvénye visszakapcsolja a
jogalkotást a történeti alkot-
mány folyamatába. „A múltunk-
ból, a hagyományainkból építke-
zik, de a jövõt is szem elõtt tartva
a jelen problémáira keres és tar-
talmaz válaszokat” – mondta.
„Ez az alaptörvény legitim, nem-
zeti, nem kirekesztõ, ellenben in-

tegráló, hagyománytisztelõ, de
jövõbe tekintõ, tiszteletreméltó
alkotás” – zárta szavait a házel-
nök, aki úgy fogalmazott: „a
gondviselõ kegyelmének tekin-
tem, hogy részese lehettem en-
nek a folyamatnak”.

A képviselõk ezt követõen el-
énekelték a Himnuszt. A voksolá-
son jelen volt mások mellett
Schmitt Pál köztársasági elnök,
Domokos László, az Állami
Számvevõszék elnöke, Pálinkás
József, a Magyar Tudományos

Akadémia elnöke, valamint a
konzultációs és tanácsadó testület
több tagja, így Boross Péter volt
kormányfõ, Pozsgay Imre, a Né-
meth-kormány egykori állammi-
nisztere és Szájer József fideszes
európai parlamenti képviselõ. 

Mesterházy Attila szerint az új alaptörvény illegi-
tim és ideiglenes lesz, ezért a következõ választá-
sok után nemzeti konszenzus alapján meg kell
változtatni. Az MSZP elnöke pártja budapesti
részországgyûlésén, amelyet az Országgyûlés ple-
náris ülésével egy idõben tartottak, közölte: a szo-
cialisták politikai nyilatkozattervezetet nyújtanak
be az Országgyûlésnek, azt kezdeményezve, hogy
a parlament tegyen hitet a köztársaság értékrend-
je mellett. A szocialisták azt javasolják, hogy ápri-
lis 18. legyen a Magyar Köztársaság védelmének
napja. Az MSZP elnöke kijelentette: a Fidesz-
KDNP alkotmánytervezete „perverz társadalom-
politikát és kalandor gazdaságpolitikát” rögzít, ri-

asztó demokrácia felfogást tükröz, a múltból táp-
lálkozik, szimbólumaiban és tartalmában a Hor-
thy-korszakot idézi, lehetõséget ad a szólásszabad-
ság, a szociális és munkavállalói jogok korlátozá-
sára, valamint arra, hogy az állam beavatkozzon a
polgárok magánéletébe. Az MSZP európai parla-
menti delegációja  tájékoztató levelet intézett az
Európai Parlament képviselõihez az új magyar al-
kotmány elfogadásáról: „Az alkotmány elfogadá-
sa és az azt követõ sarkalatos törvények alapjaiban
meghatározzák a magyarországi jogállamiságot és
a demokratikus intézmények jövõjét. Sõt, lehetsé-
ges, hogy még Magyarország EU-n belüli pozíció-
ját is érinthetik” – fogalmaznak a levélben.

MSZP: illegitim és ideiglenes az új alkotmány

A kétharmad alkotmánya
Nem szavazott az MSZP és az LMP, a Jobbik „nem lesz áruló”

Foghíjas alkotmányozás. A szocialisták el sem mentek, az LMP képviselõi nem szavaztak

Cs. P. T.

„Nem a székelyföldi fotóso-
kat akartuk bántani, az Or-

bán-kormánnyal van bajunk”  –
jelentette ki lapunknak Dorosz
Dávid, a Lehet Más a Politika
(LMP) országgyûlési képviselõje
a magyarországi párt múlt heti
politikai akciójáról, melyen akti-
vistái leragasztották az Ország-
ház elõtt látható EGYÜTT-Lét
címû fotókiállítás anyagát. Az
LMP így kívánt tiltakozni amiatt,
hogy Orbán Viktor miniszterel-
nök szerintük a fotókiállítás révén
próbált kordont vonni a Kossuth
tér elé. A tárlaton kiállított képek
java része székelyföldi fotósok
munkája volt, akik felháborodtak. 

„Sajnáljuk az esetet és megért-
jük a fotósok felháborodását. Ám
arról biztosítom az érintetteket,
hogy nem esett kár az alkotásaik-
ban. A képeket olyan matricákkal
ragasztottuk le, amelyeket na-
gyon könnyû volt eltávolítani” –
jelentette ki Dorosz. Az LMP ki-
sebbségügyi szakpolitikusa múlt
csütörtöki akciójuk hátterérõl el-
mondta: 2007-ben Orbán Viktor
jelenlegi miniszterelnök felhábo-

rodottan távolította el a Gur-
csány-kormány idején felállított
kordonokat a Kossuth-térrõl, ma
már pedig a Fidesz vezetõje az,
aki kordonokat állít fel Budapes-
ten. „Orbán Viktor tudta jól,
hogy hétvégére több szervezet is
tüntetéseket szervez a Kossuth-té-
ren. Azért, hogy ezeket megaka-
dályozza, kiállításkordont vont a
tér elé. Mi ezt a kiállításkordont
akartuk jelképesen lebontani úgy,
hogy az Orbán Viktort a 2007-es
fideszes kordonbontás közben áb-
rázoló fotókkal ragasztottuk el a
kiállítás anyagát” – magyarázta
az ÚMSZ-nek a magyar politikus.

Az érintett alkotók egyike, Ba-
lázs Attila az LMP-nek küldött e-
mailben és a Facebookon tiltako-
zott az eljárás ellen. A székelyud-
varhelyi fotós a Hargita Népének
elmondta, bocsánatkérést vár a
magyarországi párttól. „A Buda-
pesten történteket magyar belpoli-
tikai ellentétet váltották ki, ami
minket, külföldi alkotókat nem ér-
dekel. Minket büszkeséggel tölt el,
hogy az Országház elõtt állítha-
tunk ki, és ha ezt valaki kordon-
nak tekinti, az a maga frusztráció-
ja” – vélekedett Balázs Attila. 

ÚMSZ

A líbiai Miszrátában a har-
coknak február végi kezdetük

óta mintegy ezer halálos és há-
romezer sebesült áldozatuk van
– közölte tegnap a felkelõk kezén
lévõ város kórházának vezetése,
amirõl egy helyi civil szervezeti
alkalmazott és a felkelõk egyik
aktivistája számolt be telefonon.
A halálos áldozatok 80 százalé-
ka polgári lakos – idézték az ak-
tivisták Hálid Abu Falgha kór-
házigazgató jelentését. A kór-
házban hatvan betegágy van,
amelyeket folyamatosan elfoglal-
nak a sebesültek. Az orvos-igaz-
gató szerint a múlt hét óta észlel-
nek olyan súlyos sérüléseket az
áldozatokon, amelyeket kazettás
bombák okoztak. A líbiai felke-
lõk és a Human Rights Watch
(HRW) nemzetközi emberjogi
szervezet a hét végén azzal vá-
dolta meg a Moammer el-Kad-
hafihoz hû erõket, hogy kazettás
bombákat vetettek be Miszrá-
tában, amivel súlyos veszélybe
sodorták a civil lakosságot. Teg-
nap csaknem ezer embert mene-
kített ki a Kadhafi erõi által ost-

romlott Miszrátából a Nemzet-
közi Migrációs Szervezet (IMO),
s még legalább négyezren – há-
romezer nigériai, valamint szu-
dániak és csádiak – várják, hogy
távozhassanak a városból. A me-
nekülteket elõször Bengáziba,
majd Egyiptomba szállít-
ják. Pénteken 1200 ember hagy-
hatta el Miszrátát az IMO segít-
ségével. Az al-Kaida nemzetközi
terrorhálózat beavatkozása a líbi-
ai polgárháborúba bizonyított
tény – jelentette ki egy nappal
korábban Musza Ibrahim.
Tripoli sajtértekezletén a Kadha-
fi-rezsim szóvivõje azt állította,
hogy a terrorszervezet egyik ve-
zetõje harcosok egy csoportja
élén az ellenzék kezén lévõ, de a
kormányerõk által ostromolt
Miszráta felé tart. Március végén
egyébként a NATO is felvetette:
jelek vannak arra, hogy az al-
Kaida emberei feltûntek a láza-
dók soraiban, de ez utóbbiak ha-
tározottan cáfolták ezt a felte-
vést. Ibrahim ezzel kapcsolatban
azt mondta: a nemzetközi koalí-
ció tud az al-Kaida tagjainak a
jelenlétérõl, de sajnos hagyja
õket menetelni Miszráta felé. 

Líbiában megjelentek 

az al-Kaida szervezet tagjai

LMP: nem akartuk bántani

a székelyföldi fotósokat

Fotó: MTI
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Már elülni látszottak a wik-
ileakses szivárogtatások
keltette politikai hullá-
mok, amikor az egyik te-

kintélyes román politi-
kai napilapban újabb
részletek jelentek meg

arról, hogy az ameri-
kai diplomácia ho-
gyan próbálta 2007-

ben a Romániára gyakorolt befolyása révén
rábírni Bukarestet Koszovó államiságának
elismerésére. A România Liberã napilap
múlt hét végi számában közöltek szerint az
USA finnországi nagykövete, Marilyn Ware
táviratban tájékoztatta Washingtont arról,
hogy Olli Rehn volt EU-bõvítési biztos úgy
véli: Amerikának megvannak az eszközei a
román diplomácia „megpuhítására” Koszo-
vó-ügyben.
A heves belpolitikai csatározások közepette a
hétvégén viszonylag kevés visszhangot kivál-
tó sajtóhír azonban rámutat egy olyan va-
zallusi viszonyra Bukarest és Washington
között, amely egy országa szuverenitását ér-
téknek tartó állampolgárban jobb helyeken
aggodalmat kelthetne. (A „jobb helyeken”
nem a hagyományosan a nagyhatalmi tö-
rekvések közt õrlõdõ kelet-európai államok
értendõk.) Aligha természetes ugyanis az,
hogy egy ország vezetõ politikusai egymás-
nak adják a kilincset az illetõ országban mû-
ködõ amerikai nagykövetségen, és egymás-
ról, no meg az ország viselt dolgairól olyan
bizalmas(kodó) módon tálaljanak még ha
nem is egetrengetõ információkat, ahogyan
az – amint azt a korábban már napvilágot
látott Wikileaks-dokumentumok tanúsítják
– Romániában történt.
Amirõl azonban – egyelõre – nem tudtunk
meg közelebbit az említett szivárogtatások ré-
vén, az annak a módja, ahogyan az illetõ
külföldi diplomaták a 2008-as romániai par-
lamenti és fõleg a 2009-es államelnök-válasz-
tások végkimenetelét befolyásolni tudták.
Sok mindent (példának okáért a 2009. de-
cemberi választások éjszakájának azóta is
megfejtetlen rejtélyét) megmagyarázna
ugyanis egy olyan Wikileaks-információ,
miszerint az addigi államfõ „kitárgyalta” a
nagykövetségen újabb választási gyõzelmét,
az ország gazdaságának, erõforrásainak tel-
jes kiszolgáltatása, a valódi döntések megho-
zatalának átengedése ellenében. És amit a
választásokat követõ fejlemények, a bukaresti
kormány és a washingtoni pénzintézet, az
IMF közötti kritikátlan utasító-végrehajtói
viszony is igazolnának.
Jelen állás szerint azonban ez csak spekulá-
ció. Az viszont egyáltalán nem spekuláció,
hogy a koszovói kérdésben – a különben tel-
jes alárendeltségi kötelék dacára – Románia
sarkára akart, mert és tudott állni. Ami még
akkor is elismerésre okot adó tett – fõleg a
fentiekben ecsetelt körülmények között –, ha
bennünk, kisebbségi magyarokban a Koszo-
vó-probléma ellentétes elõjelû gondolatokat,
érzelmeket ébreszt, mint a románokban. 
Mert ez legalább karakteres politizálás. Ami-
re azonban szintén van negatív példa is: Ro-
mánia nyugati szomszédja. De arról hadd
szóljon majd a „Viki”-leaks-fáma…

Wiki- és „Viki”-leaks

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

Egyenként kellett összeszedni-
ük tegnap a koalíciós pártok

frakcióvezetõinek a parlamenti fo-
lyosókon lézengõ honatyáikat an-
nak érdekében, hogy Emil Boc
kormányfõ legalább félházas plé-
num elõtt vállalhasson felelõsséget
a tanári béreknek felsõ határt sza-
bó jogszabályért és a társadalmi
párbeszédet szabályozó törvény-
könyvért. Az ellenzéki Szociál-
Liberális Szövetség (USL) korábbi
ígéretéhez tartva magát távol ma-
radt az ülésteremtõl, és több tucat
pedagógus részvételével párhuza-
mos rendezvényen elemezte a ro-
mán tanügy helyzetét. 

Boc: nincs fedezet

„A tanári béreket nem szabad
önkényesen növelni, a béremelést
meg kell bírnia a gazdaságnak” –
érvelt a miniszterelnök, aki sze-
rint a tanári fizetéseket szabályo-
zó törvényt azért kell életbe léptet-
ni, mert nincs költségvetési fede-
zet az 50 százalékos fizetéseme-
lésre. Hozzátette: a mostani fele-
lõsségvállalást indokolja még az
is, hogy Suceava és Botoºani me-
gyékben bírósági ítélettel meg-
nyert fizetésemelések egyenlõtlen-
séget eredményeztek a tanárok
között, és ezt valamilyen módon
rendezni kellett. „A bíróság dön-
tését tiszteletben tartjuk, a meg-

ítélt összegeket a következõ évek-
ben, amint a költségvetés lehetõvé
teszi, ki fogjuk fizetni” – szabott
magának tágan értelmezhetõ ha-
táridõt Emil Boc. 

Mint ismeretes, a kormány azt
követõen kényszerült ennek a tör-
vénytervezetnek az elfogadására,
hogy a parlament 2008-ban meg-
szavazta a pedagógusbérek 50
százalékos emelését, amit a Cãlin
Popescu Tãriceanu volt liberális

miniszterelnök vezette kabinet
szinte azonnal hatályon kívül he-
lyezett. A kormánynak ez utóbbi
rendeletét azonban alaptörvénybe
ütközõnek nyilvánította az Alkot-
mánybíróság, így a pedagógusok
egy része bírósághoz fordult,
amely úgy döntött, hogy a taná-
rok 2008 szeptembere és 2009 de-
cembere közötti idõszakra vonat-
kozóan visszamenõleg jogosultak
az 50 százalékkal megemelt bé-
rekre. Ezt az összeget azonban a
kormány nem tudja kifizetni,
ezért volt szükség az új tervezet el-
fogadására.

Demagóg ellenzék?

A miniszterelnök demagógnak
minõsítette az ellenzéki pártokat a
felelõsségvállalási procedúrától
való tüntetõ távolmaradásuk mi-

att. Victor Ponta, az ellenzéki
Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke korábban bejelentette, hogy
feljelenti az ügyészségen Bocot,
mert szerinte törvénytelen a bíró-
sági ítéletek figyelmen kívül ha-
gyása. A kormányfõ szerint vi-
szont Pontának elsõsorban önma-
gát kellene feljelentenie volt mi-
niszterként. A Traian Bãsescu ál-
lamfõt támogató Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) jelenleg
ugyan az RMDSZ-szel alkot koa-
líciót, de 2009-ben éppen a szoci-
áldemokratákkal volt nagykoalíci-
óban. Az a kormány maga is úgy
határozott akkor, hogy a tanárok
fizetése nem nõhet 50 százalék-
kal. Boc emlékeztette a szociálde-
mokratákat, hogy annak idején
Ponta a parlamenti kapcsolato-
kért felelõs miniszterként maga is
egyetértett ezzel a döntéssel. 

Román lapszemle

Óriáshamburgert dobott piacra a McDo-
nald’s gyorsétkezdelánc. Az 1160 kalóriás
szendvics elfogyasztásához két óra szük-
séges. (Adevãrul) Néhány hónap leforgá-
sa alatt elkészül az Önkéntes Õssejt-
donorok Országos Nyilvántartása. (Curen-
tul) Idõzített bombává válhat a benzin-
árak tervezett befagyasztása. A gyakorlat
szerint minden ilyen jellegû intézkedés ka-
tasztrofális következményekkel, a terme-
lõkapacitások korlátozásával, a minõség
romlásával, a feketepiac megerõsödésével
jár. (Curierul naþional) A Lia Manoliu
stadionhoz hasonló, három további sport-
létesítmény megépítését tervezi a fõváros
fõpolgármestere. Sorin Oprescu szerint
2020-ban Bukarest rendezheti meg az
olimpiai játékokat. (Evenimentul zilei)

Emil Boc miniszterelnök érveire a szenátorok és képviselõknek a fele is alig volt kíváncsi

Rutinos felelõsségválallás
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Franciaország segíti Románi-
át a schengeni övezethez való

csatlakozás valamennyi feltételé-
nek teljesítésében – biztosította
tegnap Bukarestben vendéglátóit
Claude Guéant francia belügymi-
niszter. A párizsi kormány tagja
Traian Igaº román belügyminisz-
terrel és Teodor Baconschi román
külügyminiszterrel folytatott esz-
mecserét. Guéant elmondta: meg-
gyõzõdése, hogy Románia vala-
mennyi csatlakozási feltételt telje-
síti majd, hozzátéve, hogy a ro-
mán hatóságok számos erõfeszí-
tést tettek eddig a technikai köve-
telmények szavatolása érdekében.

A francia belügyminiszter sze-
rint felmerült, hogy különbözõ
tagállamok rendõrei segítsék a ro-
mán rendõrök munkáját a majda-
ni romániai schengeni határ õrzé-
sében. Guéant nem kívánt konk-
rétan állást foglalni abban a kér-
désben, hogy Romániának van-e
még esélye az idén csatlakozni a
vámmentes közlekedést lehetõvé
tevõ schengeni övezethez. Kije-
lentette: nem nyilatkozhat az Eu-
rópai Unió 27 tagállama nevében,
hiszen a schengeni övezet bõvíté-
se minden tagállamot érint. Min-
denesetre elismerte, hogy Romá-
nia maradéktalanul teljesítette a
technikai követelményeket.

Mint ismeretes, korábban Fran-

ciaország és Németország a tech-
nikai követelményeken túl általá-
nosabb bírálatokat fogalmazott
meg Románia és Bulgária schen-
geni csatlakozásával szemben.
Berlin és Párizs azt kifogásolja,
hogy mindkét országban túlságo-
san nagy mértékben terjedt el a
korrupció. 

Románia nem ért egyet az
„újabb” elbírálási szempontok be-
vezetésével. Traian Igaº román
belügyminiszter a francia kollégá-
jával folytatott tanácskozás után
ismét kijelentette, az eddig elké-
szült uniós szakértõi jelentés meg-
erõsíti: Románia technikailag fel-
készült saját határainak biztonsá-
gossá tételére. 

Francia segítség Schengenhez

Kizárták a tanárokat az ülésterembõl

A parlament biztonsági õrei állták útját annak a mintegy tíz tanár-
nõnek, akik az ellenzék által szervezett tanácskozásról megpróbál-
tak „átsurranni” a plénumba, ahol Emil Boc kormányfõ a pedagó-
gusi fizetéseket egységesítõ törvényért vállalt felelõsséget. A lökdö-
sõdésig fajuló vitának Mircea Duºa szociáldemokrata frakcióveze-
tõ vetett véget azzal, hogy elkísérte megfelelõ belépõt szerezni a pe-
dagógusokat. A percekkel késõbb visszatérõ tanárokat viszont be-
zárt ajtók várták, így második alkalommal se tudtak bemenni. 

ÚMSZ

Bukarestbe helyezték át hol-
naptól Csibi Barna csíkszere-

dai pénzügyõrt, aki március 14-én
a székelyföldi kisváros fõterén
nyilvánosan felakasztotta egy ál-
tala összetákolt bitófára Avram
Iancu 1848-as román szabadság-
harcos szalmabábuját. Sorin Blej-
nar, az Országos Adó- és Pénz-
ügyi Hatóság (ANAF) elnöke ko-
rábban a Fehér megyei Abrud-
bányára, Avram Iancu szülõvidé-
kére helyezte át büntetésként. A
döntés felháborította a helyi ro-
mánokat, akik több tüntetést szer-
veztek a szélsõséges nézeteirõl ko-
rábban többször hírhedtté vált
Csibi ellen. A csíkszeredai pénz-

ügyõr - aki ellen az ügyészség idõ-
közben bûnvádi eljárást indított -
nem jelent meg az új munkahe-
lyén, egy hónapos pihenõszabad-
ságot vett ki. Blejnar most azzal
indokolta az újabb áthelyezést,
hogy így Csibinek nem lesz mód-
jában hiányozni az ellene indított
ügyészségi kivizsgálás meghallga-
tásairól. Mint korábban írtuk,
Csibi Barna panaszt tett munkál-
tatója ellen az Országos Diszkri-
minációellenes Tanácsnál
(CNCD), azzal vádolva Sorin
Blejnart, hogy nemzetisége és po-
litikai nézetei miatt helyezte át
Abrudbányára. A Székely Gárda
alapítójának akcióját mind Kele-
men Hunor, mind Tõkés László
elítélte. 

Bukarestbe helyezték Csibit

Fotó: Tofán Levente

Claude Guéant belügyminiszter
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Finom iróniával dobta vissza
Traian Bãsescu államfõ tá-

madását Vasile Blaga, a Demok-
rata-Liberális Párt (PD-L) egyik
elnökjelöltje, megdicsérve Bãses-
cu 2001–2004 közötti, pártelnök-
ként végzett munkáját. „Mindig
azt hangoztattam, hogy a pártot
úgy kell vezetni, mint abban a pe-
riódusban. Ha egy káplár olyan
jól tudta vezetni, akkor én is káp-
lár leszek” – replikázott Blaga az

államfõ azon nyilatkozatára,
hogy nem lehet rábízni a PD-L-t
egy káplárra. Hozzátette: számá-
ra nem jelent meglepetést, hogy
az államfõ Emil Bocot támogatja
és soha nem tett olyan nyilatko-
zatot, amit úgy lehetett volna ér-
telmezni, hogy Bãsescu „átállt
volna”. Katonai hasonlattal élt
Liviu Dragnea, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) fõtitkára is, aki
úgy fogalmazott, hogy az állam-
fõ csizmapucoló apródként keze-
li Emil Bocot. 

Káplár vagy csizmapucoló?



Bogdán Tibor 

Az elkövetkezõ négy és
fél esztendõben mintegy

12 milliárd eurós befektetésre
lenne szükség ahhoz, hogy
gyakorlatba ültessék a Kül-
földi Befektetõk Tanácsának
tíz, nagy horderejû elképzelé-
sét. Az összeg közel felét je-
lenti a szükséges 23 milliárd
eurós összberuházásnak.

Csekély önrész

A befektetések másik felét
európai uniós alapokból, ma-
gánberuházásokból vagy az
Európai Beruházási Bank
hozzájárulásából fedeznék. 

A Külföldi Befektetõk Ta-
nácsát alkotó tagcégek romá-
niai üzleti forgalmának érté-
ke megközelíti az ország
bruttó hazai termékének egy-
harmadát. Az általuk java-
solt tíz, kiemelt jelentõségû
beruházási projekt olyan fon-
tos ágazatokat fog át, mint a
közlekedési, energetikai és
mezõgazdasági infrastruktú-
ra. A testület véleményének

megfelelõen a programok
gyakorlatba ültetésével az or-
szág kilábalhat a gazdasági
válságból.

Ráadásul az öt legnagyobb
projekthez szükséges 10 mil-
liárd eurós költségbõl a ro-
mán államnak kevesebb mint
2,5 milliárd eurót kellene biz-
tosítania, így a kilábalás költ-
ségei korántsem lennének el-
viselhetetlenek az ország szá-
mára. Mindemellett pedig
országos szinten közel 190
ezer munkahely létesülne, a
bruttó hazai termék pedig a
2011–2015 közötti idõszak-
ban 9,5 százalékkal növeked-
ne.

A közlekedési infra-
struktúra fejlesztése

A tíz projekt közül a leg-
fontosabb a IV. számú pán-
európai közlekedési folyosó
részét képezõ dél-erdélyi,
Nagylak–Nagyszeben autó-
pálya, pontosabban annak
négy szakasza: a Nagylak–
Arad, Temesvár–Lugos, Lu-
gos–Déva, Szászváros–

Nagyszeben sztrádarész.
Ezek összhossza meghaladja
a 180 kilométert. A projekt
voltaképpen már beindult, a
tervezési és építési szerzõdé-
seket aláírták. A nyertesek
között hat romániai és tizen-
egy külföldi cég szerepel. A
beruházás értékét 3-4 milli-
árd euróra becsülik, ebbõl,
közepes távon, állami költ-
ségvetésbõl csupán 580 mil-
lió eurót kell fedezni, a többit
a projekt társfinanszírozója-
ként az Európai Uniós bizto-
sítaná. Kivitelezése nyomán
39 000 munkahely létesülne,
a költségvetési bevételek 1,5
százalékkal gyarapodnának,
csökkennének a szállítási
költségek, ami több külföldi
befektetõt vonzana és meg-

növelné a turistaforgalmat.
A Külföldi Befektetõk Ta-

nácsa által javasolt másik
nagy projekt a Bukarest–
Brassó autópályával kapcso-
latos. A munkálatok két nagy
szakaszra tagolódnak, a Bu-
karest–Moara Vlãsiei–Plo-
ieºti, illetve a Comarnic–
Brassó nyomvonal megépíté-
sérõl van szó. Bár az elsõ
sztrádaszakasz megépítésére
már megkötötték a szerzõ-
dést, az idén még nem része-
sül állami finanszírozásban.
A második szakasz megvaló-
sítása bizonytalanná vált, mi-
után a munkálatokat magán
és állami partnerségben fel-
vállaló francia–görög Vinci-
Aktor cég egyoldalúan fel-
mondta a szerzõdést. Így az
eredeti terveknek megfelelõ-
en öt év alatt elkészülõ sztrá-
darész építése be sem indul-
hatott. A 2 milliárd eurós
összköltségbõl az állami költ-
ségvetésbõl mindössze 500
milliót kellene biztosítani, a
fennmaradó összeget az Eu-
rópai Unió, az Európai Beru-
házási Bank és más hitelin-
tézmények folyósítanák.

Kiemelt fontosságú projekt
a Craiova és Bukarest közöt-
ti, valamint a konstancai ki-
kötõbeli közúti és vasúti köz-
lekedés infrastruktúrájának
fejlesztése. A beruházás érté-
ke megközelítené a kétmillió
eurót, az állami hozzájárulás
részaránya ehhez képest is-
mét csak viszonylag szerény
lenne, nem haladná meg a
800 millió eurót. Az infrast-
ruktúra megépítésének külön
elõnye lenne az, hogy meg-
könnyítené a craiovai Ford
gépkocsigyár exportját,
ugyanakkor 1,8 százalékkal
gyarapítaná a bruttó hazai
terméket, 1,5 százalékkal nö-
velné a költségvetési bevéte-
leket, 38 ezer ember számára
biztosítana, közepes távon,
munkahelyet. 

Energetikai tervek

Évek óta tervezett – és ha-
logatott – országos jelentõsé-
gû terv a tarnica-felsõsza-
mosi vízi erõmû megépítése.
Szakértõk szerint a cernavo-
dai atomerõmû 3. és 4. reak-
torának megépítése után ez

lenne Románia második leg-
nagyobb energetikai projekt-
je. A Külföldi Befektetõk Ta-
nácsának számításai szerint
kivitelezésének összköltsége
1,3 milliárd euró alatt marad-
na, ebbõl állami költségvetés-
bõl kevesebb mint 300 millió
eurót kellene csak folyósíta-
ni. A Kolozsvártól 30 kilo-
méternyire tervezett létesít-
mény a Meleg-Szamos men-
tén kapna helyet. A munkála-
tokhoz csak azt követõen lát-
hatnak azonban majd hozzá,
hogy az illetékeseknek sike-
rül eldönteniük, milyen cég
legyen a Hidroelectrica válla-
lat partnere. A gazdasági tár-
ca ígérete szerint erre még
idén sor kerül. 

Az Extreme Light Infra-
structure (ELI) program ke-
retében az atomenergia fel-
használásához szükséges
nagy erejû lézerberendezése-
ket gyártanának. A projekt-
ben Magyarország és Cseh-
ország is részt vesz, költségei
nem haladnák meg a 1 milli-
árd eurót. A Külföldi Befek-
tetõk Tanácsa mindezen kí-
vül még fontosnak tartja a
dobrudzsai szélerõmûpark
megvalósítását, a cernavodai
atomerõmû 3. és 4. reaktorá-
nak megépítését, az árvíz-
megelõzõ infrastruktúra lét-
rehozását, a mezõgazdasági
önzõrendszer kiterjesztését,
és ajánlatai között szerepel a
2020. vagy 2024. évi labdarú-
gó-Eb megrendezése. 
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Kilábalás – befektetõi receptek

Gy. Z.

Alaptörvény, és nem al-
kotmány, Magyarország

– noha az államformája
nem változik –, nem Ma-
gyar Köztársaság. Két olyan
változás, amely éppenséggel
nem kardinális, jelképszerû-
en azonban mégis jól mutat-
ja, hogy milyen irányban
mozdult el a magyar tör-
vényalkotás.

Európa része

Ahogy az várható volt, a
tegnap délutáni zárószavazá-
son nem jelent meg a szocia-
listák ötvennyolc tagú frakci-
ója. A párt elnöke, Mesterhá-
zi Attila a nap folyamán a
budapesti Szikra kulturális
központban A Köztársaság vé-
delmében címmel megrende-
zett „részországgyûlésen” le
is szögezte álláspontjukat:
„Ez az alkotmány az elfoga-
dásának pillanatában illegi-
tim és ideiglenes a lesz. Mos-
tantól minden magyar de-
mokratának együtt kell dol-
goznia azért, hogy a követke-
zõ választás után megalapít-
hassuk a Negyedik Magyar

Köztársaságot.”
Az új alaptörvény pream-

buluma a Nemzeti hitvallás cí-
met viseli, és a Himnusz elsõ
sorával kezdõdik: „Isten,
áldd meg a magyart!” (Érde-
kesség, hogy Kölcsey Ferenc
eredeti kéziratában az „áld”
szó egy d-vel szerepel.) Az al-
kotmány bevezetõje megem-
lékezik arról, hogy Szent Ist-
ván király ezer évvel ezelõtt
szilárd alapokra helyezte a
magyar államot, és hazánkat
a keresztény Európa részévé
tette. (A megye-, pontosab-
ban a vármegyerendszer
alapjait is Szent István rakta
le, az eredeti szándéktól elté-
rõen azonban az ország még-
sem tér vissza a vármegye el-
nevezéshez.) A hitvallás ér-
telmében a magyarok elisme-
rik a kereszténység nemzet-
megtartó szerepét, becsülik a
különbözõ vallási hagyomá-
nyokat, s ígérik, hogy megõr-
zik az elmúlt évszázad viha-
raiban részekre szakadt nem-
zet szellemi és lelki egységét.
A nemzetiségek a magyar
politikai közösség részei és
államalkotó tényezõk. A hit-
vallás szerint az egyéni sza-
badság csak másokkal

együttmûködve bontakozhat
ki, az együttélés legfontosabb
keretei a család és a nemzet,
az összetartozás alapvetõ ér-
tékei a hûség, a hit és a szere-
tet, a közösség erejének és
minden ember becsületének
alapja a munka, az emberi
szellem teljesítménye. A ma-
gyarok tiszteletben tartják a
történelmi alkotmány vívmá-
nyait és a Szent Koronát,
amely megtestesíti Magyar-
ország alkotmányos állami
folytonosságát és a nemzet
egységét; tagadják a magyar
nemzet és polgárai ellen a
nemzetiszocialista és a kom-
munista diktatúrák uralma
alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.

Szülõk és gyermekek

Önálló fejezet tartalmaz-
za az új alkotmányban az
alapvetõ jogokat és köteles-
ségeket. Az elõbbiek közé
bekerült az önvédelemhez
és a tulajdonvédelemhez
fûzõdõ jog, míg az alaptör-
vény mindenki számára kö-
telességként határozza meg
a képességeinek és lehetõ-
ségeinek megfelelõ munka-
végzést. (Korábban a mun-
kavégzés nemcsak jog volt,
hanem kötelesség is.) Az al-
kotmány Szabadság és felelõs-
ség címû fejezete kimondja,
hogy alapvetõ jog más
alapvetõ jog érvényesülése
vagy valamely alkotmányos

érték védelme érdekében, a
feltétlenül szükséges mér-
tékben, az elérni kívánt cél-

lal arányosan, lényeges tar-
talmának tiszteletben tartá-
sával korlátozható. Újdon-
ság, hogy az alaptörvény a
magzat életét a fogantatás-
tól kezdve védi, és tiltja az
emberi egyedmásolást (az
abortusz tilalmát azonban
nem írja elõ). Rögzíti az al-
kotmány azt is, hogy a há-
zasság csak férfi és nõ kö-
zött jöhet létre. Alaptörvé-
nyi rangra emelkedik a –
csak szándékos, erõszakos
bûncselekmény miatt ki-
szabható – tényleges élet-
fogytig tartó szabadság-
vesztés.

A szülõket változatlanul
megilleti az a jog, hogy a
gyermeküknek adott neve-

lést megválasszák, és to-
vábbra is kötelességük tanít-
tatásuk. Újdonság viszont,
hogy az alkotmány ki-
mondja: a nagykorú gyer-
mekek kötelesek gondos-
kodni rászoruló szüleik-
rõl. Az alaptörvény szerint
a természeti erõforrások – a
termõföld, az erdõk és a
vízkészlet –, a biológiai sok-
féleség, különösen a honos
növény- és állatfajok, vala-
mint a kulturális értékek a
nemzet közös örökségét ké-
pezik, amelynek védelme
az állam és mindenki köte-
lessége.

Szavazati jog

Míg a hatályos alkot-
mány a határon túli magya-
rok iránti felelõsségérzésrõl
szól, az új alaptörvény azt
tartalmazza: Magyarország
felelõsséget visel sorsukért,
elõsegíti közösségeik fenn-
maradását és fejlõdését, tá-
mogatja magyarságuk meg-
õrzésére irányuló törekvése-
iket, jogaik érvényesítését,
közösségi önkormányzatik
létrehozását, illetve a szülõ-
földön való boldogulásukat.

Számos területen sarkala-
tos törvény bontja majd ki a
jövõ év elején hatályba lépõ
új alkotmány rendelkezése-
it. Az alaptörvény mintegy
harminc kétharmados jog-
szabályt vetít elõre. Tovább-
ra is kétharmados törvény
tartalmazza majd a válasz-
tójog részletszabályait. Az
alaptörvény új elemként azt
rögzíti: minden nagykorú
állampolgárnak (lakóhelyé-
tõl függetlenül) joga van ah-
hoz, hogy az országgyûlési
képviselõk, a helyi önkor-
mányzati képviselõk és pol-
gármesterek, valamint az
európai parlamenti képvise-
lõk választásán választó és
választható legyen. Ugyan-
akkor sarkalatos törvény a
választójogot vagy annak
teljességét magyarországi
lakóhelyhez, a választható-
ságot további feltételekhez
kötheti.

Alkotmány helyett alaptörvény 
2011. április 18-án délután negyed 4-
kor Magyarország parlamentje elfo-
gadta az új alaptörvényt. Az alkot-
mány rendelkezéseit sorozatban
ismerteti lapunk.

A gazdasági fellendítését szavatolná a Külföldi Befektetõk
Tanácsa által javasolt tíz, országos jelentõségû projekt. 
A 125 beruházót átfogó testület szerint megvalósításukkal
munkahelyek százezreit teremthetnék meg, a tervek pedig
hozzájárulnának a bruttó hazai termék gyarapodásához is,
hiszen a gazdasági gyarapodás elengedhetetlen feltételei
képezik a beruházások.

BBeerruuhháázzáássii  tteerrvv  nneevvee ÉÉrrttéékkee  ((mmiilllliiáárrdd  eeuurróóbbaann)) PPIIBB  nnöövveekkeeddééssee MMuunnkkaahheellyyeekk  sszzáámmaa

Nagylak-Nagyszeben sztráda 3 3,6 74 000

Bukarest-Brassó sztráda 2 1,9 39 000

Craiova-Konstanca sztráda 1,8 1,8 38 000

Tarnicai vízierõmû 1,3 1,2 25 000

ELI 1 0,6 12 000

Az öt legfontosabb országos beruházás

Mesterházy Attila MSZP-elnök a „részországgyûlésen” Fotó: MTI



Akinek otthon is van világhálós hozzáfér-
hetõsége és éppen olyan eseményre
kíváncsi, amelyet nemhogy a „nagy”, ha-
nem még a webtelevíziók sem közvetíte-
nek, akkor óhatatlanul megkeres valamifé-
le olyan honlapot, amelyen megjelenik a
kifejezés: „online élõ közvetítés”. A mûfaj
azért is érdekes, mert internet ide vagy
oda, mintha a kommunikáció múltjába ve-
zetne vissza, amikor az éppen zajló esemé-
nyekrõl idõrõl-idõre, csupán szövegszerû-
en érkezett egy-két mondat. 
A múlt héten Horvátországban zajló Diví-
zió II-es jégkorong-világbajnokság B cso-
portjának küzdelmei népszerûség szem-
pontjából nyilvánvalóan nem lehettek a
csúcson, hiszen ha valakit a világ bármely

táján érdekel a hoki, akkor
tévéjén leginkább a kana-
daiakat, az oroszokat, a
szlovákokat, a finneket, a

svédeket, azaz a jégko-
rongozásnak azt az elit-
klubját nézi, ahová má-
soknak csak nagyon ne-
hezen lehet betörni. A
Nemzetközi Jégkorong-

szövetség is úgy alakí-

totta át a huszonegyedik századra az egy-
kori A és B csoportot, hogy sok-sok alacso-
nyabb hegyet kell megmászniuk mindazok-
nak, akik a magasabb csúcsok közelébe sze-
retnének jutni. Az érdekeltek számára
azonban ilyen vagy amolyan szempontok
alapján mégiscsak minden divízió érdekes.
Az idén Zágrábban, Ro-
mánia válogatottjának szí-
neiben két hazai, román
származású és egy román
állampolgárságot szerzett
ukrán játékos kivételével,
kanadai edzõ utasításaira,
mind magyarok ütötték a korongot, vagy
még pontosabban – székelyek. Szombaton
este, az angol vagy román nyelvû online
közvetítésekben majdhogynem percrõl-
percre azt is végig lehetett olvasni, amint
Románia válogatottja, 2-1 arányban meg-
nyeri a házigazda horvátokkal szemben a
mérkõzést. Azaz Kína, Bulgária, Izland,
Írország legyõzése után, aranyérmével ve-
retlenül került tovább abból a csoportból,
amely – hazai labdarúgó nyelven szólva –
voltaképpen a megyei bajnokságot jelenti a
világ jégkorongozásában, hiszen alatta
már csak olyan országok csapatai hokiz-

nak, mint Görögország, Luxemburg, Izra-
el, Görögország, Mongolia, Dél-Afrika,
ahol enyhén szólva a téli sportok nincse-
nek igazán otthon. (Bár az utolsó nyári
olimpia fõvárosában egykoron éppen egy
kivándorolt csíkszeredai alakított Kék far-
kasok néven jégkorong csapatot...) 

Mindezt azért írom le,
mert a horvátországi hoki
VB alatt ugyancsak érdekes
címeket olvastam a jégko-
rongozást csupán csipege-
tõ, egynémely hazai ma-
gyar nyomtatott vagy

online újságban. Amikor Románia váloga-
tottja több mint húsz gólt ütött a nehezen
korcsolyázó íreknek, akkor Hengereltek a
székelyek! címmel jelent meg az összeolló-
zott beszámoló. A címek szerint viszont Iz-
landot már a román válogatott gyõzte le
nagy üggyel-bajjal. Érdemes megfigyelni
más sportágak tekintetében is: a hazai ma-
gyar sportújságírásban a nemzetiségre utaló
árnyalatokban vagy a sporton túli belema-
gyarázásokban igazán tehetségesek va-
gyunk, annak megfelelõen, hogy gyõzelme-
ket, avagy kudarcokat kell éppen ecsetelni. 
Hadd kapcsoljak ehhez még néhány tippet.

A horvátországi-romániai döntõ egyik mér-
kõzésvezetõje a szerbiai Fazekas Tibor volt.
Jöhet a cím: Történelmi igazságtétel -
össznemzeti jelenlét Zágrábban. Horvátor-
szág válogatottjában három Marko nevû já-
tékos szerepelt. Néhány hazai újságunknak,
elkötelezettségét bizonyítandó, a címet
semmiképpen nem szabad kihagynia: Ha-
zai pályán veszítettek Markoék!
Folytassam? Majd megteszi a magyarorszá-
gi média, hiszen Budapesten megkezdõdtek
az I-es Divízió A-csoportjának a küzdel-
mei, ahol várhatóan a továbbjutást eldöntõ
szombati, magyar-olasz döntõ után egyet-
len címet mindenképpen  kerülni kell:
Gyõztek a piros-fehér-zöldek! 
Szóval, igaz, ami igaz, áprilisban már na-
gyon utáljuk a havat és a jeget, de azért to-
vábbra is igen szép és izgalmas sport marad
a jégkorongozás. Talán azért is, mert egy
ici-picit hasonlít a gazdasági-társadalmi ver-
senyképességre. Itthon ugyanis bármikor
mondhatjuk magunkat nagynak és csodála-
tosnak, de a másokkal való összevetésben
kénytelenek vagyunk megmaradni a mér-
téktartás és a józanság útján. 
Ha nem így teszünk – a világ, persze akkor
is mosolyog. De meg- és nem ránk.

Apponyi mindig ideák vértjében érezte magát és sohse riadt vissza
egy-egy napilag oktalan, de szép, váratlan, meglepõ, új ugrástól. Azt
állítják, hogy hiú és üres ez a hajlottkorú, de még ma is sok fiatalnál
fiatalabb, beszélni s magáról beszéltetni tudó gróf. Ez a félresiklott
poéta, mert az, ez az utilitárius csatornákat kerülõ, szabad, zengõ
szavú és daloló lelkû, ártatlan idea-kupec. Nem igaz: ez Jókai embe-
re, gazdag életû pápista gróf, fantaszta, élet-stilizáló, álmodozó, ki
nem akarja magát álmodozónak hinni. Apponyi nem ismeri önma-
gát s Apponyit kevesen ismerik; Apponyi voltaképpen annak a kur-
tanemes, kálvinista Jókainak s Jókai-fantáziának a teremtménye,
mely nem ismerhette az Apponyiakat s ilyenformán kiforgatta õket
valójukból.
Nem csalódom, ha azt hiszem, hogy csak idõ-tilalomfák az okai,
hogy Apponyi Albert végig nem csinálta s csinálhatja Jókai minden
szép figurájának minden szép gesztusát. Talán most tanár lesz, (...)
fog õ új és új meglepetésekkel lenni, jönni. Származása, élete, ifjúsá-
ga, kezdése, küzdelmei, kalandjai, házassága, boldogsága, boldogta-
lansága, lármái, beszédei, diadalai, kudarcai: ez a Jókai embere. Új-
ból kezdhetve talán lehetne ezt az életet eredményesebbé, ehhez a
korszakhoz idomultabbá, hasznosabbá, alkuvóbbá s vidámabbá ten-
ni, de Apponyi akkor nem volna többé Apponyi.
A Jókai emberét, Apponyit szabad már érteni, sõt szeretni is, a nyo-
morok, piszkok, kicsiségek, seftek, lármák, babonák országában, hol
olyan kevesen vannak, “qui font commerce d’Idéal”.

Ady Endre: A Jókai embere, Nyugat, 1911, 8.szám (április 16.)

A korong körül
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Már nagyon kellett, hogy az ország a kolumbácsi
legyek történetét folytatásokban és sejtelmes meg-
szakításokkal figyelemmel követhesse. Amint
mondani szokás filozófiai körökben: diverzitás-
ban az univerzum. Vagy az unikum. Embere vá-
logatja. 
Az úgy van, hogy a román hírek agilis tévéje felfe-
dezett magának egy celebeszi-boszi házaspárt,
Kolumbácsiékat. A férj, Kolumb bácsi, nem Ame-
rikát fedezte fel, hanem tenger kincséért a minden-
kor rendelkezésére álló puncitóriumot. Ez ugyan-
olyan mint a purgatórium, csak sokkal rövidebb és
kellemesebb. Nos ebbõl a szanatóriumból kihalá-
szott magának egy szendén szepegõ, égõ tekintetû
luvnyát, akivel kéjben egyesülve nemzették a kis
Irénkét. Nünüke pedig nõtt és nõdögélt a hetven-
hét szobás libalábon járó anyja mellett és a kacsa-
lábon forgó kastélyban. 
Azaz csak nõdögélt volna, ha Luvnya Irénének
eszébe nem jut, hogy vannak még más fiatal
Vaszkó de Malagambák, és Ireneusz bácsinak,
hogy akad fontosabb is Luvnya Irene bájainál.
Nem cifrázom, válóper lett belõle a mûfaj minden
követelménye szerint. Cuccok hajigálása, látványos
szétköltözés, nyilvános odamondás. De a legfonto-
sabb, amitõl a nézõ könnyezve katarzál, az a gyer-
mek, akit nem adnak oda az anyának gonosz szol-
gák, és halálig hû cselédek kicsempészik éjfélkor
állkendõben. Mint egy Juving Dzsoki, Ireneusz bá-
csi idõnként megereszt egy gonoszat, máskor meg
Luvnya Irene komiszkodik Palmela Juhfing módjá-
ra. A fene se tudja már, ki kinek a haragosa. A lé-
nyeg az, hogy legyen jó sok érzelmi hirig-harag-
hörgés. Legyen, amit filmezni.
Már nagyon kellett, mert a tévésorozatok ugyanarra
a kuktafára lettek húzva, összefõzve. Míg a spanyol
Acska Csangyalok és Kecske Manolók, Izaurás fri-
zurák és Hesszusz Páriák a neolatin fikció termékei
és a végén az elcserélt fiú megtalálja szeretõ mosto-
ha majmának végrendeletileg reáhagyott embersza-
bását, addig ez a Kolumb bácsi és Luvnya punczus-
mucus története vérvalódi, a tévé botránylesõ szer-
kesztõinek kedve szerint alakítható. Éjszakánként
hosszas egyeztetés elõzi meg a szereplõkkel a más-
napi jelenetet: ki mit mond, milyen hangsúllyal,
mely kültelki gesztus és trivialitás szerepeljen, hogy
tele legyen a novella. Mi csigázza fel igazán a kor-
rupción és parlamenti botrányon eltunyult, anyátlan

apátiába esett nézõt.
Holott a valóságban Luvnya és
Kolumbácsi Ireneusz nyájasan élnek,
hajnalonta, ha a tévések elhúzták
tyúkbeleiket és csend van, kéz a kéz-
ben megállnak K. Nünüke ágya fö-

lött és szeretettel nézik lassan ne-
uraszténiássá váló utódjukat, aki
a tévénél fog idegösszeomlani a

nem is távoli jövõben.

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

Itthon ugyanis 
bármikor mondhatjuk
magunkat nagynak 
és csodálatosnak. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha kudarccal és könnyekkel teli életre vágysz,
ennek legbiztosabb módja, ha pontosan annyit

dolgozol, amennyiért megfizetnek.”
Og Mandino

Top 100

Commerce d’Idéal

Kolumbácsi-néni
A hétvége címe. Bãsescu Blaga nyakának
ugrik: „A PD-L-nek nem egy káplárra van
szüksége”, Adevãrul.

Magyarázat. Sokan félreértették az állam-
fõ javaslatát, hogy a párt elnökét több je-
lölt válassza meg, s úgy értelmezték, hogy
ezzel Traian Bãsescu „átállt” Emil Boc tá-
mogatásáról a Vasile Blagáéra. Persze er-
rõl szó sincs. Szó van viszont arról, hogy
Basescu úr ismét beleszól egy politikai párt
belsõ ügyeibe, holott ez egyértelmûen al-
kotmányellenes! (Amúgy más újságok,
például a Gândul is felfigyel az államelnök
szokott finom modorára. Ismét zseniális
Cristian Tudor Popescu cikkének címe:
Semmit Boc szolgáról, Blaga káplárról és
Bãsescu õrmesterrõl; és valóban semmit
sem ír ezekrõl a nevetséges figurákról, ha-
nem lelkesen elmeséli a bukaresti filmfesz-
tiválra meghívott Andrej Koncsalovszkijjel
való találkozáson a nagy orosz filmrende-
zõ által mondottakat.)

Érdekelt mészárlás. Cornel Ivanciuc az
Academia Caþavencuban egy öt évvel ezelõt-
ti gazemberségre hívja fel a figyelmet. Em-
lékeznek a madárinfluenza-hisztériára?
Amikor milliószámra ölték le a derék szár-
nyasokat, úgymond megakadályozva a ví-
rusos megbetegedés járványának tovaterje-
dését? Nos, nem volt semmiféle járvány,
csak eszement, népet becsapó manipulá-
ció, mégpedig a titkosszolgálatok részérõl.
A szekusoknak két módon kedvezett a
hisztéria és a gyalázatos korrupció: egyfe-
lõl az importált szárnyasok nyomán kap-
tak részesedést, másrészt azoktól a hazai
termelõktõl, akiknek farmjait megkímél-
ték. (Ugye, milyen kis pioníregylet ezekhez
képest a maffia?) A cikk mellett Ion Barbu
remek karikatúrája: a Kaszás (csuhás) azt
mondja neki: „Emil, öröm volt veled dol-
gozni.” (Bár akkor nem Boc volt a kor-
mányfõ.)

A nap álhíre. Kiszivárogtatások szerint
Traian Bãsescu alkotmánytervezetének is
lesz preambuluma (Nemzeti Hitvallása),
amely végleg leszámol az õsi ellenségek-
kel, de említésre kerülnek benne a tusvá-
nyosi jó közös pálinkázások is Orbán Vik-
torral.

Sebestyén Mihály
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HIRDETÉS

Baloga-Tamás Erika

Négyéves távlatban nincs
remény arra, hogy Ro-

mániában megváltozzon az
áruforgalmi adó (áfa/TVA),
illetve az egységes adókulcs
jelenlegi szintje, ezzel szem-
ben két százalékponttal csök-
ken a társadalombiztosítási
hozzájárulások mértéke – de-
rült ki a 2012-2014-re vonat-
kozó fiskális-költségvetési
stratégia tervezetébõl. A
Mediafax birtokába jutott do-
kumentum rávilágít arra,
hogy a kormány egészen
2014-ig – szigorúan a jelenle-
gi adószint, illetve -kulcs
függvényében – a költségve-
tési bevételek fokozatos nö-
vekedésével számol. 

Gyarapodhat a büdzsé

A pénzügyi tervezet készí-
tõi ezt elsõsorban azzal in-
dokolják, hogy megszapo-
rodhatnak a jövedelemadók-
ból származó adólejek, mi-
vel a fizetések növekedésnek
indulnak az állami és a ma-
gánszektorban egyaránt.
Elõbbiben a tavalyi bérlefa-
ragások elõtti szint visszaál-
lításáról lenne szó, míg a pri-
vátszférában a csökkenõ
tébéjárulékok révén emel-
kedhetnek a fizetések. A
kormány pénzügyi „straté-
gái” ezentúl határozottan
alapoznak arra is, hogy a ha-
tékonyabbá váló adó- és ille-

tékbegyûjtés, valamint a fo-
kozott ellenõrzések is kedve-
zõen alakítják majd a bü-
dzsét. Így az idénre remélt
180,5 milliárd lejrõl jövõre
203,6 milliárdra emelked-
hetnek az államkasszába
áramló összegek, amelyek
2013-ban már várhatóan
227,5 milliárd lejt tennének
ki, hogy 2014-ben 255 milli-
árdban csúcsosodjanak ki. 

Bár Gheorghe Ialomiþi-
anu pénzügyminiszter –
Emil Boc miniszterelnökhöz
hasonlóan –  elismerte, hogy
a kormány a jelenlegi gazda-
sági helyzetben nem tud ele-

get tenni a vállalkozók által
szorgalmazott áfacsökken-
tésnek, hangsúlyozta, hogy
egyéb intézkedésekkel
igyekszik a magánszféra
számára kedvezõ feltételeket
teremteni. Elmondása sze-
rint a kabinet makrogazda-
sági stabilitást biztosít a be-
fektetõk számára, ezentúl
pedig a tébéjárulékok csök-
kentése révén kívánja teher-
mentesíteni a munkaadókat.

Formális könnyítés

Ezt az igyekezetet látszik
erõsíteni különben több,

nemrég hozott intézkedés
is, amely egyszerûsítene a
vállalatokra háruló admi-
nisztratív eljárásokon. A
kormány érvelése szerint
ezzel vennék elejét az adó-
kötelesek „elégedetlenségé-
nek”, illetve építenének ki
velük egy „elõítéletmentes”
viszonyt. 

A pénzügyminiszter a na-
pokban jelentette be azt a
törvénymódosítást, amely
könnyít a könyvelési nyil-
vántartás rendszerén a 35
ezer eurós forgalmat nem
meghaladó cégek esetében.
A kedvezményezettek köre

jelentõs, miután az ország-
ban jelenleg mintegy 350
ezer ilyen vállalkozás mû-
ködik – ezeknek az évi öt
pénzügyi jelentés helyett
csak kettõt kell benyújtani-
uk. „A könyvelési nyilván-
tartás rendszerének egysze-
rûsítése legfeljebb egy óra
munkát takarít meg a kis-
vállalkozóknak az eddigiek-
hez képest, ami nem mond-
ható jelentõs változásnak.
Van azonban egy további,
sokkal fontosabb hozadéka
is: azzal, hogy lehetõvé te-
szi a gazdasági felsõfokú
végzettséggel rendelkezõk-
nek, hogy a kisvállalkozók
könyvelõi teendõit ellássák,
lehetõséget teremt arra,
hogy olcsóbbá váljon ezek
könyvelése, mert megnõ
azoknak a száma, akik tör-
vényesen könyvviteli mun-
kát végezhetnek. Az eddig
érvényes jogszabályok sze-
rint ugyanis csak mérlegké-
pes könyvelõ írhatott alá
pénzügyi mérleget” – ma-
gyarázta lapunknak Szil-
ágyi István székelyud-
varhelyi fõkönyvelõ. A
szakember azonban megje-
gyezte, hogy a könnyítés
csak a nagyon kis vállalko-
zásokra vonatkozik, ugyan-
is az az üzlet, amelynek a
napi eladása több mint 330
lej (tehát átlagosan napi 8-
10 vásárló), már meghalad-
ja az évi 35 ezer eurós felsõ
határt. 

Változatlan áfa 2014-ig

Gheorghe Ialomiþianu: a magas áfáért makrogazdasági stabilitás kárpótol

ÚMSZ

Számos nemzetközi cég
romániai leányvállalata,

elsõsorban az energia- és a
terjesztési szektorból már
érdeklõdött a Renault vil-
lanyautó modelljei iránt –
jelentette ki Dora Pasãre, a
francia autógyártó romániai
igazgatója. A Renault teg-
nap Borbély László környe-
zetvédelmi és erdészeti mi-
niszter részvételével indítot-
ta el azt a bukaresti környe-
zetbarát roadshow-ját,
amely keretében Romániá-
ban elõször tesztelhették két
elektromos autómodelljét, a
Fluence Z.E-t, valamint a
Kangoo Z.E-t. „Nagyváro-
saink levegõjének javítása
érdekében fontosnak tartom
a villanyautók elterjedésé-
nek támogatását. Elsõdleges
fontosságú, hogy minél ha-
marabb áttérjünk egy kör-
nyezettudatosabb közle-
kedésre“ – fogalmazott a
környezetvédelmi minisz-
ter. Szerinte a villanyautók
elterjedésében sokat segíte-
ne, ha a gyártók, az áram-
szolgáltatók, a közintézmé-
nyek, a nagy áruházak part-
nerségeket alakítanának ki
a közlekedéshez szükséges
infrastruktúra kiépítése ér-
dekében. Az Európai Bi-
zottság által jóváhagyott
szállítási Fehér Könyv
2050-re már a környezet-
szennyezõ autók városi
használatból való teljes ki-
tiltását írja elõ. 

Totka László

A régiófejlesztést célzó
Leader-pályázatok ered-

ményhirdetésének késése
miatt május 13-ára halasz-
tották azt a témában szerve-
zett konferenciát, amelyet
eredetileg ma tartottak vol-
na Háromszéken – tudta
meg lapunk Demeter János-
tól, a Kovászna Megye Ta-
nácsának alelnökétõl, aki a
támogatásra pályázó Alutus
térség vezetõjeként moderá-
tora lett volna a rendezvény-
nek. „A végleges eredmény-
hirdetésig nincs értelme
megtartani a konferenciát”
– nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Demeter, aki azonban a kés-
lekedés pontos okát nem
tudta megmondani. 

Az ügyben újdonságnak
számít, hogy a múlt hét vé-
gén felkerült a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium honlapjára an-
nak a 120 térségfejlesztési
egyesületnek neve, amelyek
eleget tettek a pályázati kö-
vetelményeknek – ezeknek
több mint fele, mintegy
nyolcvan számíthat bizto-
san nyerésre. Információink
szerint azonban jelenleg tár-
gyalás folyik az Európai
Unió és a román kormány
között arról, hogy ha a kabi-
net megtoldaná a büdzsét,
akár mind a 120 egyesület
támogatásban részesülhes-
sen. Mint Demeter elmond-
ta, az eredményhirdetést az
is késlelteti, hogy az eljárási
szabályzat értelmében a

pontozást illetõen van egy
óvási idõszak, amely még
nem járt le.

Mint ismeretes, az 1991-
ben létrehozott Leader-pro-
jekt az Európai Unió vidék-
fejlesztési politikájának igen
fontos eleme. Jelentõsége
abban rejlik, hogy a
„Leaderségre törõ” helyi ak-
ciócsoportok révén a közös-
ségekre bízza a célkitûzések
megállapítását – erre 2013-ig
0,275 milliárd euró hívható
le. A Leader szó eredetileg a
francia megnevezés rövidíté-
sét takarja: a Liaison Entre
Actions de Développement
de l’ Économie Rurale,
amelynek magyar megfele-
lõje: a vidéki gazdaság fej-
lesztését célzó intézkedések
összekapcsolása. 

Kibõvûl a Leader-alap?

Hírösszefoglaló

A világnak már csak egy
sokkra van szüksége ah-

hoz, hogy teljes válságba
süllyedjen – figyelmeztetett ,
a Világbank elnöke, mivel
úgy látja, jelenleg a legna-
gyobb kockázati tényezõ az
élelmiszerárak száguldása.
A nemzetközi pénzintézet
számításai szerint az élelmi-
szerár-sokk a múlt évben 44
millió embert taszított sze-
génységbe, számuk viszont
idén további tízmillió fõvel

emelkedhet. Miután a Me-
zõgazdasági és Élelmezési
Világszervezet (FAO) globá-
lis árindexe tavaly 25 száza-
lékkal emelkedett, idén
újabb tíz százalékos drágu-
lást tartanak valószínûnek.

Zoellick azt állítja, elég
egyetlen idõjárási probléma
és akár egy teljes régió ke-
rülhet a szakadék szélére –
írta a  A Világbank ellenzi
az élelmiszerekre vonatkozó
exporttilalmakat, amelyek
célja, hogy alacsonyan tart-
sák a belföldi árakat, de

egyúttal drágábbá teszik a
termékeket a külföldi vásár-
lók számára. A világ máso-
dik legnagyobb gabonaex-
portõrének számító Orosz-
országban a Bloomberg fel-
mérése szerint a következõ
négy évben a farmerek keve-
sebb szántóföldet fognak be-
vetni az exporttilalom és a
nyomott belföldi árak miatt.
Indiában jelenleg fontolgat-
ják egy 2007 óta fenntartott
exportkorlát felszámolását,
miután a szektor rekord ter-
mésre számít az idén. 

Világéhínség fenyeget

Fotó: Tofán Levente

Keresett 
a villanyautó



Kiállnak 
a csíki romák mellett

Harminchatezer levelet jut-
tatott el a csíkszeredai pol-
gármesteri hivatalba az
Amnesty International em-
beri jogi szervezet, amelyben
arra kérte az illetékeseket,
biztosítanak emberhez méltó
lakhatási körülményeket a
hét évvel ezelõtt a Tavasz ut-
cai vasbarakkokba telepített
cigány családoknak. A szer-
vezet képviselõi a leveleket
tartalmazó dobozokat Szõke
Domokos alpolgármester-
nek szerették volna átnyújta-
ni, ám az elöljáró szerint
azokat elõször az iktatóba
kell vinni, s mivel ez nem
történt meg, a három-ládá-
nyi papírt nem tekintik át-
vettnek.

Vészjelzés 
az eltûntekért

Országos riasztórendszert
mûködtet a rendõrség azok-
nak az eltûnt gyermekeknek
és fiatalkorúaknak a felkuta-
tása érdekében, akikrõl felté-
telezhetõ, hogy életveszély-
ben vannak. Az országos
gyermekjogvédõ központ ál-
tal kidolgozott hálózat lehe-
tõvé teszi, hogy az eltûnt
adatai, ismertetõjelei, az el-
tûnés körülményei megjelen-
jenek a médiában, az infor-
mációk a lehetõ leghama-
rabb a rendõrõrsökre kerülje-
nek és a lakosságot is bevon-
ják az eltûnt felkutatásába. A
riasztás kiterjed a tömegköz-
lekedési jármûvekre, a vonat-
és buszállomásokra, minden
olyan közösségi térre, ahol
sokan fordulnak meg.

Haszongépjármûveket
foglaltak le

Ötszázezer euróba kerül az
a hét tisztázatlan eredetû
traktor, amelyet tegnap a pe-
tei határátkelõnél foglaltak
le. A haszongépjármûveket
Olaszországban tulajdonítot-
ták el ismeretlen tettesek, és
egy szatmári cég munkatár-
sai próbálták behozni a lo-
pott árut az országba. Jelen-
leg folyik annak a vizsgálata,
hogy az importõrök hogyan
jutottak a gépek birtokába,
illetve tisztában voltak-e az-
zal, hogy a gépjármûvek lo-
pottak. 

Leáll az autópálya-építés

Újabb autópálya-szerzõdést
bont fel az állam arra hivat-
kozva, hogy a kivitelezõ vál-
lalatok indokolatlanul meg
akarják növelni a szerzõdés-
ben foglalt költségeket, és
megszegték a megállapodás
feltételeit. Anca Boagiu köz-
lekedési miniszter bejelentet-
te, hogy hétfõn írásban érte-
sítette a Moara Vlãsiei és
Ploieºti közötti autópálya-
szakasz építtetõit, hogy fel-
bontja a velük kötött szerzõ-
dést. A miniszter úgy véli, a
négy legnagyobb útépítõ vál-
lalat alkotta konzorcium 47
százalékkal akarja növelni a
szerzõdés eredeti értékét,
miközben tizenhat hónapja
nem végzett semmilyen
munkálatot. 
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Röviden

Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Tej és kifli helyett meleg
ebédet kaphatnak az is-

kolások a kormány tervei
szerint. Az oktatási miniszté-
rium ezekben a napokban
kérdõíves felmérést készít ar-
ról, milyen típusú ellátást
tartanának megfelelõnek a
szülõk és a gyerekek. Daniel
Funeriu tanügyminiszter az
iskolai étkeztetés újragondo-
lását azért tartja indokolt-
nak, mert szerinte a tej-kifli
program idejétmúlt. „Száz-
millió euró megy el arra or-
szágszerte, hogy a gyerekek
élelmiszerhez jussanak az is-
kolapadban. Vannak, akik
ezért járnak iskolába, létkér-
dés számukra ez a napi enni-
és innivaló. Akadnak azon-
ban olyan diákok is, akik sze-
métbe dobják az ingyenételt,
mert nincs szükségük rá” –
ismertette a tapasztalatokat a
tárcavezetõ. Funeriu ezért
differenciáltan és hatéko-
nyabban szeretné átszervez-
ni az iskolai étkeztetést.
Eszerint a meleg ebéd csak a
valóban rászoruló diákok-
nak járna.

Jól fogna

„Ha megtalálják a módját
annak, hogyan lehet egy
olyan iskolában kiosztani a
meleg ebédet, ahol nincs se
konyha, se étkezde, akkor
nagyon jó lenne, hiszen a 7-
es számú általános iskola két
épületébe 600 gyerek jár” –
mondta lapunknak a maros-
vásárhelyi Andrássy Árpád
igazgató. Az intézményveze-
tõ hangsúlyozta: a jelenleg
mûködõ tej-kifli program is
hatékony, de a meleg ebédre
még nagyobb szükség van.
„Akkor lennének korszerûek
az iskolák, ha a gyerekek
egész napos foglalkozáson
vennének részt, és biztosítva
lenne számukra az étkeztetés
is” – magyarázta az iskola-
igazgató. A 7-es iskolában a
szülõk kérésének megfelelõ-
en vannak olyan osztályok,
ahol a pedagógus felügyeleté-
vel a közeli gyári étkezdébe
járnak a gyerekek ebédelni.

A napi háromfogásos ebéd öt
lej, de nagyon sok szülõ még
ezt sem tudja fizetni. „Én egy
ideig igényt tartottam erre, de
több ok miatt is lemondtunk
az iskolai meleg ebédrõl. Két
gyermekem után napi tíz lejt
fizetek ebédre úgy, hogy dél-
után éhesen jönnek haza, és
otthon is ebédelnek. Az étel
minõségét nem tudjuk ellen-
õrizni, befolyásolni. Ráadá-
sul azt sem tartom biztonsá-
gosnak, hogy a gyerekek el-
hagyják az iskola területét
azért, hogy a napi csúcsfor-

galomban ebédelni menje-
nek” – mondta lapunknak az
egyik szülõ.

Szívügy 
a gyermekgyomor

Bartha József, Maros Me-
gye Tanácsának gazdasági
igazgatója az ÚMSZ érdek-
lõdésére elmondta, a meleg-
étel-programot jó kezdemé-
nyezésnek tartja, hatéko-
nyabbnak a tej-kifli prog-
ramnál. „Akkor lenne iga-
zán ellenõrizhetõ és minõsé-
gi az étkeztetés, ha a helyi
közösségek maguk gondos-

kodnának az iskolák ellátá-
sáról és helyben csomagolt-
elõállított tejet és kiflit adná-
nak a gyerekeknek” – véle-
kedett.  Pokorny László me-
gyei tanácsos, a szociális bi-
zottság elnöke úgy fogalma-
zott, „szívügye a tej-kifli
program” és az, hogy a gye-
rekek minõségi élelmiszert
kapjanak. A politikus úgy
véli, ha át is állnak az okta-
tási intézmények a meleg ét-
keztetésre, azt csak fokoza-
tosan érdemes bevezetni,
azután, hogy ennek a higié-

niás, infrastrukturális feltét-
eleit is megteremtik. „Na-
gyon keveset tudunk arról,
hogy melyik gyerek milyen
szociális körülmények kö-
zött él. Én szigorúbban ven-
ném  a családlátogatás köte-
lezettségét, és azt is, hogy
szociális munkás mérje fel,
mire van szüksége a csalá-
doknak. Az én tanítványaim
közül biztosan nagyon sok-
nak jól jönne a meleg ebéd,
de azt nem tudom megmon-
dani, hányan tudnak ezért
fizetni” – osztotta meg ta-
pasztalatait lapunkkal János
Mária tanítónõ.

Elmegy az étvágyuk

Kolozsváron megosztotta
a szülõket az új kezdemé-
nyezés. Az általunk megkér-
dezett szülõk közül többen
fölöslegesnek tartják az isko-
lai étkeztetést az otthoni ebé-
delés mellett. „A tízóraira
kapott kiflit is hazahozza az
iskolából a gyerek, nem
mintha nem szeretné, ha-
nem mert nincs ideje megen-
ni” – nyilatkozta Seregi Er-
zsébet, aki arra panaszko-
dott: a túlterhelt kisiskolás-

ok étvágytalanok. Volt, aki
úgy vélte, korszerû lenne az
iskolai kantin. „Nagy segít-
ség lenne az állam részérõl,
ha a szimbolikus tej-kifli
programot a rendes ebédelte-
tés váltaná fel. Úgy gondo-
lom, hogy Kolozsváron so-
kan élnének a lehetõséggel.
Nem tudom, mit tesz a me-
gyei tanfelügyelõség és az
oktatási minisztérium, de
mi, szülõk nagyon örülnénk
neki, akár úgy, hogy részben
vagy teljes egészében mi fe-
deznénk a költségeit” – fog-
lalt állást Tordean Miklós
szülõ, aki szerint nagyon sok

családban késõ estig dolgoz-
nak a felnõttek, nincs idõ a
közös étkezésekre. 

A Kolozs megyei tanfel-
ügyelõség kivár. „Úgy tud-
juk, hogy még viták folynak
a kezdeményezéssel kapcso-
latban. Mindaddig, amíg
konkrét utasításokat nem ka-
punk a minisztériumtól, nem
teszünk kötelezõvé semmi-
lyen rendelkezést. Egyelõre
még nem tudni, hogy a me-
gyei oktatási intézmények-
ben hol tartanak igényt az
ebédeltetésre, és hol van meg-
felelõ infrastruktúra a kanti-
nok mûködtetésére. Hangsú-
lyozom, egyelõre nincs sem-
milyen konkrét döntés” –
mondta el lapunknak Péter
Tünde Kolozs megyei fõtan-
felügyelõ-helyettes. 

A Báthory-líceum igazga-
tónõje úgy látja, az intéz-
ményben jelentõs az igény az
iskolai meleg ételre. „Nagyon
jó ötletnek tartom, hogy a di-
ákok ingyenes étkeztetési tá-
mogatásban részesüljenek,
ám egyelõre nem tudni, mi-
lyen összegbõl mûködtethetõ
az elképzelt program. Az
egyértelmû, hogy napi 2-3 lej
diákonként nem elegendõ
ilyen célra. Nálunk a tanulók
kedvezményesen étkezhet-
nek: a római katolikus egy-
ház segítségével az elemi ta-
gozatos diákok 5 lejért, a kö-
zépiskolások napi 7 lejért
ehetnek egy étteremben” –
mondta el lapunknak Tímár
Ágnes igazgatónõ. A magu-
kat szegénynek valló szülõk
úgy fogalmaztak, vagy teljes
támogatással, vagy sehogy
sem tartható fenn az iskolai
kantin. „Számoljon utána,
nekem van három középisko-
lás gyerekem, ha õk naponta
21 lejért ebédelnek az iskolá-
ban, akkor az én 900 lejes
nettó bérem majdnem fele el-
megy a kedvezményesnek
mondott étkeztetésre. Én 20
lejbõl a teljes, hattagú csalá-
dunkat ellátom egy egész na-
pig. Így is roppantul kevés jut
ételre, de kenyér, tej és az
alapélelmiszerek okos beosz-
tással beszerezhetõek” – vég-
zett gyors fejszámolást Tolnai
Mónika titkárnõ. 
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Pörköltillat az iskolákban

Hírösszefoglaló

Feljelentést tett az aradi
önkormányzat ismeret-

len tettesek ellen, akik egy
hónapon belül kétszer ron-
gálták meg az aradi Szabad-
ság-szobrot – tudtuk meg teg-
nap Bognár Levente alpol-
gármestertõl. A tizenhárom
aradi vértanúnak emléket ál-
lító mûalkotásnak több ele-
mét is megcsonkították az el-
követõk: legutóbb az Ébredõ
szabadság nevû szoboralak
kezébõl ellopták a tõrt, az Ál-
dozatkészséget szimbolizáló
figuráról pedig a diadémot
tulajdonították el. Március
elején  a szobor és a román
forradalmi emlékmû elõtti
térburkoló kövek egy részét
szedték fel, és dobták a szö-

kõkútba a tettesek. A rendõr-
ség vizsgálja a két esetet, egy-
elõre nem tudni, ugyanarról
az elkövetõi körrõl lehet-e
szó?

Csínytevés 
vagy politikai balhé?

Bognár Levente lapunk-
nak elmondta: már felvették
a kapcsolatot a szakértõkkel
a mûalkotás helyreállítása
érdekében, remélik, miha-
marabb eredeti állapotában
lesz látható Zala György al-
kotása. A helyi hatóságok
rendelkeztek arról is, hogy a
jövõben a folyamatos õrszol-
gálat mellett térfigyelõ kame-
rák szavatolják a szoborcso-
port biztonságát. A politikus
szerint nem állítható egyér-

telmûen, hogy az elmúlt hó-
napban elkövetett garázda-
ság magyarellenes megnyil-
vánulás. Bognár úgy véli,
színesfém-tolvajok is lehet-
nek az elkövetõk, és az is
megtörténhet, hogy kama-
szos csínytevésrõl van szó.
Tény, hogy az utóbbi idõben
az ellenzéki pártok helyi
szervezeteinek vezetõi több
magyarellenes és az
RMDSZ-t bíráló nyilatkoza-
tot is tettek – mondta az al-
polgármester. Az elöljáró
szerint fõleg a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) helyi veze-
tõibõl tört elõ az „elvakult
nacionalizmus”. Egyebek
között azért, mert Arad me-
gye ivóvizet fog exportálni
Békés megyébe, és a román
liberálisok állítják, a szerzõ-

dés „csak a magyar félnek
elõnyös”. 

A választások elõszele

A liberálisok a Kelemen
Hunor vezette kulturális mi-
nisztériumot is megvádolták
azzal, hogy „elkótyavetyéli”
a kulturális örökséget. Ezt az
állításukat annak kapcsán
hangoztatták, hogy a szaktár-
ca nem vásárolta meg a pári-
zsi árverésen Emil Cioran ro-
mán filozófus kéziratait, amit
végül egy román üzletember
vett meg és adományozott a
Román Tudományos Akadé-
miának. Az ügy kapcsán
Florin Galis, a PNL aradi
szervezetének elnöke kijelen-
tette, árverésen kellene túlad-
ni a szoborcsoporton, hátha

megveszi a magyar állam és
elszállíttatja az országból.
„Ebbõl még nem következik,
hogy liberális felbujtók állná-
nak a szoborcsoport megron-
gálása hátterében, de biztos,
hogy ezek a kirohanások
nem tettek jót a közhangulat-
nak” – mondta Bognár Le-
vente, aki szerint a jövõ évi
romániai helyhatósági és par-
lamenti választások elõszelét
jelentik a magyarellenes meg-
nyilvánulások.

A Szabadság-szobrot ro-
mán–magyar kormányközi
egyezmény alapján hét évvel
ezelõtt rehabilitálták és tették
látogathatóvá az erdélyi vá-
ros közterén. A szoborcso-
port egyike az erdélyi és ma-
gyarországi turisták kedvelt
aradi célpontjának. 

Helyreállítják a Szabadság-szobrot

Mindennapi uzsonna. A gyerekek egy része kedveli az ingyen kiflit, mások gúnyt ûznek az élelembõl



Nemzetközi elismertség-
nek örvendõ Smokie zene-
kar is vendége az idei, hu-
szadik Szent György Na-
poknak. Meghívásuk és a
szervezés körüli kulissza-
titkokról beszélgettünk
Dancs Zsolttal, a városün-
nep egyik fõszervezõjével.

Honnan jött az ötlet,
hogy a Smokie zenekart
hívják meg a Szent
György Napokra?

– Amikor a tárgyalásunk
a Deep Purple együttessel
megfeneklett, rögtön
eszembe jutott, hogy a
Smokie lenne a legmegfele-
lõbb „helyettesítõ”. A leg-
nagyobb érv mellettük az
volt, hogy kizárólag élõ ze-
nével lépnek fel, van egy
tucatnyi olyan slágerük,
amelyet szinte mindenki is-
mer és szeret. Szeptember
közepén vettem fel a mene-
dzserükkel a kapcsolatot,
és hamar kiderült, hogy
pont akkor szabadok.

Feltételezzük, hogy
nem ment ennyire egysze-
rûen a szervezés.

– Januárban kötöttük
meg velük a szerzõdést, a
koncert dátuma még az-
nap felkerült a hivatalos
honlapjukra. A szerzõdés-
kötés elõtt sok tárgyalá-
sunk volt arról, hogy a
fény- illetve hangtechnikát
meg tudjuk-e oldani olyan
színvonalon, hogy az õ

szakemberük is elfogadja
azokat. Õk ragaszkodtak
egy speciális technikai fel-
szereléshez, hangszereket
kellett kölcsönöznünk,
hogy az általuk nyújtott
maximális minõség megle-
gyen. A szerzõdést csak
akkor írtuk alá, miután
ezeknek a feltételeknek
eleget tudtunk tenni.

Vannak ezen felül is el-
várásaik a zenekar tagjai-
nak?

– Mindamellett, hogy vi-
lágsztárok, akik 1965-tõl
vannak a pályán, és kon-
certeztek ennél jóval na-
gyobb városban, hatalmas
sportcsarnokokban, szá-
zezres tömeg elõtt, nem
mondható el róluk, hogy
sztárallûrjeik lennének. Az
elvárásaik arra vonatkoz-
nak, hogy a koncert minél
jobb és színvonalasabb le-
gyen, a közönség elégedett
legyen. 1995-ben volt egy
autóbalesetük, amely so-
rán életét vesztette az ak-
kori énekesük. Emiatt a ze-
nekar tagjai csak repülõvel
szeretnek utazni, illetve
harmonc kilométernél tá-
volabb kisautóval, de még
kisbusszal sem járnak.
Ezért csak úgy vállalták
azt, hogy a reptérrõl eljöj-
jenek, ha speciális busszal
teljes biztonságot tudunk
nekik biztosítani.

(X)
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Sipos M. Zoltán

Az erdélyi magyar gon-
dolkodás két óriása,

Böhm Károly és Bretter
György szellemi örökségét
vették számba a vasárnap zá-
rult filozófiai tanulmányi na-
pokon Kolozsváron. A
Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) és Erdélyi
Magyar Filozófiai Társaság
által szervezett ötnapos ren-
dezvény bõ kínálatot tárt a
szakmabeliek és a filozófia
iránt érdeklõdõ laikusok elé:
szó volt válságról, az értékek
állandóságáról, illetve átme-
netiségérõl, különbözõ filo-
zófiai kutatási eredmények-
rõl. Az érdeklõdõk beszámo-
lót hallhattak arról is, hogyan
halad a 19. századi vagy még
régebbi filozófusok munkás-
ságának digitalizálása.

„Eddigi legsikeresebb ren-
dezvényünket zártuk. Sokan
vettek részt a hétvégi beszél-
getéseken, elõadásokon,
workshopokon. A beszélge-
tések elérték céljukat, és ami
a szakmát illeti, fontos kon-
szenzusokra jutottunk” –
mondta el lapunknak Zuh
Deodáth szervezõ, a BBTE
filozófia karának oktatója. 

„Az Erdélyi Magyar Filo-
zófiai Társaság filozófiai,
kulturális és civil szervezõ-
dés, s mint ilyen, a program-
sorozatot nemcsak a szakma-

belieknek, hanem a filozófiai
gondolkodás iránt érdeklõdõ
kolozsvári és erdélyi magya-
rok figyelmét is fel kívántuk
hívni” – mondta el lapunk-
nak Egyed Péter filozófus.
Tájékoztatása szerint nem kí-
vántak kimondottan megem-
lékezõ programsorozatot
összeállítani, inkább arra vol-
tak kíváncsiak, hogy a ko-
lozsvári filozófiai iskola ala-
pítójának munkássága mi-
képpen jelenik meg a mai vi-
szonyok között. 

A pénteki nap a politikafi-
lozófiáról szólt: olyan közis-
mert elõadók tartottak nagy

érdeklõdésnek örvendõ elõ-
adásokat, mint az Erdélybõl
elszármazott Tamás Gáspár
Miklós, Holczhauser Vil-
mos, Kántor Zoltán. Az elõ-
adók a nacionalizmus, szo-
cializmus, konzervativizmus
vagy liberalizmus fogalmait
elsõsorban filozófiailag kö-
zelítették meg de ugyanak-
kor reflektáltak azoknak a
köznyelvben használatos je-
lentéseire is.  Ugyanakkor  a
Szövegek és körülmények
kötet egykori szerzõi, a
Bretter-iskola tagjai 20-30 év
távlatából újra összegyûltek,
elõadásokat tartottak és

nyilvános eszmecseréket
folytattak. A rendezvényso-
rozat vasárnap kirándulással
zárult: a konferencia résztve-
või ellátogattak a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumba,
megtekintették híres könyv-
tárát, megkoszorúzták
Kováts József, Köteles Sá-
muel és Pápai Páriz Ferenc
síremlékeit. A városlátogató
programból nem maradha-
tott ki a nagyenyedi borpin-
cék meglátogatása és a bor-
kóstolás sem: a negyenyedi
borokat Dr. Csávossy
György költõ, színmûíró, bo-
rász mutatta be. 
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Máté Angi könyvét 
díjazták

Máté Angi Volt egyszer egy
címû kötete kapta az
IBBY (International Board
on Books for Young
People, Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa) Ma-
gyar Szekciójának egyik
díját a vasárnap zárult

XVIII. Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztiválon. A
könyv Szulyovszky Sarolta
illusztrációival jelent meg
a Pozsonyi Pagony kiadó
gondozásában.  „Máté An-
gi éppúgy költészetet csi-
nált a mesébõl, mint An-
dersen. S éppolyan maga-
biztosan, szépen és tiszte-
lettel használja, formálja a
nyelvet, mint Lázár Ervin”
– méltatta a könyvet Gom-
bos Péter, a Magyar Olva-
sástársaság alelnöke. 

Bodor Ádám írói estje
Kolozsváron

A Korunk Akadémia meg-
hívására Kolozsváron tart
írói estet Bodor Ádám
Kossuth-díjas író ma 18
órakor a Tranzit Házban.
Bemutatják a tavaly megje-
lent Az utolsó szénégetõk cí-
mû kötetét, az író beszél-
getõpartnere Balázs Imre
József, a Korunk fõszer-
kesztõje lesz.  Holnap 19
órától a kolozsvári Cãrtu-
reºti Könyvesboltban
(Iulius Mall) bemutatják
Bodor Ádám három 2010-
ben, román nyelven megje-
lent kötetét (Sinistra körzet,
Az érsek látogatása, A börtön
szaga). A szerzõvel a köte-
tek fordítója, Marius
Tabacu, illetve Balázs Im-
re József beszélget. 

Lemondtak a Széchenyi 
Akadémia vezetõi

Április 20-i hatállyal le-
mond tisztségérõl a Szé-
chenyi Irodalmi és Mûvé-
szeti Akadémia elnöke,
Dobszay László és ügyve-
zetõ elnöke, Ferencz Gyõ-
zõ. Amint a közleményben
Ferencz Gyõzõ fogalmaz,
a lemondás oka részben
tiltakozás a Széchenyi
Akadémiát ért méltatlan-
ság ellen, részben pedig
úgy érzi, nem tudta kellõ
súllyal érvényesíteni a tes-
tület érdekeit. A testület
két vezetõje azután mond
le tisztségérõl, hogy az új
alkotmányjavaslatban sze-
repel a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia mellett a
Magyar Mûvészeti Akadé-
mia szabadságának védel-
me és szervezeti önállósá-
gának biztosítása. Az
MTA társult intézménye-
ként 1992-ben létrehozott
Széchenyi Irodalmi és Mû-
vészeti Akadémia azonban
kimaradt a javaslatból.

Bretterék öröksége

Kulisszatitkok 
a Smokie-koncertrõl

HIRDETÉS

Szaktekintélynek számító Bretter-tanítványok is részt vettek a tanulmányi napokon A szerzõ felvétele

S. M. Z. 

Kolozs megye kulturális
turizmusának fellendíté-

sét célozza meg az a prog-
ram, amelyet Kolozs Megye
Tanácsa és a Patrimonium
Transsylvanicum Egyesület
indít uniós támogatásokból.
A megye fontos épített örök-
ségeirõl és az itt látogatható
múzeumokról készítenek is-
mertetõ anyagokat és azokat
terjesztik nyomtatásban én
interneten egyaránt. „Kolozs
megye az ország egyik legna-
gyobb turisztikai potenciáljá-
val rendelkezõ vidéke. Ezek
szakszerû reklámozásával
nagyobb turisztikai forgal-
mat érnénk el a megye terü-
letén” – fejtette ki lapunknak
Tripon Mihaela programve-
zetõje. Mint kiderült, a pro-
jekt elsõsorban a bonchidai
Bánffy-kastélyt, a széki refor-
mátus templomot, a feleki
mûemléktemplomot, a csú-
csai Octavian Goga emlék-
házat, valamint a kolozsvári
etnográfiai, szépmûvészeti
és gyógyszerészeti múzeu-
mokat foglalja magába. 

A projekt vezetõje el-
mondta, a befektetés összér-
téke 853 ezer lej amelynek
80%-a uniós forrásból szár-
mazik. További 89 ezer lejt
az állam finanszírozza és a
befektetés összértékének
mintegy 2 százaléka Kolozs
Megye Tanácsa költségveté-
sébõl származik. 

Kultúrával

a turistákért 
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Farkas István

Több tucatnyi érdeklõdõ
gyûlt össze tegnap délután az

egyik Marosvásárhelyi mall-ban,
hogy találkozhassanak mega-
sztáros kedvenceikkel. A sajtótá-
jékoztatóval egybekötött közön-
ségtalálkozón végül csak Rúzsa
Magdi jelent meg, Tolvai Renáta
és Kökény Attila a forgalom mi-
att nem ért el a találkozóra. A
RTL-klub tavalyi tehetségku-
tatójának elsõ két helyezettje
csak a lapzártánk után véget érõ
koncertet követõen osztottak au-
togramot, illetve válaszoltak ra-
jongóik kérdéseire. 

Megasztárból eurovíziós

Annál többet faggathatta vi-
szont a sajtó a vajdasági Rúzsa
Magdit, aki a 2006-os Megasztárt
nyerte meg, majd a 2007-es Euro-
víziós Dalverseny Magyarorszá-
got képviselte, ahol övé lett a leg-
jobb dalszerzõnek járó díj. Fel-
rúgva a protokoll-szabályokat,
Rúzsa a pódiumra ülve beszélge-
tett a sajtósokkal, akikre „mérge-
sen” nézett, ahányszor csak ma-
gázni kezdték. Az énekesnõ cá-

folta a bulvárlapok állítását, mi-
szerint „a vadóc lányból a fél év-
tized alatt díva lett” volna. „Csak
felnõttem, nõiesedtem, de nem
hiszem, hogy díva lettem. Nézze-
tek rám. Itt ülök köztetek, közvet-
lenül beszélgetünk” – fogalma-
zott Rúzsa. Az énekesnõ szerint
csak annyit változott, amennyit
az idõ változtatott rajta. La-
punknak azt is elmondta, hogy
nem követi a tehetségkutatókat.
„Örülök, ha nincs idõm a tehet-
ségkutatókra” – fogalmazott.

Rúzsa Magdi: 
egy irányba evezni

Az Új Magyar Szó kérdésére,
mi kell a tehetségen kívül
ahhoz, hogy valaki bebizonyít-
sa, a tehetségkutatók nem csu-
pán öt perces hírnevet adnak a
nyertesnek, Rúzsa Magdi el-
mondta: elsõsorban szerencsére
van szükség. „Ahogy kihirdetik,
hogy te nyertél, máris körül-
vesznek a menedzser bácsik és
nénik, akik mindenben csak a
pénzt látják, és azt nézik, ho-
gyan tudnának maximálisan ki-
használni, majd eldobni” – ma-
gyarázta az énekesnõ. Hozzátet-

te: nagyon nehezen találta meg
azt az embert, akiben megbízhat
és akivel „egy irányba eveznek”.
„Ugyanakkor kerülni kell a bul-
várt is” – figyelmeztetett a vete-
rán Megasztár. Állítása szerint
nem kell feltétlenül minden nap
a pletykalapok címlapján szere-

pelni, és sokkal fontosabb az,
hogy naponta hányszor játsszák
dalait a rádiókban. „Engem a
komoly események, a mélyinter-
júk érdekelnek, az amiben meg-
mutathatom, hogy igazából ki
vagyok” – jelentette ki az éne-
kesnõ. 

Sajnos közel sem számít újdonságnak a Fo-
gyasztók Szlovákiai Egyesületének azon be-
jelentése, amely szerint az élelmiszer-világ-
márkák – köztük is fõleg a Coca-Cola, a
Nescafé, a Tchibo és a Kotányi sokkal rosz-
szabb minõségû termékeket forgalmaznak a
kelet-európai piacokon, mint amilyenek Né-
metországban, Angliában vagy Nyugat „ci-
vilizáltabb” országaiban kerülnek asztalra.
A sokszor egészségre is káros összetevõk je-
lenlétét legtöbbször tagadják a gyártók, va-
lamint ha nem tudják eltitkolni, akkor bi-
zonygatják, hogy ártalmatlanok ezek a
vegyszerek, amelyekkel tulajdonképpen az
eredeti összetevõket pótolják. Hátborzongató
az, hogy ellenõrizhetõ eredmények nem kap-
tak súlyuknak megfelelõ médianyilvánossá-
got, és így nem is válthattak ki tömeges fel-
háborodást – például vásárlási bojkottot –
sem a fogyasztókból. Félõ, hogy egy új Felvi-
lágosodás nélkül belefulladunk saját
(média)renyheségünkbe.

(prier)
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Még idén megnyílik a legnagyobb
orosz filmstúdió

Kilenc kilométerre Moszkvától építik fel a
Glavkinót, Oroszország legnagyobb stú-
diókomplexumát. Az elsõ, 30 000 négyzet-
méter alapterületû stúdiót még idén szeret-
nék a filmesek rendelkezésére bocsátani,
mondta a The Hollywood Reporternek
Fjodor Bondarcsuk, a Glavkino egyik tu-
lajdonosa. „A most zajló szakaszban a
gyártásnak és az adminisztrációnak helyt
adó épületeket húzzuk fel, az egyikben a
kép- és hangvágásra alkalmas helyiségek és
felszereléseik kerülnek” – fogalmazott
Bondarcsuk. 

Amy Winehouse Romániában lép fel

Augusztus 15-én Bukarestben, a Iolanda
Balas Soter stadionban lép fel Amy
Winehouse. A jazz- és soul-énekesnõ elõ-
ször koncertezik Romániában. Amy
Winehouse eddig két albumot adott ki, a vi-
lághírt második, Back to Black címû lemeze
hozta el. 

Elhunyt Antal Tövissi Ildikó

Tragikus hirtelenséggel elhunyt tegnap An-
tal Tövissi Ildikó, a román televízió ma-
gyar adásának szerkesztõje. Az újságíró jö-
võ hónapban töltötte volna be az 53-ik
életévét. Antal Tövissi Ildikó Kolozsváron
született.  A Babeº-Bolyai Tudományegye-
tem magyar-német szakán szerzett diplo-
mát, 1982-ben. Ezt követõen magyar iro-
dalom szakos tanárként dolgozott, és a
Hídfõ címû mûvelõdési-közéleti lapot szer-
kesztette. A bukaresti magyar adáshoz
1990 decemberében szegõdött, a nézõk két
évtizeden keresztül követhették mûsorait.
Temetése csütörtökön 12 órakor lesz, a ko-
lozsvári Házsongárdi temetõben.

MTI

Izgalmas és sokszínû verseny-
re lehet számítani a 64.

Cannes-i Filmfesztiválon. Az
Arany Pálmáért induló 19 film
alkotói között számos visszatérõ
vendég – a spanyol Pedro
Almodóvar, az olasz Nanni
Moretti, a dán Lars Von Trier, az
amerikai Terrence Malick, a finn
Aki Kaurismäki vagy a belga
Jean-Pierre és Luc Dardenne –
mellett újoncok és két elsõfilmes
rendezõ is helyet kapott. A világ
egyik legrangosabb filmes sereg-
szemléje Woody Allen legújabb
filmjének versenyen kívüli díszbe-

mutatójával veszi kezdetét május
11-én a francia tengerparti város-
ban. A Midnight in Paris (Éjfél
Párizsban) címû filmben egy ki-
sebb szerepben feltûnik a francia
first lady, Carla Bruni-Sarkozy is.
A férje, Nicolas Sarkozy államfõ
megválasztásának történetét fel-
dolgozó La Conquete (A hódítás)
címû játékfilm premierjét szintén
Cannes-ban tartják, versenyen kí-
vül, és A Karib-tenger kalózainak
újabb fejezetét is. A 33 országból
benevezett 1715 filmbõl (ez re-
kord a tavalyi 1665 után) 49-et fil-
met hívtak meg a szervezõk a
cannes-i fesztiválra. Ebbõl 19 ver-
senyezhet a hivatalos verseny-

programban és szintén 19 kerül
bemutatásra a második legjelen-
tõsebb Un Certain regard (egy bi-
zonyos nézõpont vagy egyfajta
szemszög) elnevezésû szekció-
ban. Idén hét elsõfilmes rendezõ
is bemutatkozhat Cannes-ban,
ebbõl kettõ a hivatalos verseny-
ben. Az Arany Pálmáért négy nõi
rendezõ, a japán Kavasze
Naomi, az ausztrál regényíró
Julia Leigh, a francia Maiwenn
és a skót Lynne Ramsay filmje is
indul. A május 11-e és 22-e kö-
zött megrendezésre kerülõ film-
fesztivál zsûrijének elnöke Robert
De Niro amerikai színész-rende-
zõ lesz. 

Finisbe ért Vilmos herceg és Kate
Middleton közelgõ esküvõjének elõ-
készítése. Mint a legtöbb eseményt,
amely a brit királyi család „közérde-
kû magánéletével” kapcsolatos, ezt
az egybekelést is globális médiahisz-
téria elõzi meg – idõlegesen háttérbe
szorítva a Japánban nemrég bekö-
vetkezett földrengést, az Észak-Afri-
kában zajló zavargásokat, és lassan
már senki nem figyel Kelet-Afrika
örökös etnikumközti konfliktusaira
sem. Tény az, hogy a demokrácia
elõretörésével gyengült a brit királyi
család tényleges politikai, katonai és
gazdasági hatalma, de még ma is
tekintélyt parancsoló a befolyásuk.
Nem csoda hát, ha olyan kitüntetett
sajtófigyelemben részesül a ma leg-
népszerûbb családtag, Vilmos brit

királyi herceg magánélete – olyany-
nyira, hogy még jegyese és annak
családja is kiemelõdött a szürke pol-
gári mindennapokból, és rossz érte-
lemben vett oknyomozó újságírók
kezdték vizslatni múltjukat, kíván-
csi lesifotósok jelenüket. 
Nem ez az elsõ alkalom, és nem ez
az elsõ helyzet, hogy a sajtó ennyire
lejáratja magát, és ekkora hatalmas
energiát fektet egy olyan esemény
ismertetésére – sõt: túlismertetésére,
amely legfeljebb rövidhírbe vagy ri-
portfilmecskébe illene. A frigy glo-
bális implikációinak fontosságát
nehéz felmérni, hiszen egy-egy faj-
súlyos politikus bizony megfordít-
hatja planétánk sorsát, de vélemé-
nyünk szerint semmilyen pragmati-
kai vagy etikai érv nem igazolja a

globális média ezen buta attitûdjét.
Vagyis igen, egyetlenegy: a „fo-
gyasztószám” hirtelen növekedése. 
Az ünnepet mint olyant meg kell
ülni, és hírét kell adni, de fontos a
mérték, és ha a botrányra kiéhezett
zsurnaliszták ekkora lendülettel
nyomoznának a korrupt politiku-
sok után is, sokkal, de sokkal elõ-
rébb lenne a világunk, és sokkal, de
sokkal tudatosabb, egészségesebb vi-
lágszemléletû lenne a globális mé-
diafogyasztói társadalom. Ne feled-
jük azt sem, hogy Diana hercegnõ,
Vilmos édesanyja, halálakor egy
olyan autóban ült, amely az õket
„vadászó”, idegesítõ paparazzikat
próbálta lerázni. Mind Diana,
mind a mostani esküvõ esetében a
média kilépni látszik abból az örö-

kös áldozat-szerepbõl, amelyet oly
szívesen oszt önmagára, és tudatá-
ban lévén hatalmának, le-lecsap
olyan élet-aspektusokra, amelyek ki
vannak szolgáltatva a szenzáció-
hajhász hírvadászoknak. Sajnos
azonban a legtöbb médium nem
helyezi kontextusba ezt az esküvõt
– nem reflektál kellõképpen sem
politikai, sem társadalmi impliká-
cióira, és így groteszk színjátékot
alakít egy családi eseménybõl. A
média szélsõségességre szoktat:
nagy esküvõk, nagy háborúk, nagy
csalások. És közben valahol elve-
szítjük létünk lényegét, a kevésbé
látványos, de fontos „világbefolyá-
soló” tényezõket.

Péter Árpád

Médiagnózis

Esküvõi médiatúltengés

A megasztárok legnagyobb sztárja, Rúzsa Magdi a tájékoztatón

Közel háromórás koncertet tartott tegnap
este Marosvásárhelyen Tolvai Renáta és
Kökény Attila, a tavalyi Megasztár két final-
istája és a tehetségkutatót 2006-ban megny-
erõ Rúzsa Magdi, aki közönségtalálkozóval
egybekötött sajtótájékoztatót tartott.

Sokszínûség Cannes-ban

A szerzõ felvétele



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Lélek Boulevard
(ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Vannak vidékek
(ism.)
15.45 Élő népzene (ism.)
16.15 Magyar történelmi
arcképcsarnok
16.30 Utazás a Marsra
17.30 Idegenek az üveg-
házban
18.00 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő - Friss
Kulturális magazin
21.00 Híradó
21.05 Sporthírek
21.10 Váltó
Gazdasági Híradó
21.20 Közbeszéd
22.00 Mázli (magyar-
német-francia vígj.)
23.30 Dunasport
23.45 Dokureflex
0.45 Brahms hangverseny
2.00 Kikötő - Friss (ism.)
Kulturális magazin
2.10 Közbeszéd (ism.)
2.40 Isten kezében (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Cápaember - Tökéle-
tes ragadozó (amerikai
horror, 2. rész) 12.50 Ka-
méleon - A renegát (ameri-
kai akcióthriller) 14.35
Emberrablók (angol ka-
landfilm, 2. rész) 16.20 Ví-
ruscsapda (amerikai hor-
ror) 18.05 Üldözési mánia
(am.-kanadai vígjáték)
20.10 A vadnyugat fiai
(amerikai western) 22.10
Rossz álmok (am. thriller)
0.15 Saint Ange (francia
horror)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping
15.15 Rejtett szerelem
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 20.30
Szerelem.ro (reality
show) 21.30 Ezel (krimi
sorozat) 0.00 Jderi fivé-
rek (román kalandfilm,
1973) 1.45 Farkasok völ-
gye (török sorozat)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Erdélyi Kávé-
ház 16.35 Kárpát Exp-
reszsz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Ka-
lendárium 17.50 Egészsé-
ges percek 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 20.00 Laka-
tos Iván: Gyónás és felol-
dozás, dokf. 20.45 Zene
21.00 Hitélet ismétlés
21.30 Híradó 22.00 Átjáró

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 A libák nem
szállnak a mennybe (soro-
zat) 12.45 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 14.15
Clase 406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sor.) 20.30 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 21.30
Elisa nyomában (am.-mex.
sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek
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TV2, 13.25
A vad Kurdisztánon át

Az 1800-as évek derekán háború tör ki a törökök és a kurdok
között, amikor Ahmed El Cordát, Haddedihn sejk fiát elrabolják.
Ahmed ugyanis korábban összetűzésbe keveredett az ellensé-
ges Mosullal, amikor azok a kietlen pusztaságban található
egyetlen vízlelőhelyet akarták használni. Rövidesen kiderül,
hogy a feldühödött sejk fiát Burusco börtönébe vitték, ezért az
apja minden követ megmozgat, hogy Ahmedet kiszabadítsa.

DUNA Tv, 22.00
Mázli

Ógyarmat egy szegény zsákfalu az osztrák magyar határon.
Egy napon azonban rájuk mosolyog a szerencse. Felfedezik,
hogy a temetőjük alatt húzódik egy olajvezeték. Gyorsan jött
ötlettől vezérelve megfúrják és közösen elkezdik árulni a
gázolajat, temetésnek álcázva az árusítást. Dől a pénz! Min-
denki boldog és elégedett. Egészen addig, amíg mindenki el
nem kezdi a saját zsebére árulni az olajat.

RTL Klub, 22.25
Pluto Nash - Hold volt, hol nem volt...

Pluto Nash nemet mond Rex Carter tízmillió dolláros ajánla-
tára, amellyel az üzletember magához kívánja venni Pluto
menő éjszakai klubját. A klub a válasz után alig két perccel
felrobban, ugyanis Mogan, a közvetítő nem szeret főnökével
rossz hírt közölni. Nash egy szép énekesnővel az oldalán
nyomozni kezd a titokzatos, nagy befolyással bíró Carter
után, aki már a városi tanácsba is beférkőzött.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A hangszerkészítés
mesterei
10.25 Afrika
10.40 Roma Magazin
11.10 Sorstársak
11.35 Jelképtár
11.40 Körzeti magazin
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar Népzene
14.55 Szép otthonok, 
remek házak
15.15 Aranymetszés
16.05 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
17.00 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.55 Bűvölet (sor.)
18.25 Magyar válogatott
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.35 Mindentudás 
Egyeteme
22.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
23.35 Záróra
0.25 Optika
0.50 India 
- Álmok útján (sor.)
1.35 A királyi ház titkai
(sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz reggel 
(ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin 
a legjobb történetekkel
15.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
16.15 NekedValó (2010)
17.15 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Pluto Nash 
- Hold volt, hol nem volt...
(am.-auszt. vígj., 2002)
Utána: RTL-hírek
0.20 Betörő az albérlőm
(am. vígj., 2004)
2.20 Reflektor

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.30 Seherezádé (ism.)
13.25 A vad Kurdisztánon
át (sp.-német kalandf.,
1965)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő (sor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé (török
drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Született feleségek
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
0.20 Doktor Donor (Há-
rom folyam) (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.25 Tökéletlen páros
(francia-angol-román vígj.,
2006)
3.50 Két TestŐr (ism.)

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

9.45 Chicago Hope Kórház
(sorozat) 10.40 A na-
rancsvidék (sorozat)
11.40 Columbo: Kézirat
vagy halál (am. krimi)
13.10 Amerika csillagai
14.55 A médium (sorozat)
16.50 Gyilkos számok
(ism.) 17.45 Dawson és a
haverok (sorozat) 18.35 A
dadus (sorozat) 19.10 Gor-
don Ramsay 20.05
Christine kalandjai (soro-
zat) 20.30 Két pasi (sor.)
21.25 Gyilkos számok
(sor.) 22.25 Éden Hotel 

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 Labdarúgás:
Steaua - FC Braşov 14.10
Pontos sportidő 15.10
Külön kiadás 16.00
Sport.ro Hírek 16.30
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 18.50 Ázsia bajno-
kok Ligája: Al Jazira - Al
Hilal (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Ne kezd ki
Seagallal! 22.30 Román
Kup 0.00 Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték! (ism.)
Kívánságműsor
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
16.25 Médiaguru
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Halhatatlan szép-
ség (francia sor.)
22.05 Az Este
22.40 Barnum Cirkusz
(am.-kan. filmdráma, 2.
rész, 1999)
0.15 Múlt-kor
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.55 Prizma
1.10 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor

7.00 Reggeli híradó
9.00 Esther királynő 
(brazil sorozat)
10.00 Professzionisták
11.00 Ki írta az Új testa-
mentumot?
11.55 Eurovision 2011
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Az összeillő pár 
– reality show
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Négy szem közt
22.10 Vulkán 
(német film, 2009)
23.50 A tökéletes páros
(am. akcióf., 1999)
1.40 Négy szem közt
(ism.)
1.50 Közelebb hozzád
(ism.)
2.15 Hasonszőrüek 
(ism.)
2.45 Az én Európám
(ism.)
3.15 Sport (ism.)
3.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Könyvbemutató
10.00 A fekete 
özvegy titka: 
A Taylor Moore Story
(amerikai filmdráma,
1993) (ism.)
11.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol f. dráma,
1977), 2. rész (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
13.45 Az ártatlan 
(am. krimi, 1994)
15.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol f. dráma,
1977), 3. rész
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.45 Román Kupa:
Gloria Bistriţa-Dinamo lab-
darugó mérkőzés 
(élő közvetítés)
22.45 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.15 A rejtély 
(am.-kan. thrillersor.)
0.15 Apropo Tv 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.10 Air America 
(am.-német akció sor.)
12.10 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói
(német-francia-am. kaland
sor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.30 Nyerj 60 
másodperc alatt 
– szórakoztató műsor
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Tiltott vágy 
(amerikai thriller, 1999)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Egy bűnös show
1.00 Szeress örökké 
(am. vígj., 2002) 
(ism.)

7.00 Futótűz 
(amerikai akciófilm) 
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Clejani-i szerelem
11.15 Viceversa 
(reality show)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Elveszett kincsek
kalandorai 
(angol kaland sor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii 
– szórakoztató műsor
23.30 Elveszett 
kincsek kalandorai 
(angol kaland sor.)
0.30 Kisördögök 
(amerikai-francia romanti-
kus vígjáték, 2003)
2.30 Hírek (ism.)

6.30 Szétépítők 
- Szerszámok
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Corvette C4 -
9.00 Halálos fogás 
- Megtörten
10.00 Piszkos munkák 
– Az alpakanyíró
11.00 Szétépítők 
- Szerszámok
12.00 Amcsi motorok
13.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
14.00 Állítólag... 
- Üvegcsata
15.00 Piszkos munkák 
- Majomgondozó
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
- Stewart-Haas Racing

motor
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Panama
20.00 Állítólag... 
- A rajongóké a szó
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan készült?
Miniatűr bútorok, 
kerti gőzmozdonyok, 
légpárnás hajók, 
összecsukható kerékpárok
22.30 A túlélés 
törvényei
23.30 Édesvízi 
szörnyek
0.30 Piszkos munkák
Peter Schmeichellel
1.30 Futballhuligánok

7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Minden pénzt meg-
ér (ism.)
16.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Elegem
van!(amerikai sorozat)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sorozat)
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Testvérség 
a borban
23.35 Starhunter 
(kan. sci-fi sor.)
0.35 Qian király 
(kínai kaland sor.) 
(ism.)
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 Gitárok ideje (ism.)
3.25 Késhegyen 
– informatív műsor (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden 
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Ma Emma, Malvin és
Zseraldina napja van.
Az Emma nõi név ger-
mán eredetû, alakváltoza-
taival, az Irma és a német
Erna névvel együtt Er-
min, Irmin germán isten
nevébõl származik, más
feltevések szerint a ger-
mán hermion néptörzs
nevébõl ered, jelentése
nagyság. Irmin a háború
germán istene vagy a ziva-
tar démona. 
A Malvin germán eredetû,
összetett nõi név, elemei-
nek valószínû jelentése: bí-
róság és barát. A németben
a Malwin férfinév nõi
névpárja a Malwine.
A Zseraldin a Gerold férfi-
név francia alakjának nõi
párja.
Holnap a Tivadar, Tiha-
mér, Töhötöm nevûek ün-
nepelnek.

Évforduló
• 1943 – Albert Hofmann
svájci kémikus elõször vesz
be LSD-t.
• 1971 – Föld körüli pályá-
ra áll az elsõ ûrállomás, a
szovjet Szaljut–1.
• 1997 – Az elsõ közös
orosz–amerikai ûrséta a
Mir ûrállomásról.

Vicc
Két barát beszélget:
– Az én anyósom mögött
sok nõ elbújhat.
– Olyan házias?
– Nem, olyan kövér.

Recept
Húsvéti tekercs
Hozzávalók: 2 dl tej, cukor,
2,5 dl élesztõ, 25 dkg rétes-
liszt, 25 dkg sima liszt, 3 to-
jás sárgája, só, 1 citrom héja,
12 dk margarin, 1 cs. vanil-
iás cukor, 5 dkg mazsola, 15
dkg darált dió, cukor ízlés
szerint. 
Elkészítése: Langyos tejben
az élesztõt felfuttatjuk. Ösz-
szedolgozzuk a 2-féle lisz-
tet, a megkelt élesztõt, tojás-
sárgát, kevés sót és a citrom
reszelt héját. Annyi tejet
adunk hozzá, hogy kemé-
nyebb kelt tésztát kapjunk.
Végül beleöntünk 10 dkg ol-
vasztott margarint, és meg-
dagasztjuk. Letakarjuk és
kétszeresére kelesztjük. Ha
megkelt, kinyújtjuk, és két-
szer, háromszor hajtogat-
juk, utoljára téglalap alakú-
ra, kisujjnyi vastagúra so-
dorjuk. A maradék olvasz-
tott langyos margarinnal
megkenjük, meghintjük
vaniliás cukorral, és a ma-
zsolával. Megszórjuk a cuk-
ros darált dióval, majd szo-
rosan feltekerjük. A 2 végét
összeillesztve egy kizsíro-
zott tepsi közepére tesszük
koszorú alakban. A tetejét
megkenjük tojássárgával.
Forró sütõbe tesszük, majd
5 perc után takaréklángon
sütjük tovább. Amikor meg-
sült, a tepsiben hagyjuk ki-
hûlni. A tetejére fóliát is te-
hetünk, hogy a tészta visz-
szapuhuljon. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Úgy érzi, hogy rátalált a valódi
szerelemre, románcukat mégis
gondok és konfliktusok árnyékol-
ják be. Szerencsére partnere haj-
landó a kompromisszumra.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Most könnyen megoldhatja az
eddig elsimítatlan ügyeket, véget
vethet a határozatlanságnak.
Személyes vonzereje megnõ,
bolygója szerencsében részesíti.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Izgató szerelmi kalandra számít-
hat. Pénzügyek terén azonban
vegyes érzései alakulnak ki, és
kissé tanácstalan. Eredeti ötletei
mindig a célhoz vezetnek.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Valaki, aki korábban ajánlott
önnek munkát, most ismét meg-
keresi egy újabb ajánlattal. Te-
gye félre pesszimizmusát, és vál-
laljon új feladatokat. Ön képes a
sikerre.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Eszébe juthat a múlt, a régi szép
tavaszok. Talán könnyet is csal-
nak a szemébe az emlékek. Párja
félti önt a csalódásoktól.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Április a változások hónapja.
Egy sor kérdésben megváltozik a
véleménye. Mindez nem feltétle-
nül a jellemgyengeség jele, ha-
nem a bölcsesség megnyilvánu-
lása.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Úgy érzi, rendet kell teremtenie
maga körül, és rendszert kell vin-
nie munkájába is. Minden lehe-
tõsége megvan, hogy ezt sikeresen
megvalósítsa. Merjen új ötleteket
is felhasználni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Több, korábban megkérdõjelez-
hetetlennek tartott dolgot új meg-
világításba helyez egy váratlan
esemény. Ennek feldolgozására
némi idõre lesz szüksége.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Családi ügyek intézése köti le. A
hó eleji feszült idõszak után most
nyugodtabb állapotban gyürkõz-
het meg feladataival. Szívesen
vállalja a vásárlást és a jövés-me-
nést.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Egy illetõ vonzódást, érdeklõdést
mutat ön iránt. Az ön romanti-
kus lelke nem tud ellenállni, és
biztatást sugall. Értékes, tartós
kapcsolat alakul ki.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kiválóak a megérzései a nagy si-
kerek elérésére. Ragadja meg az
alkalmat, hogy kikerüljön a
mindennapok taposómalmából.
Kerülje el a náthás, fertõzõ bete-
geket.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Csillaga sokat ígér szerelem te-
rén. Ön nem az a fajta, aki azon-
nal képes szerelembe esni, de
most nem bírja elkerülni. Az ille-
tõ megmozgatja lelkét, szellemét.

Horoszkóp
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Jégkorong

Hírösszefoglaló

Bár nem a legjobb elõje-
lekkel rajtolt, a magyar

válogatott sikerrel vette az el-
sõ akadályt a budapesti Papp
László Sportarénában meg-
rendezett divízió I-es jégko-
rong-világbajnokságon. A vb
házigazdái végül 7-3-ra nyer-
tek a hollandok ellen, a gólo-
kat Sikorcin, Horváth, Ko-
vács, Sofron (2), Vas Márton
és Vas János szerezte. A
mérkõzést megelõzõ melegí-
tésen Bartalis István bokasé-
rülést szenvedett, és emiatt
kénytelen volt kihagyni a
meccset. Ted Sator együttese
tegnap este a dél-koreaiak el-
len folytatta szereplését a
tornán. A találkozó elõtt
René Fasel, a Nemzetközi
Jégkorong-szövetség elnöke
hivatalosan is megnyitotta a
világbajnokságot. A buda-
pesti vb nyitányán pedig a
feljutásra is esélyesnek tar-
tott olasz válogatott csak
nagy nehezen tudta 2-0-ra
legyõzni az elõzõ idényben
még egy osztállyal lejjebb
játszó spanyol csapatot, a
gólokat Iannone és Helfer
ütötte a második, illetve a
harmadik harmadban. 

Megállították a Polit

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A ráadásban esett két
11-es góllal döntetlen

született az Arsenal és a Li-
verpool vasárnap esti, lon-
doni rangadóján az angol
labdarúgó-Premier League
33. fordulójában. A játékve-
zetõ ápolás miatt hosszabbí-
tott több mint tíz percet,
Kuyt a 102.-ben egyenlített,
miután van Persie a 98.
percben szerzett vezetést az
Ágyúsoknak. Ma Newcastle
United–Manchester United,
szerdán pedig Chelsea–Bir-
mingham City- és Totten-
ham Hotspur–Arsenal-mér-
kõzéseket rendeznek. Az
összetettben a Manchester
United (69 pont) vezet az
Arsenal (63), a Chelsea (61),
a Manchester City (56), a
Tottenham Hotspur (53) és
az FC Liverpool (49) elõtt. 

A Bolton Wanderers nem
jutott be a döntõbe az angol
FA Kupában, miután a
Wembley Stadionban rende-
zett vasárnap esti  elõdöntõ-
ben 5-0-ra kikapott a Stoke
Citytõl. A gyõztes együttes –
amely története során elõ-
ször került a sorozat végjáté-
kába – a Manchester Cityvel
csap majd össze a május
14-i fináléban.

A hazai csapatok gyõztek
a spanyol Primera División
32. fordulójának vasárnap
késõ délutáni mérkõzésein.
Eredmények: Deportivo La
Coruna–Racing Santander 2-
0, Levante–Hércules 2-1,
Real Sociedad–Sporting Gi-
jón 2-1, Osasuna–Athletic
Bilbao 1-2, Espanyol-Atlé-
tico Madrid 2-2. Ma este a
Villarreal–Real Zaragoza-ta-

lálkozó zárja a forduló mûso-
rát. Az összetettben a Barce-
lona (85) vezet a Real Mad-
rid (77), a Valencia (63), a
Villarreal (54), az Athletic
Bilbao (48) és az Atlético
Madrid (46) elõtt.

Az SSC Nápoly hazai pá-
lyán 2-1-re kikapott az
Udinesétõl az olasz Serie A
33. fordulójának vasárnap es-
ti zárómérkõzésén, ezzel
együtt megõrizte második
helyét. A nápolyiak vereségé-
vel az AC Milan elõnye hat
pontra nõtt az élen: a 71 pon-
tos piros-feketéket a Nápoly
65 ponttal követi, mögöttük a
címvédõ Internazionale (63),
a Lazio (60), az Udinese
(59), az AS Róma (53) és a
Juventus (52) áll.

Az éllovas Borussia Dort-
mund 3-0-ra verte a vendég
Freiburgot a német Bundes-
liga 30. fordulójának vasár-
nap esti zárómérkõzésén, s
így – négy körrel a zárás
elõtt – nyolc pontra növelte
elõnyét a második helyen ál-
ló Bayer Leverkusennel
szemben. Mögöttük Bayern
München (55), Hannover
(54), az FSV Mainz (48) és
FC Nürnberg (46) a sor-
rend.

A Paris Saint-Germain sa-
ját közönsége elõtt 1-0-ra
nyert az Olympique Lyon el-
len a francia Ligue 1 31. for-
dulójának vasárnapi játék-
napján, ezzel felzárkózott
aktuális ellenfele mögé a
táblázaton. Elõzõleg az
Olympique Marseille 2-1-re
nyert Montpellier-ben, a
Valenciennes pedig 1-0-ra az
Arles-Avignon otthonában.
Az élcsoport: 1. OSC Lille
59 pont, 2. Ol. Marseille 58,
3. Ol. Lyon 53, 4. Paris
Saint-Germain 52. 

Villámrajt

a hoki-vb-n

Tenisz 

T. J. L. 

Az elsõ helyen kiemelt,
címvédõ, Rafael Nadal

nyerte a 2,75 millió euró össz-
díjazású, salakpályás monte-
carlói férfi tenisztornát, miu-
tán a döntõben 6-4, 7-5-re le-
gyõzte honfitársát, David
Ferrert. A világelsõ Nadal so-
rozatban hetedszer diadal-
maskodott Monacóban.

A nõknél a Davis Kupának
megfelelõ Fed Kupában ren-
deztek meccseket, s az orosz
válogatott után a cseh együt-
tes harcolta ki a döntõbe ju-
tást, miután nagy csatában
nyert a belgák otthonában.
Eredmény: Belgium–Csehor-
szág 2-3 (Yanina Wickma-
yer–Barbora Zahlavová Stry-
cová 6-4, 6-4, Kirsten Flip-

kens–Petra Kvitová 2-6, 6-7,
Wickmayer–Kvitová 7-5, 4-
6, 2-6, Flipkens–Zahlavová
Strycová 6-2, 6-3, Flipkens,
Wickmayer–Iveta Benesová,
Zahlavová Strycová 4-6, 4-6).
A trófeát 2004 és 2008 között
négyszer elhódító oroszok 5-
0-ra gyõzték le az olaszokat,
s pályaválasztók a november
5–6-i fináléban.

A Világcsoportban mara-
dásért kiírt osztályozókon:
Németország–Egyesült Álla-
mok 5-0, Spanyolország–
Franciaország 4-1, Szlová-
kia–Szerbia 2-3, Ausztrá-
lia–Ukrajna 2-3. A Világcso-
port II-ben maradásért: Fe-
héroroszország–Észtország
5-0, Szlovénia–Kanada 3-2,
Svájc–Svédország 4-1. A ja-
pán–argentin párharcot ért-
hetõ módon július 16–17-ére
halasztották. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Megtört a Temesvári Poli
labdarúgócsapatának ve-

retlengése a Liga-1 idei sze-
zonjában. A Béga-partiak
menetelését a Rapid állította
meg vasárnap este, a 27. for-
dulóban. A találkozót Buka-
restben játszották, ahol Bozo-
vic (11.) góljára még viszony-
lag hamar válaszolt Zicu
(19.), de a házigazdák után is-
mét visszavették, Roman
(33.) és Pancu (60.) találatait
követõen pedig már csak egy-
szer zördült a hazai háló,
Alexa (84.) szépített és egy-
ben beállította a végered-
ményt is: 3-2 a Rapid javára.
Alexandru Tudor játékvezetõ
hét sárga lapot osztott ki, eb-
bõl hat a házigazdákat illette.

Marosvásárhelyen, a FCM
gólarányt javítva nyerte az
újoncok párharcát: 4-0-ra
verte a Brãneºti-i Victoria
csapatát. A gólokat Rus
(29.), Didy (36.), Ruiz (45.)
és Sergiu Bar (76.) szerezte,
utóbbi öngólt vétett. A Ko-
lozsvári CFR hiába vezetett
kétszer is Brassóban, a Sza-
mos-partiaknak végül be kel-

lett érniük egy 2-2-es döntet-
lennel. E. Koné (16.) góljára
Ilyés (64.), Rada találatára
(77.) pedig Distefano (79.)
válaszolt.

A 27. forduló zárómérkõ-
zése, a Kolozsvári U–Craio-
vai Universitatea-mérkõzés
lapzártánkkor fejezõdött be,
s a vendégek 3-0-ra kikaptak.

A craiovaiak anyagi problé-
mái amúgy még mindig nem
oldódtak meg olyannyira
nem, hogy az adóhatóság
megpróbálta elárverezni a
klubtulaj Adrian Mititelu lu-
xusautóját, hogy behajtson
valamit a kétmillió euróra
rúgó államadósságból. A
Mercedes viszont most nem

talált gazdára, de a lefoglalt
kocsit majd újra megpróbál-
ják értékesíteni.

Az élvonal összetettjében a
Galaci Oþelul vette át a veze-
tést, 53 ponttal áll a tabella
élén a Temesvár (52), a
Vaslui (48), a Steaua (46), a
Rapid (45) és a Dinamo (44)
elõtt. 

Kézilabda 

T. J. L. 

Nem jutott be a nõi kézi-
labda-Bajnokok Ligája

döntõjébe a Gyõri Audi
ETO csapata, mivel az elsõ,
spanyolországi mérkõzésen
elszenvedett, 26-21-es vere-
ség után a vasárnapi vissza-
vágón csak 24-24-es döntet-
lent ért el az Itxako Reyno de
Navarra ellen. A Gyõr soro-
zatban ötödik alkalommal
jutott a legjobb négy közé a
legrangosabb európai kupá-
ban, de csak 2009-ben volt
döntõs, a sorozatot megnyer-
nie azonban akkor sem sike-
rült. Az Itxako döntõbeli el-
lenfele a norvég Larvik lesz,
amely a hazai 25-20 után
Podgoricában is legyõzte a
montenegrói Buducsnostot.
A nõi KEK egyik döntõse a
Ferencváros, amely 31-27-tel
és 27-29-cel búcsúztatta a
francia Metzet. A zöld-fehé-
rek a Mar Alicantéval játsza-
nak a serlegért, a spanyol gár-
da a svéd Lugit ütötte el a to-
vábbjutástól (22-23 és 28-22).
Az EHF-kupa döntõjét dán
csapatok vívják, a Midtjyl-
land és a Holstebrõ. A Chal-
lenge Kupa fináléjában a tö-
rök Muratpasa Belediyesi és
a francia Mios Biaganos ta-
lálkozik. 

Lovassport

ÚMSZ

Több mint féléves kiha-
gyás után ismét nyert

Overdose. A magyar cso-
daló idei elsõ futásán, a ber-
lini Hoppegarten lóverseny-
pályán lett az elsõ, vasárnap.

Az életben maradását is
veszélyeztetõ savós patair-
ha-gyulladásban 2009-ben
megbetegedett Overdose –
14 gyõzelem után – tavaly
augusztusban, ugyancsak a
németországi Baden-Baden-
ben elvesztette veretlensé-
gét. Ezúttal azonban – ko-
rábbi szokásához híven –
rendkívüli fölénnyel utasí-

totta maga mögé ellenfeleit.
Az 1000 méteres versenyen
összesen kilenc ló indult.

A magyar versenylovat a
többszörös német zsokébaj-
nok, a szerb származású
Andreas Suboric lovagolta,
akivel korábban már több
versenyt nyertek. Bár a start
elõtti beállás nehezebben
ment, utána viszont a ló hi-
hetetlen idõt futott: 54.1
mp-es idõvel nyerte az 1000
méteres szakaszt, 3.2 má-
sodperccel javítva meg a pá-
lyarekordot. Mindez olyan
lehengerlõ stílussal párosult,
ami a hosszú sérülés után
szintén hihetetlennek tûnt,
és teljesen lenyûgözte a
szakmát. Overdose már a

rajt után az élre állt, az utol-
só 400 méteren pedig lovasa
már teljesen elengedte. A
versenynek ezen a szaka-
szán a magyar ló még „rá-
tett egy lapáttal”, mintegy
nyolc hosszt vert riválisaira,
mégpedig úgy, hogy nem is
kellett energiáit 100 száza-
lékban igénybe vennie.

A vasárnapi verseny bi-
zonyította, hogy súlyos sé-
rülése után Overdose im-
már tökéletesen rendben
van. A hogyan tovább pe-
dig a hoppegarteni gyõze-
lem után egyértelmûvé
vált, azaz következhet a
Royal Ascot angliai derbi.
„A nevezés határideje
kedd, és megpróbáljuk két

éve meg nem valósult ál-
munkat megvalósítani” –
mondja Mikóczy Zoltán.
Overdose tulajdonosa sze-
rint június 14-én a verseny-
ló már úgy tud rajthoz áll-
ni, hogy biztos nem fog
szégyent vallani az egyik
legtekintélyesebb derbin,
amelyen 2009-ben és 2010-
ben a hatodik életévét ápri-
lis 2-án betöltõ pej sérülése
miatt nem indulhatott.

Június 14. elõtt Overdose
még egy elõkészítõ ver-
senyt fut majd. Május 21-
én a Manchester és Liver-
pool közötti Hajdock park-
ban a Temple Stage elneve-
zésû, II. kategóriájú verse-
nyen 1000 méteren indul. 

Labdarúgás

Hírösszefogaló 

A magyar labdarúgó-
Monicomp Liga 23. for-

dulójának vasárnapi záró-
mérkõzésén a Szombathelyi
Haladás 2-0-ra nyert az éllo-
vas Videoton ellen. A gólok
az utolsó 12 percben estek,
Halmosi és Kenesei volt
eredményes. A Videoton
október óta elõször kapott
ki a bajnokságban, de még
így is tíz ponttal vezeti a ta-
bellát.

A címvédõ Debrecen to-
vábbra is hullámvölgyben
van: szombaton már a hete-
dik vereségét könyvelhette el
a hajdúsági alakulat. S szom-
battól edzõje sincs, hiszen a
Siófok elleni buktát követõen
lemondott posztjáról Zdenek

Scasny. A klub vezetõi elfo-
gadták a cseh szakember
döntését. Scasny Herczeg
András helyét vette át de-
cemberben, ám nem váltotta
be a hozzáfûzött reménye-
ket. Irányításával a csapat
mindössze egy gyõzelmet és
három döntetlent ért el, s há-
rom vereséget szenvedett a
bajnokságban. A Ligakupa
döntõjében is kikapott a
Debrecen a Pakstól, a Ma-
gyar Kupából pedig a Kecs-
kemét búcsúztatta az együt-
test. A jelen állás szerint a
DVSC nem indulhat nem-
zetközi kupában.

Az FTC az Üllõi úton ka-
pott ki a Vasastól, míg a Paks
és a Kaposvár is begyûjtötte
a három-három pontot, és
ezzel a második, illetve a har-
madik helyet foglalja el a táb-
lázaton. 

Nyert a magyar csodaló

Kikapott az éllovas

A temesváriak veretlenségsorozatát a Rapid játékosai (fehér mez) állították meg

Gyõri búcsú

Monte Carlo a NadaléBüntetõs döntetlen

Fotó: Mediafax
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Zsehránszky István

Megint egy stratégiáról van
szó, a romákkal kapcsolatban.
Ön rengeteget dolgozott az Or-
szágos romastratégia létrehozá-
sáért. Rengeteget tanácskozott,
rengeteget kínlódott annak ide-
jén, hogy beindítsa a munkát.
Mert több szakembernek, több
terület szakértõjének az együtt-
mûködésére volt szükség, ami
sohasem zökkenõmentes. Te-
hát, nagyon is témában van.
Ezért megmondhatja: volt vala-
mi értelme annak, hogy egyál-
talán létrehozták az Országos
romastratégiát? Hozott-e vala-
mi eredményt ez a stratégia?
Vagy csupán egyféle pótcselek-
vés ez is, egyféle letudása a dol-
goknak? 
– A stratégiára szükség volt, és
szükség van most is. Mert ki kell
jelölni a keretet, amin belül ezzel
a kérdéskörrel, a romák életszín-
vonalának emelésével foglalkoz-
ni kell. Egyébként az elsõ ro-
mastratégia, mint általában a
stratégiák, tíz évre szól. Ennek az
elõkészítésén dolgoztam 1999-
ben és 2000-ben. Végül is 2001-
ben lett elfogadva, és 2010 végéig
állapította meg a teendõket. Jelen
pillanatban éppen „ex lex” álla-
potban vagyunk, mert az elsõ

stratégia kifutott, a következõt
pedig a közeljövõben fogják elfo-
gadni. Egyelõre született egy kor-
mányhatározat, amelyik kijelöli
a fõbb vázlatpontjait az elfoga-
dandó stratégiának, és egy eléggé
népes munkacsoport dolgozik az
Országos Romaügynökség koor-
dinálásában ennek a stratégiának
a véglegesítésén. Ezenkívül ké-
szül egy másik, mondhatni, ké-
nyesebb stratégia is. Ugyanis
nagy nyomás és elvárás van az
európai uniós intézményeken,
mert a romakérdés európai kér-
déssé vált, elsõsorban azoknak
az országoknak a csatlakozásá-
val, mint Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Románia, Bulgá-
ria, ahol nagyon jelentõs számú
roma él. Ezeknek az országok-
nak az EU-csatlakozás azt jelen-
tette, hogy a román, magyar stb.

állampolgárságú romák élhettek,
és egy részük nyilván élt is a sza-
bad helyváltoztatás jogával, s Eu-
rópának a szerencsésebb felében
telepedett le, hosszabb-rövidebb
idõre. Ennek következtében a ci-
vil szervezetek egy része nyo-
mást gyakorol az uniós intézmé-
nyekre, hogy összeurópai ro-
mastratégiát dolgozzanak ki.
Nem könnyû feladat, mert az
európai országok egy része ódz-
kodik egy ilyen stratégiának az
elfogadásától, és megvannak a
maguk érvei ezzel kapcsolatban.
Másrészt viszont, én is úgy lá-
tom, igenis szükség van egy eu-
rópai szintû proszpekcióra, elõ-
relátásra, amit egy ilyen stratégia
tartalmaz, valamint egy ütem-
tervre, foglalkozási tervre, és en-
nek a munkának az egyik elõké-
szítõ fázisa zajlott két hete Buda-

pesten. Ami ott létrejött, az egy
fontos lépés, az uniós jogsza-
bályok szerint ugyanis a stratégia
kidolgozásával, megfogalmazá-
sával az Európai Bizottság fog-
lalkozik, viszont olyan terület ez,
ahol a döntéshozásban társ sze-
repe van az Európa Tanácsnak
és az Európai Parlamentnek. Az
európai romastratégia felé veze-
tõ úton jelentõs momentum volt,
hogy az Európai Parlament fel-
kérte Járóka Lívia európai parla-
menti képviselõt (magyarországi
képviselõ a néppárti csoport-
ban), aki egyébként roma szár-
mazású, hogy készítsen jelentést
és ajánlást a romák helyzetérõl
Európában, illetve a helyzetük
javítására vonatkozó intézkedé-
sekrõl, amelyeket a tagállamok-
ban be kell majd vezetni.
Folytatása a 15. oldalon

„Nagyon fontos, hogy a ma-
gyar kormány semmi olyat ne
tegyen, ami azzal járna, hogy
egy esetleges kormányváltás
után azonnal mélypontra zu-
hanjanak a kétoldalú ro-
mán–magyar kapcsolatok. A
mindenkori magyar kormány-
nak jó viszonyra kell törekednie
a mindenkori román kormány-
nyal, és csak akkor kell konfron-
tálódni, ha az itteni magyar kö-
zösséget negatív intézkedések
sújtják” – fogalmazta meg a Le-
het Más a Politika (LMP) hatá-
ron túli politikai hitvallását la-
punknak adott interjújában
Dorosz Dávid országgyûlési
képviselõ. 14. oldal

Mindenkit partnernek tekintünk

Dorosz Dávid, a Lehet Más a Politika (LMP) kisebbségügyi szakpolitikusa
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Nincs helye az uszításnak!

Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala elítéli Csibi Barna tettét, aki egy mindenki számára

megalázó és sértõ módját választotta a március 15. megünneplésének, azáltal, hogy Csíkszere-

dában, egy nyilvános rendezvény során, jelképesen felakasztott egy Avram Iancut ábrázoló bá-

but. Úgy gondoljuk, hogy a hasonló gesztusok, még ha egyre ritkábbak is, az idegengyûlölet el-

mélyüléséhez, az intolerancia elterjedéséhez és agresszív politikai diskurzushoz vezetnek. A ki-

lencvenes évek elejének hangulatát idézõ incidensek semmiképpen sem segítik azt a törekvést,

melyet az RMDSZ és a magyarság évek során alakított ki a többségi társadalom egészével, az

együttmûködés és párbeszéd eszközeivel. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egy ilyen esemény publi-

citása olyan további feszültségekhez vezetett, amelyek okot adtak egyes politikusok körében ar-

ra, hogy a közvitában ismét felerõsödjön az idegengyûlölõ és kisebbségellenes hangvétel. Félõ,

hogy a szenzációhajhász média, mely túlzottan felkapta Csibi Barna gesztusát, akár ad hoc

hõst vagy áldozatot fabrikálhat belõle, holott az általa elkövetett incidens mindössze egy bûn-

tetõjogi eljárásra ad okot, mint ahogy ez be is következett. Az Etnikumközi Kapcsolatok Hiva-

tala úgy látja, hogy ez az incidens és az azt követõ hangulatkeltés nem kívánt árnyékot vet a

magyar közösség egyik legjelentõsebb ünnepére, és mint minden esetben, most is arra szólít fel,

hogy közösen õrizzük meg az országban élõ nemzeti közösségek között a kölcsönös megbecsülés-

re, a bizalomra és a párbeszédre alapuló hagyománossá vált viszonyt, és egyben elítél minden

olyan próbálkozást, amelynek nyilvánvaló célja különbözõ közösségek egymás elleni uszítása. 

Markó Attila államtikár 

Egy éve sír a hantja mellett álló fa a
bukaresti Belu szefárd temetõben. De
Dan Mizrahi zenéje s a visszaemlékezése-
it tartalmazó könyv, amely nemrég jelent
meg a Hasefer Kiadónál – címe: „Így
történt” – hozzásegít ahhoz, hogy a jeles
zongoristáról, zeneszerzõrõl, pedagógus-
ról továbbra is jelen idõben beszéljünk.
Ez történt most is, a Bukaresti Zsidó
Kulturális Központ vasárnapi matiné-
ján, ahol újabb barátja, Adrian
Pãduraru, a találkozó moderátora és régi
híve, Grigore Constantinescu egyetemi
tanár emlékezett meg róla. ªtefan Iureº,
a Hasefer Kiadó igazgatója, a könyv
szerkesztõje alkotó szellemének mûködé-
sérõl beszélt, amely legyõzte a halált.
Aurel Vainer, a Romániai Zsidó Közös-
ségek Föderációjának (FCER) elnöke pe-
dig azt értékelte, hogy milyen sokan van-
nak jelen. Dan Mizrahi hívei zsúfolásig
megtöltötték a termet, és nem is jutottak
be mind.
Dan Mizrahi sokoldalú mûvész. Egy-
aránt szerette Bachot és Mozartot, Cho-
pint és Lisztet, csodálatosan játszotta
Gershwint, akit õ mutatott be Romániá-
ban, és akinek a mûveit játszva rengeteg
tapsot aratott Gershwin hazájában, az
Egyesült Államokban. És Dan Mizrahi
írói kvalitásai is figyelemre méltóak. 
Persze a szó szegény, amikor a mûvek be-
szélnek. A liedek érzékeny és diszkrét
hangja – Neluþa Nicolae, Alexandra
Andrei, Iulia Artamanov, Florin
Diaconescu, Geanina Munteanu,
Mariana Colpoº elõadásában, zongorán
kísérte Despina Carabella Oproiu –, a
visszaemlékezésekbõl Ilinca Goia, a bu-
karesti Nemzeti Színház színésznõje
olvasott fel részeket, s mindezek hatása
elevenen bizonyította a szerzõ jelenlétét. 
Dan Mizrahi megidézéséhez hozzájárult
a Gabriela Popescu által készített tévéin-
terjú bejátszása is, viszont az igazi nagy
meglepetés Iancu Þucãrmannak köszön-
hetõ, aki bemutatta a Dan Mizrahi lied-
jeit tartalmazó CD-t, amelyeket Cecilia
Mizrahi énekesnõvel, a zeneszerzõ felesé-
gével vett fel. 
És finis coronat opus: George Gershwin
Kék rapszódiáját hallhattuk Dan
Mizrahi elõadásában.

Iulia Deleanu

„A romakérdés meg-

oldása a tagországok

feladata. Ez a világ

legtermészetesebb

dolga. Az államnak

gondoskodnia kell ál-

lampolgárairól” – fejti

ki a lapunknak adott

interjúban Eckstein-

Kovács Péter elnöki

tanácsos.

Dan Mizrahira
emlékeztünk
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Moldován Árpád Zsolt

A Lehet Más a Politika
már megjelenésekor egyedi
hangot ütött meg a magyar
politikában. A határon túli
magyar ügyekhez való hoz-
záállása sok mindenben el-
tér a „bevett” pártok meg-
közelítésétõl. Hogyan jelle-
mezné ezt a politizálást?
– Politikai hitvallásunk há-
rom nagy elvre épül: igazsá-
gosság, fenntarthatóság és
részvétel. Ez utóbbiból kiin-
dulva számunkra az a leg-
fontosabb, hogy Budapest ne
próbálja egy kellemes íróasz-
tali szék mellõl osztani az
észt, és megmondani azt,
hogy az itteni közösségek-
nek mit és hogyan kéne csi-
nálni, kivel és hogyan kösse-
nek szövetséget, illetve
kompromisszumot. Ide kell
jönni, és mindenkit partner-
nek kell tekinteni, minden
olyan politikai pártot, civil
szervezetet, amely legitimen
képviseli az itteni közössé-
get, vagy a közösség bárme-
lyik részét. Nagyon nagy hi-
ba az, ha egyszínûnek kép-
zeljük el az erdélyi vagy
akármelyik magyar közössé-
get. Ezek sokszínû közössé-
gek, és ezt a sokszínûséget
tiszteletben kell tartani és en-
nek megfelelõen kell velük
kommunikálni. Nem ne-
künk kell megmondani,
hogy mit kell itt csinálni, ha-
nem nekünk meg kell hall-
gatni, hogy mik azok a prob-
lémák, amelyek megoldásá-
ban segíteni tudunk. 

Ezt akarják õk maguk
is...
– Igen, de ez az, amit Ma-
gyarországon nem értenek
meg, az utóbbi hetekben-hó-
napokban nem errefelé men-
nek a dolgok. 

Ez a hozzáállás nagyon
hasonlít a nem kormányza-
ti szervezetekéhez.
– Ennek az alapja ott kere-
sendõ, hogy a legtöbb ta-
gunk és a vezetõségbõl is na-
gyon sokan civil szervezeti
háttérrel rendelkeznek. A
mûködésünk ennek megfele-
lõen bázisdemokratikus, ná-
lunk tényleg vannak valódi
demokratikus választások és
minden fontos döntést a
kongresszus hoz meg. Sok-
kal szélesebb a kongresszus
hatásköre, mint bármelyik
magyarországi pártban. Lát-
tuk, hogy az elmúlt 20 évben
hova vezetett, ha egy sze-
mély vagy egy csoport na-
gyon erõteljesen irányítani
tud egy párton belül. Két év
után nem mondható el,
hogy hibátlan a teljesítmé-
nyünk, illetve, hogy mindent
jól csinálunk, viszont van-
nak jó példák. A német zöld
párt ugyanilyen bázis-
demokrata alapokon hihe-
tetlenül sikeres tud lenni Né-
metországban. Középtávon
nagyon is reális, hogy
ugyanazt mi is elérjük. 

Milyen konkrét javaslata

van az LMP-nek arra, hogy
a határon túli magyar kö-
zösségek megmaradjanak? 
– Elsõsorban az autonómia,
amely egy mindent átfogó
nagy cél. Ezen túlmenõen az
elmúlt húsz évben elhanya-
goltuk azt, hogy a gazdaság-
politikát úgy irányítsuk.
Ugyanis ha nincs jó gazda-
ságpolitika, akkor nem lesz-
nek munkahelyek és a fiata-
lok el fognak innen vándo-
rolni. S ha egyszer már el-
mentek, akkor 80-90 száza-
lékuk nem fog már visszatér-
ni. Ezért Magyarországnak
olyan programokat kell bein-
dítania, amelyek azt támo-
gatják, hogy a magyarorszá-
gi cégek különbözõ kedvez-
ményeket, illetve ismereteket
kapjanak arról, hogy hova
fektessenek be. Székelyföl-
dön óriási kihasználatlan tu-
risztikai potenciál van, ami
tõke és pénz hiányában egy-
szerûen nem indul be. 

Romániában kit tekinte-
tek partnerszervezetnek,
rokonpártnak?
– Alapvetõen nemcsak poli-
tikai pártokkal vagyunk, il-
letve leszünk kapcsolatban.
Nagyon fontosnak tartjuk,
pontosan a saját gyökereink
miatt is a civil szervezetekkel
való egyeztetést, de nem
akarunk rájuk települni. Ne-
künk a civil szervezetekkel
az a célunk, hogy meghall-
gassuk, hogy nekik, illetve
az általuk képviselt közös-
ségnek milyen ügyeik, prob-
lémáik vannak, és mi segíte-
ni tudjunk azok intézésében.
De nem akarjuk õket a mi
meghosszabbított kezünk-
ként vagy bármilyen kliens-
irodaként mûködtetni. A po-
litikai párok közül pedig
minden legitim politikai
párttal kapcsolatra törek-
szünk. Nem akarjuk azt el-
játszani, hogy vannak, aki-
ket jobban szeretünk, és van-
nak, akiket kevésbé.

Számba veszik az LMP-t
a határon túli magyar pár-
tok?
– Szerintem igen. Mind az
RMDSZ, mind a Magyar
Polgári Párt részérõl nyitott-
ságot tapasztaltunk, az új
párttal (Erdélyi Magyar
Néppárt – szerk. megj.) pedig
azonnal fel fogjuk venni a
kapcsolatot, amint hivatalo-
san is megalakulnak. 

Erdélyben is polarizáló-
dott a politikai paletta,
ezért valószínûleg elõbb-
utóbb valamilyen állásfog-
lalást fognak kérni az LMP
részérõl.
– Lehet, hogy kérni fogják,
de mi nem fogjuk megadni.
Ha én vagy kollégáim Er-
délybe jövünk, mindenkivel
találkozni fogunk. Hasonló-
képpen tettük a közelmúlt-
ban Szlovákiában is, amikor
pártelnökünkkel, Schiffer
Andrással egy nap alatt talál-
koztunk mindkét felvidéki
magyar párt vezetõivel, meg-
hallgattuk mindkét alakulat

véleményét. Konfliktusaikba
nem szeretnénk beleszólni,
tehát semmilyen döntõbírás-
kodási szerepet nem válla-
lunk. 

Mennyire köszön vissza
az LMP-ben a volt Szabad
Demokraták Szövetsége?
– Szerintem semennyire. A
politikai ellenfeleink szeretik
ezt a bélyeget ránk húzni, és
szeretnének ezzel minket
megtámadni, de konkrét bi-
zonyítékkal soha senki nem
szolgált. Személyi összetétel-
ben senki sem tud mutatni
egyetlen olyan LMP-st, aki-
nek bármilyen köze lett vol-
na politikusként az SZDSZ-
hez. A vezetésbõl senki sem
politizált az LMP megalaku-
lása elõtt, ez alól Mille Lajos
az egyetlen kivétel, aki a Ma-
gyar Demokrata Fórum or-
szággyûlési képviselõje volt
1990–1994 között. Ami pe-
dig az ideológiát illeti, az
homlokegyenest ellentétes.
Gazdasági téren száznyolc-
van fokos szembenállásban
vagyunk azzal a neoliberális,

általában konzervatív pártok
által képviselt gazdaságpoli-
tikával, amit az SZDSZ pró-
bált erõltetni és amit para-
dox módon most épp a Fi-
desz valósít meg. 

Kikhez szól elsõsorban
az LPM?
– Nagyon sok a fiatal szava-
zónk, a 18-27 éves korosz-
tályban nagyon erõsek va-
gyunk. A mi szavazóbázi-
sunk rendelkezik a legmaga-
sabb iskolai végzettséggel, és
én azt látom, hogy már nin-
csenek nagy fehér foltok se
demográfiailag, se területi el-
oszlásban a párt támogatott-
ságában. 2010 áprilisában
7,5 százalékkal kerültünk be
a parlamentbe, amit stabili-
záltunk, és január óta talán
növelni is tudtunk. Nagyon
bízom abban, hogy 2014-
ben sokkal jobb eredményt
érünk majd el, és megkerül-
hetetlen erõ leszünk. Az
építkezés számunkra a leg-
fontosabb feladat most, errõl
szól az idei év. Ki kell építe-
nünk a hálózatunkat, meg
kell erõsítenünk a szerveze-

tünket, növelnünk kell a
párttagságunkat.

Ez most mennyi?
– Hétszáz fõ. Nevetségesen
alacsony szám, de van egy
viszonylag széles szimpati-
záns és aktivista csoport kö-
rülöttünk, õk harcolták vé-
gig a kampányokat. Úgy ér-
zem, hogy a következõ egy-
két évben ezt a hálózatot, a
tagságot és a belsõ folyama-
tokat kell professzionalizál-
nunk, megerõsítenünk, mert
a külsõ támogatottság mind-
ehhez megvan. 

Afelé mutatnak a dol-
gok, hogy az Országgyûlés
szavazati jogot is biztosít
majd a magyar állampol-
gárságot felvevõ határon
túliaknak. 
– Mi ezt nem támogatjuk,
mert úgy gondoljuk, hogy
egy adott közösségben azok-
nak kell döntést hozniuk,
akik a közösség döntéseinek
a következményeit magukon
viselik. El tudunk képzelni
például egy megerõsített

konzultatív testületet, azt vi-
szont nem, hogy a kormány-
többség kifejezetten határon
túli szavazatokon múljon.
Hosszú távon azt is látjuk,
hogy a szavazati jog meg-
adása nemcsak emiatt veszé-
lyes, hanem azért is, mert ve-
szélyezteti az autonómiát.
Az autonómia és a szavazati
jog együtt nem fog mûködni,
és a kormánynak választania
kell. A magunk részérõl az
autonómiát fontosabbnak
tartjuk, és a legkiemelke-
dõbb nemzetpolitikai célnak
tartjuk, amirõl nem szabad
lemondani. Senki nem
mondja ki, hogy ez a kettõ
kizárja egymást, de ezt a
kormány is tudja. 

Ha a kormánytöbbség
úgy akarja, akkor lesz sza-
vazati jog, mert sokan van-
nak. Ebben az esetben az
LMP mit csinál? Erdélyben
is terem majd babér az
LMP-nek? 
– Elfogadjuk a parlament le-
gitimen hozott döntéseit,
tiszteletben tartjuk õket, és
aszerint fogunk eljárni. Sze-

rintem százalékarányosan
minimum ugyanannyit fo-
gunk elérni, mint a magyar-
országi területeken, de el-
képzelhetõnek tartjuk azt is,
hogy mind Erdélyben, mind
a többi határon túli régióban
a mostani választási ered-
ménynél magasabb arány-
ban szavaznak ránk. 

Az erdélyiek nem isme-
rik az LMP-t. Optimiz-
musát mire alapozza? 
– Még van három évünk ar-
ra, hogy ismertté tegyük ma-
gunkat. Magyarországon is
két év alatt futtattuk fel a
pártot, nagyon nagy ismert-
séget értünk el. A semmibõl
sikerült megugrani az 5 szá-
zalékos parlamenti küszö-
böt. Ugyanezt meg fogjuk
tudni csinálni itt is. 

Mit gondol, tíz év múlva
hány új állampolgára lesz
Magyarországnak a köny-
nyített honosítási törvény-
nek köszönhetõen? 
– A mostani számok alapján
úgy gondolom, hogy félmil-

lió, de akár 6-700 ezer ember
is igényelni fogja. Nagyon
fontos az a kérdés, hogy mi-
ként alakul majd a helyzet
Kárpátalján és Felvidéken. E
két régió közül is inkább Fel-
vidéken, mert bár Ukrajná-
ban sem elfogadott a kettõs
állampolgárság, nem veszik
olyan szigorúan. Felvidék a
problémás a szlovák állam-
polgársági törvény miatt,
amely egy normális európai
országban egyszerûen elfo-
gadhatatlan. Ezt gyorsan
meg kell változtatni, el kell
törölni.

Jelenleg Romániában a
különbözõ, hazai vagy ma-
gyarországi támogatások
elszámoltatása az egyik leg-
aktuálisabb téma. Az LMP
ehhez a kérdéshez miként
viszonyul? Nyúljon át Bu-
dai Gyula keze Erdélybe is?
– Ha valakinek olyan értesü-
lései vannak, amelyek arra
vonatkoznak, hogy itt pén-
zek lenyúlása történt meg,
vagy korrupció esete forog
fenn, akkor arra – mind Ma-
gyarországon, mind Romá-

niában – megvannak a meg-
felelõ hatóságok. Tessék el-
menni a rendõrségre, ügyész-
ségre és feljelentést tenni.
Úgy gondolom, hogy Buday
Gyula jelen pillanatban a
magyarországi feladatait se
tudja ellátni, vagyis csak
olyan szempontból tudja,
hogy a mások háza táján fel-
gyülemlett ügyeket vizsgálja,
de nem vizsgálja azokat a na-
gyon komoly korrupciós
ügyeket, amelyek a fideszes
vezetésû önkormányzatok-
ban felgyülemlettek. 

De ha magyarországi
pénzekrõl, budapesti támo-
gatásokról van szó? 
– A magyar támogatások
kapcsán is lehet feljelentést
tenni Magyarországon, Bu-
dai Gyula is tehet feljelentést
az ügyészségen, de ezt ilyen
kifejezett politikai éllel és
tisztogatási céllal felhasznál-
ni és lényegében hecckam-
pányt folytatni egyes politi-
kai erõk ellen, ahogy ez
megtörténik Magyarorszá-
gon is Budai Gyula vezetésé-
vel, ez az én gyomromnak
erõs. Van erre törvényes út,
ezt tessék betartani. Budai
Gyula politikai megbízott,
neki nincs közjogi szerepe.
Õt a kormány kinevezte ar-
ra, hogy a „csontvázakat”
kiborítsa a szekrénybõl. A
közvádat, illetve a közhata-
lom által gyakorolt vádat a
rendõrség és az ügyészség
látja el. 

Mit gondol az LPM arról
a „nagy szerelemrõl”, ami
a Fidesz és a PD-L, illetve
Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök és Traian Bã-
sescu román államfõ között
szövõdött? 
– El kell ismernünk, hogy
ennek vannak jó aspektusai
is. Az, hogy az állampolgár-
sági törvény így átment, és
ebben a román kormány ré-
szérõl nem volt vita, jó do-
log. Másfelõl azt is látni kell,
hogy a Fidesz azért orientá-
lódik egyre inkább efelé a
kormányerõ felé, mert a kör-
nyéken nem nagyon van
más partner. Az elmúlt fél
év, de fõleg az elmúlt 3-4 hó-
nap európai elnökségi telje-
sítménye még inkább kiszív-
ta a levegõt a Fidesz mellõl
az európai pártok között. 

Többször is elhangzott,
hogy Románia és Magyar-
ország jelenlegi kormány-
erõit az érdek szövetsége
köti össze.
– Ez így van. Nagyon fontos
viszont, hogy semmi olyan
dolgot ne tegyenek, ami az-
zal járna, hogy egy esetleges
kormányváltás után azonnal
mélypontra zuhannának a
kétoldalú kapcsolatok. A
mindenkori magyar kor-
mánynak jó viszonyra kell
törekednie a mindenkori ro-
mán kormánnyal, és csak
akkor kell konfrontálódni,
ha az itteni magyar közössé-
get negatív intézkedések
sújtják. 
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Mindenkit partnernek tekintünk
Interjú Dorosz Dáviddal, a Lehet Más a Politika (LMP) kisebbségügyi szakpolitikusával
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Folytatás a 13. oldalról

Ha jól értettem, a romák
kérdése azért lett európai
ügy, mert azokban az orszá-
gokban, ahol élnek, a ro-
mák kérdését nem oldották
meg. Most már, kérdem én,
ha a tagországok nem képe-
sek vagy nem akarják meg-
oldani ezt a kérdést, akkor
Európa, az unió meg fogja
oldani? Általában, leg-
alábbis úgy tûnik, hogy az
EU intézkedései, amelyek
minden tagállamra vonat-
koznak, eléggé korlátolt
hatékonyságúak. Akkor
mit remélhetünk ebben az
esetben?
– Nekem más a vélemé-
nyem. Igenis az európai jog-
szabályok egy része felülírja
a nemzeti törvényhozást, és
azonnali alkalmazást nyer a
nemzeti jogrendszerben is.
Tehát az európai normák
egyre fontosabbak lesznek,
és láthatóakká fognak válni
a tagországokban. A min-
dennapi életünkben látható-
akká válnak már most is.
Teljes mértékben egyetértek
azokkal a „bürokratákkal”,
„európai bürokratákkal”,
akik azt mondják, hogy a ro-
makérdés megoldása elsõ-
sorban a tagországoknak a
feladata. Ez a világ legtermé-
szetesebb dolga. Egy állam-
nak gondoskodnia kell az ál-
lampolgárairól. Persze az
embereknek joguk van mo-
zogni, joguk van más or-
szágban is letelepedni, szak-
képesítést szerezni, akik
mobilisak, hogy állást vál-
toztassanak és életmódot
változtassanak. Joguk van
hozzá, és sokan élnek vele.
Feltétlen van ennek egy eu-
rópai dimenziója, és hogyha
egy roma család letelepedik,
teszem azt, Párizs külváro-
sában, és ott él három évig,
és a gyerek iskolaköteles
lesz, akkor az már a francia
államnak a gondja, és ha a
roma család Franciaország-
ból átmegy Olaszországba,
akkor ott kell gondoskodni
róluk. Nyilván, személyes
vélemény ez, személyes
meggyõzõdésem. Visszatér-
ve Romániába...

Igen. Térjünk csak visz-
sza. Mert nem ruházhatjuk
másokra a tennivalóinkat…
– Nagyon érdekes lesz a so-
ron következõ népszámlálás
eredménye; az, hogy hányan
fogják magukat romaként
identifikálni…

És az Ön véleménye sze-
rint többen fogják romának
vallani magukat, mint ed-
dig? 
– Meggyõzõdésem, hogy
többen. A tíz évvel ezelõtti
népszámláláskor félmillió
ember nyilatkozta azt, hogy
a nemzetisége roma, illetve
hogy roma etnikumú román
állampolgár. S bár nyilván-
való, hogy ez saját bevallás
kérdése, mégis megemlítem,
hogy az itt dolgozó EU-s bi-
zottság másfél, kétmillióra
teszi a környezete által ro-
mának tekintett román ál-

lampolgárok számát. Meg-
kockáztatnám azt a nézetet,
hogy a bizottság által emlí-
tett romák jó része integráló-
dott egyénenként, közösség-
ként a többségi társadalom-
ba. Amirõl sürgõsen tárgyal-
nunk kell, és ahol feltétlen
tennivalónk van, országos
szinten, európai szinten is,
az a rurális mélyszegénység-
ben élõ roma közösségek
helyzete. Alig van olyan falu,
község Romániában, ame-
lyiknek ne lenne cigánysora,
ahol mélyszegénységben él-
nek, és ahol a lakosok, para-
doxális módon, az 1989. de-
cemberi változások után
rosszabb helyzetbe kerültek,
mint amilyenben azelõtt él-
tek. És amirõl szintén tár-
gyalni kell: a városi gettónak
nevezett, túlnépesedett, szin-
tén mélyszegénységben élõ
roma közösségek helyzete.
Ezeknek a közösségeknek a
felemelése, integrálása a tár-
sadalomba a nagy feladat, és
itt kell elõrelépni.

Nagyon is konkrét fel-
adat. Elméleti megoldások-
kal, stratégiákkal már tele a
padlás, egyébre lenne szük-
ség: törvényekre, intézmé-
nyekre, anyagi támogatás-
ra. Ezt mondom én...
– Látszólag, egy kívülálló
számára egyszerûnek tûn-
het, de korántsem az... Ro-
mániában a törvényes keret,
bár nyilvánvaló, hogy nem
teljes, hogy finomítani kell,
de megvan. Lehet, hogy
nagyjából európai uniós
nyomásra jött létre, de egy
létezõ törvényes keret. Elsõ-
sorban a diszkriminációt til-
tó jogszabályokat említe-
ném...

Amelyeknek a létrehozá-
sában Önnek is jelentõs
szerepe volt. A Kisebbeség-
védelmi Hivatal vezetõje-
ként kezdeményezte és
Markó Attilával együtt
véghez is vitte a Diszkrimi-
náció Eelleni Országos Ta-
nács létrehozásának alapjá-
ul szolgáló jogszabály ki-
dolgozását, elfogadtatását,
amit a tanács megalapítása
követett...
– Tehát megvan a diszkrimi-
nációt tiltó jogi csomag, és a
már említett romastratégia.
Az Országos romastratégia
keretében megszülettek
olyan jogszabályok, amik le-
hetõvé tesznek néhány pozi-
tív gyakorlatot, Romániában
is. Itt a mediátorokról van
szó, elsõsorban.

Hatékonyan mûködnek?
– Hatékonyan mûködnek,
csak hát megint paradoxális
helyzet alakult ki: az utóbbi
idõben leépülõben vannak. 

Jellemzõ ránk.
– Több mint ezer személyrõl
van szó: a legtöbben roma
nõk és férfiak, akik vállalják
azt, hogy ezekben a nehéz
sorú közösségekben éljenek.
Egy részük iskolai mediátor,
azzal foglalkozik, hogy a ro-
ma családok gyermekei is-
kolába járjanak, és hogy mi-

nél magasabb fokú iskolá-
zottságot szerezzenek. Több
százra tehetõ az egészség-
ügyi mediátoroknak a szá-
ma is, akik abban járnak
közre, hogy a roma közös-
ség tagjai alapvetõ egészség-
ügyi ellátásban részesülje-
nek. Ez azért is gond, mert a
mélyszegénységben élõ ro-
mák közül sokan még
személyiazonossági igazol-
vánnyal sem rendelkeznek,
a betegsegélyzõhöz hozzá
nem járuló emberek. A
mediátorokat eddig közpon-
ti pénzbõl fizették. A de-
centralizációval ez a feladat,
mármint a finanszírozásuk,
a helyi tanácsok hatáskörébe
került, és tudjuk, hogy tö-
megével vannak olyan önko-
rmányzatok, amelyek egész
egyszerûen nem tudják fi-
zetni az alkalmazottaikat,
de még a közvilágítást sem,
és akkor hát az elsõ, amit
meg akarnak spórolni, az a
mediátorok fizetése: a

mediátori állásokat meg-
szüntetik. Tehát itt visszalé-
pés tapasztalható. A másik
vonatkozás: mindenki tudja
azt, hogy az oktatáshoz való
hozzáférés, és a minél maga-
sabb szintû oktatási fokozat
elérése kardinális kérdés
mindenki, így a romák ese-
tében is. Csakhogy az õ ese-
tükben bonyolultabb a hely-
zet, mert a családról van
szó. Hogyha a családban
nincs jövedelem, hogyha a
családnak nincs hol laknia,
vagy rettenetes körülmé-
nyek között lakik, hogyha a
családban nincsenek meg a
minimális egészségügyi-
higéniai feltételek, akkor
problémássá válik az oktatás
kérdése is. Tehát itt, és a
stratégia – mind az orszá-
gos, mind az európai – egy-
szerre próbál összpontosíta-
ni ezekre a területekre. És
például az, hogy a romákat
bevonni a munkaerõpiacra,
elérni azt, hogy a romák ne
abból éljenek, hogy várják a
gyerekpénzt vagy a társadal-
mi segélyt, és ez legyen az
egyetlen jövedelemforrásuk,
hanem hogy õk is kereset-
hez jussanak, és uramboc-
sá!, adót fizessenek, ez a
nagy feladat. A mikro-
hitelek biztosítása, kisvállal-
kozásoknak a támogatása
szintén olyan feladat, ami-

nek a megoldását illetõen –
Romániáról beszélek – bi-
zony gyengén állunk. Nem
az eredmények, hanem ten-
nivalók dominálnak. A Járó-
ka-jelentés is hangsúlyozza,
és az Országos romastratégi-
ában is szerepel a hozzáférés
a különbözõ információk-
hoz és implicite a pénzek-
hez. Aki azt mondja, hogy a
romák felzárkóztatására
nincs pénz, az hazudik.
Mert van. Az országos prog-
ramban is lelhet forrást, és az
európai források szintén je-
lentõsek lettek az utóbbi idõ-
ben. Tehát el kell érni azt,
hogy a pénzek legyenek le-
hívhatók, és lehetõleg olyan
módon lehívhatók, hogy az
érdekeltek hozzá tudjanak
jutni ezekhez a forrásokhoz.
Tehát az eljárás egyszerû le-
gyen. Ne a klasszikus nagy
brüsszeli bürokrácia. És a
felvett pénz legyen elszámol-
ható, és az akció legyen kiér-
tékelhetõ. Ebben az európai-

aknak nagyon is igazuk van.
Az uniós pénzek végsõ
soron a tagállamok befizeté-
seibõl származnak, és a né-
met vagy angol polgár elvár-
ja, hogy a pénzét hasznosan
és korrekt módon költsék el.

Hogy ne tegye valaki
zsebre, mint szokás szerint.
Menet közben ötlött fel
bennem, hogyha a mediá-
torok ilyen jól mûködnek,
akkor a meglévõ területek
mellett, mint iskolázás,
egészségvédelem, szociális
asszisztencia, nem lehetne
mediátori munkakört léte-
síteni a pályázás, a hazai és
az európai pénzek lehívása
és kezelése érdekében is?
Mert ezen a téren is ki kell
mozdulni a holtpontról!
– Ismétlem: az említetett te-
rületeken a mediátor hasz-
nosnak bizonyult. Néha
visszaélésre adott alkalmat,
de nagy átlagban és hosszú
távon az is hasznosnak bizo-
nyult, hogy helyeket tarta-
nak fenn líceumokban, szak-
iskolákban, az egyetemeken
a roma származású fiatalok-
nak. Kialakult egy roma ér-
telmiség, egy jó minõségû ér-
telmiség. És ami szintén po-
zitív, hogy Romániában a
prefektúrák mellett, és a vá-
rosi önkormányzatok mel-
lett általában van egy roma-

ügyekkel foglalkozó szakem-
ber, aki származásilag is ro-
ma. Persze ezen a téren is
lenne javítanivaló, finomíta-
nivaló. A prefektúrák szere-
pe, mint tudjuk, nagyot
csökkent, hála Istennek...

Igen, mert az önkor-
mányzatok felé haladunk.
– Tehát normális lenne, hogy
a roma szakemberek is a me-
gyei tanácsok mellett mû-
ködjenek elsõsorban. A Já-
róka-jelentésben is benne
van mint igény: hogy a roma
civil szervezetek képviselõi is
részt vesznek a helyi önkor-
mányzatok megbeszélésein,
amikor a romákkal kapcso-
latos kérdés van napirenden.

Hogyan lehetne a helyi
önkormányzatokat érde-
keltté tenni? Hogy számuk-
ra ne csak lelkiismereti kér-
dés vagy erkölcsi kérdés le-
gyen a roma ügynek a keze-
lése. Mert ha érdekeltté vál-

nának, akkor nem építenék
le a roma mediátorokat, és
akkor talán még az európai
pályázatokkal való munká-
ra is találnának egy-egy
mediátori helyet.
– A helyi önkormányzatok
csak jól járhatnak azzal,
hogyha az európai pénzeket
maguk fele irányítják. Mert
nyilvánvaló, hogy ez esetben
a pénzt arra kapják, hogy ki-
építsék, szélesítsék például a
cigánysoron át vezetõ utat,
ami hasznára válik a község-
nek is. Hogyha az iskolát
újítják fel, akkor is nyilván-
való, hogy nemcsak a roma
gyermekeknek jó, hanem
igenis hasznára van az egész
falu, illetve az egész község
gyermekeinek. Hogyha az
egészségügyi rendszert mo-
dernizálják, abból a pénzbõl,
akkor megint nemcsak a ro-
mákról van szó, hanem a te-
lepülés minden szegény sor-
ban, nehéz helyzetben lévõ
lakójáról. 

Ez nagyon lényeges do-
log, észre kellene hogy ve-
gyék azok is, akik a mediá-
torok leépítésén munkál-
kodnak. 
– Nem mondok neveket,
sem polgármesterek, sem pe-
dig községek nevét, de félel-
metes az, hogy két egymás
mellett levõ község közül az

egyikben a polgármester
igenis küzd azért, hogy fel-
zárkóztassa a romákat, és
pénzalapokat szerez hozzá,
végsõ soron az egész község
javára. Tõle tíz kilométerre
pedig, a másik község veze-
tõi visszaküldik a pénzt,
amit romák lakáshelyzeté-
nek javítására utaltak ki. In-
kább visszaküldik, mert az a
céljuk, hogy elüldözzék a ro-
mákat. 

Ez, azt hiszem, már a
bûnügy határát súrolja...
– Nagyon sokat számít az
emberi minõség, a rátermett-
ség, és végsõ soron az elõíté-
letmentesség, valamint az:
hogy a közösség képes le-
gyen befogadni az egyre nö-
vekvõ roma népességét. Itt
komoly feszültségek vannak.
Például ott, ahol a roma né-
pesség szaporodásával a ro-
mánok vagy a magyarok el-
vesztik többségi pozíciójukat
a községben, és akkor egy
demokratikus szavazás ese-
tén már a romák lesznek
azok, akik polgármestert
fognak adni, vagy az õ véle-
ményük lesz a döntõ a helyi
tanácsban. Ezt nem minde-
nütt nézik jószemmel.

Viszont tudomásul kell
hogy vegyék. A buta ember
az, aki nem veszi tudomá-
sul a tényeket.
– A buta vagy esetleg rasszis-
ta vagy idegengyûlölõ.
Ugyancsak feszültséget kelt,
amikor mozgás van, amikor
idegenek jönnek be nagy
számmal egy közösségbe. Ez
azonnal meglátszik falun is,
de városon is. A rettenetes
falusi körülmények miatt so-
kan városba húzódnak, ott
keresik a jobb megélhetést,
vagypedig külföldre men-
nek, és ott egy ideig gyökér-
telenek, problémás a beil-
leszkedésük. Tudomásul kell
venni ezt, és segíteni kell
õket. Ez a kérdés lényege.

Romániában kik lehet-
nek az európai szerveknek a
partnerei roma ügyben?
Mert ez is nagyon fontos.
– A roma elit részérõl nagy
harc volt azért, úgy tûnt, kö-
zös kívánságuk az, hogy le-
gyen egy Országos Roma
Ügynökség, amelyiknek
rangja van ahhoz, és megfe-
lelõ számú alkalmazottja,
hogy a specifikus roma kér-
désekkel foglalkozzon. Nos
létrejött, mûködik, majdnem
egy évtizede, és most a roma
civil szervezetek nagy több-
sége azért küzd, hogy szûn-
tessék meg ezt az országos
hivatalt, mert azt mondják,
hogy nem hatékony, nem ké-
pes, és gyakorlatilag nem le-
het képes arra, hogy egyma-
gában megoldja a nagyon
sokrétû problémákat. És eb-
ben van logika. Nem azt
mondom, hogy feltétlen
meg kell szüntetni ezt az in-
tézményt, de valahogy újra
kell gonbolni a kabátot. A
romák felzárkóztatásnak a
kérdése valóban több mi-
nisztériumnak kell hogy a
közös gondja legyen.

„Újra kell gombolni a kabátot”
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Murvai László

Az új tanügyi törvény
(TT) rendelkezik egy VII. fe-
jezettel is, amely a Záró- és át-
meneti rendelkezések címet
kapta. Sajnos ennek a feje-
zetnek a cikkelyeit már lan-
kadó figyelemmel tanulmá-
nyozza az érdeklõdõ. Pedig
esetünkben ennek a résznek
legalább olyan jelentõsége
van/lesz a gyakorlati alkal-
mazásban, mint a TT egé-
szének. Nézzünk bele alapo-
sabban ezekbe a rendelkezé-
sekbe.

a) Mindjárt az elsõ cikkely
(a 361-es) azt tisztázza, hogy
a TT a Hivatalos Közlönyben
(Monitorul Oficial) való köz-
zétételétõl számított 30 nap
elteltével lép érvénybe. Ha
föllapozzuk ezt a dokumen-
tumot, azt látjuk, hogy a TT
a 2011. január 10-én a Hiva-
talos Közlöny 18-as számában
jelent meg. Tehát  az új TT.
február 10-e után lépett élet-
be. 

b) Semmi meglepõt nem
találunk abban, hogy a Záró
és átmeneti rendelkezések feje-
zetében a 361-es cikkely má-
sodik alpontja hatályon kí-
vül helyezi az oktatás 2011
elõtti alapdokumentumait: a
84/1995-ös törvényt, a Pe-
dagógusok statútumát, a mi-
nõségbiztosítást szabályozó
sürgõsségi kormányrendele-
teket stb. Erre azért volt
szükség, hogy a TT tiszta
lappal indulhasson. 

Megjegyzés: a jó bizánci
szokás szerint a tiszta lap el-
mélete csak absztrakció. És
ez így igaz most is, mert az
új TT egy kiskapus megol-
dást is rá tud vezetni erre a
„tiszta lapra”: nem azt
mondja, hogy az új TT kihir-
detésével minden addigi tör-
vényt, rendeletet stb. vissza-
von, hanem azt, hogy min-
den – a törvénnyel ellenkezõ
rendeletet hatályon kívül he-
lyez. (Azaz románul nem
:”(...) orice alte dispoziþii”
hanem „(...) orice alte dis-
poziþii contrare”) Vagyis azt
majd a nemtudomkik, de

leginkább az ügyvédek dön-
tik el, hogy az elõzõ törvény-
kezésben mi az, ami ellent-
mond az új TT-nek és mi az,
ami nem. Szerintem ez kivá-
ló jogászcsemege lehet majd. 

c) Ott tartottunk, hogy a
361-es cikkely (1.) bekezdése
alapján az új TT hatályba lé-
pett. Ha már életbe lépett,
akkor mûködik is, és ezt kö-
vetni lehet. Hadd említsünk
pozitív példát: a TT 253-as
cikkelyének jótékony hatását
már a pedagógusok közül
sokan élvezhették is. Mirõl
van szó? A 253-as cikkely
elõírja, hogy azok a pedagó-
gusok, akik a TT megjelené-
se elõtti három év valame-
lyikében a titularizálási vizs-
gán legalább hetes osztályza-
tot értek el, de ennek ellené-
re nem sikerült titulárissá
válniok, folyamodhatnak
azért az állásért, amelyet ép-
pen elfoglalnak, ha az illetõ
állás „életképes”, azaz a ta-
nulók létszáma indokolja az
állás megtartását, és folya-
modványukkal az iskola ad-
minisztrációs tanácsa is
egyetért. Emeljük ki külön:
az új törvénykezés egyik
meghatározó tényezõje, a
decentralizáció mûködni
kezdett. Ez országos szinten
azt jelenti, hogy a cikkely
elõírásainak megfelelõen,
2011. március havában
3274-en nyertek tituláris ál-
lást. A tanügy szempontjá-
ból az is igen hasznos, hogy
ebbõl a 3274 titulárisból
1273-an vidéki iskolákban
fognak dolgozni. 

Megjegyzés: a titularizá-
lási vizsga iskolai szintû
megszervezésére és lebonyo-
lítására már 1998—1999 kö-
zött is tett kísérletet a szak-
tárca vezetõsége, de a soron
következõ kormány ezt a
kezdeményezést 2000-ben,
amint hatalomra került,
gyorsan derékba törte. Az új
TT mind a pedagógusok al-
kalmazásának mind értéke-
lésének problémakörét ki-
emeli a központi intézkedé-
sek gyûrûjébõl és az iskola
hatáskörébe sorolja be (lásd

a 89-es és a 93-as cikkelyek
elõírásait). Tehát minden is-
kola maga határozhatja meg
azt, hogy kivel dolgozik
majd. Persze, ennek a jog-
körnek az érvényesítése a
jobb lehetõségek mellett na-
gyobb felelõsséget is ró az
oktatási intézmény vezetõsé-
gére, mert ezután csak ma-
gukat okolhatják az esetleges
rossz választásért.

d) A TT 361-es cikkelyé-

nek (3.) bekezdése alpontok-
ra oszlik. Ezek azokat a spe-
ciális helyzeteket pontosít-
ják, amelyekre a törvény
csak egy késõbbi idõpontban
– egy, két vagy három (eset-
leg több) év múlva – fog ki-
terjedni. 

Elõkészítõ osztály

A 361. szakasz (3.) bekez-
dése értelmében ez az új ok-
tatási alegység 2012—2013-
tól kezd majd mûködni. A
törvény szövegébõl az is vi-
lágosan kiderül, hogy az elõ-
készítõ osztály az elemi ok-
tatás része. Ez tehát egyértel-
mû. Gondot csak az okoz,
hogy nem minden elemi is-
kolában tudják ezeket a gye-
rekeket elhelyezni, de 2012-
ig lehet a megoldási formá-
kat latolgatni, keresni a leg-
megfelelõbbet. A TT 29-es

cikkelye, amely az elemi
szintû oktatással foglalkozik,
erre nem fogalmaz meg sajá-
tos szabályzót. A 19-es cik-
kely b) pontja viszont arról
szól, hogy szervezhetõk
olyan oktatási intézmények,
amelyekbe tanulók, óvodá-
sok és bölcsõdések is fölve-
hetõk. Vagyis a TT lemond a
bölcsõde, az óvoda és az is-
kola merev különválasztásá-
ról. Erre a megoldásra bizo-

nyára a gyermeklétszám
csökkenése, de bizonyos pe-
dagógiai ráhangolások mér-
legelése folytán jutottak a
szakemberek. A régi érv-
rendszer azt tartotta, hogy a
sajátos életkori jellegzetessé-
gek miatt jó, ha az óvoda és
az iskola külön épületben
mûködik. A mai érvrendszer
bizonyos mértékig ellent-
mond ennek. Eszerint a
gyermek lelki fejlõdése érde-
kében elõnyösebb, ha már ki-
csi korban úgy szocializáló-
dik, hogy ott sürög-forog a
nagyobbak között. Az évek
során hozzászokik a nagyob-
bakhoz, könnyebb lesz szá-
mára az átállás az iskola sza-
bályaira. Sõt az érvek az is-
kolások szempontjából is
hasznosnak tartják az óvoda
és az iskola közelségét, mert
a nagyok az adott helyzet-
ben jobban vigyáznak majd

a kisebbekre. Nehéz lenne a
kettõ közül valamelyikhez
letenni a voksot. De erre
nincs is szükség, mert az a
legjobb megoldás, amit a kö-
zösségek a maguk számára
elterveznek. A TT elõírásai
biztosítanak is lehetõséget
erre, mert nem azt mondják,
hogy ezt így kell, hanem azt,
hogy ezt így is lehet. A gyer-
mekek életkorát is „rugalma-
san” kezelik. Az elõkészítõ

osztályokba azokat a gyere-
keket írják be, mondja az
elõírás, akik a tanév kezdeté-
ig betöltik a hatodik életévü-
ket. Ha viszont a gyermek
eléggé fejlett lelki és testi vi-
szonylatban, és ha a szülõ
akarja, akkor is fölvehetõ az
elõkészítõ osztályba, ha a
hatodik évét a kalendarisz-
tikus év végéig fogja csak be-
tölteni. 

Az V. osztály  fokozatos
életbe léptetése

A 361/3/b szerint a IX.
osztály akkortól fogva válik
az új gimnáziumi osztályok
részévé (V—IX), amikortól
a 2011—2012-es iskolai év
V. osztályosai a IX. osztály-
ba lépnek. Vagyis az általá-
nos oktatás új szerkezete a
2015—2016-os iskolai évig
fog fokozatosan kiteljesedni. 

Ez rengeteg idõ, mondhat-
ják a szkeptikusok, várjuk ki
a végét, még ki tudja, mi
minden történhet, addig
még sok víz lefolyik a Dâm-
boviþán stb. stb. Különben is
az új oktatási szerkezetet
csak akkor lehet bevezetni,
ha készen lesz az új Curricu-
lum. Tehát várjuk meg az új
nemzeti alaptanterv elké-
szültét, amely erre a curricu-
lumra épül majd. Annál is
inkább nem ildomos sietni,
teszem én hozzá, mivel a
2011. március 11-én, az Eu-
rópa Tanács és Románia bi-
laterális összejövetelén az
ET képviselõi még értékes és
újszerû javaslatokat fogal-
maztak meg, a rendelkezé-
sükre álló adatok elemzése
kapcsán. Például azt, hogy a
romániai fiatalok 40%-a
nem rendelkezik olyan alap-
kompetenciákkal, amelyekre
a társadalmi életben szüksé-
gük van, vagy azt, hogy az
elkövetkezõ idõszakban 20
százalékkal nõ majd azok-
nak a munkahelyeknek az
aránya, amelyek felsõfokú
kompetenciákat igényelnek,
ezért is kell/kellene pl. újra-
értékelni a terciáris oktatás
szervezését, finalitásait. Azt
is hangsúlyozták, hogy szük-
ség van a munkaerõpiac és
az oktatási struktúrák ered-
ményesebb összehangolásá-
ra. Ezek az elvárások és még
sok más egyéb csak akkor
válhatnak az elõírások jel-
szószerû megfogalmazásain
túl az oktatás gyakorlatává,
ha az egyéni és kulcskompe-
tenciákat, az oktatás flexibi-
litását az új nemzeti alaptan-
terv mindenekelõtt a hazai
igényekhez és lehetõségek-
hez igazítja.

Változtatni annyit változ-
tatunk/kellene változtat-
nunk, amennyire a pénzügyi
keret anyagi forrásokat biz-
tosít. Igen jó dolog páldául
az új TT-ben a mentor fogal-
mának, szerepkörének a be-
vezetése. Való igaz, hogy a
fiatal tanárokat meg kell ta-
nítani tanítani. Németor-
szágban ez kiválóan mûkö-

Miként lép hatályba a törvény?

Dracula gróf öröksége

Ostobaságokat kiáltoznak
Dan Culcer

Erdély átadásakor az
enyéimnek semmi okuk sem
volt a menekülésre, kétnyel-
vûségük és szellemi nyitott-
ságuk, édesanyám sajátos
helyzete, aki akkor, 1940
szeptemberében engem hor-
dott a méhében, a bútoraink
és édesapám akkor már igen
tekintélyes könyvtára elmoz-
dításának nehézségei kevés-
sé ösztönözték õket arra,
hogy mindenáron „lelépje-
nek”. Ennek dacára, szülei-
met rákényszerítették, hogy
elhagyják Észak-Erdélyt
édesapám, Alexandru Cul-
cer magyar orvostársai áská-
lódása miatt; apám ugyanis
Lenghelként született, s úgy

gondolták, elrománosodott
magyar õ, aki annál veszé-
lyesebb és megvetettebb, mi-
vel a nagyapám, Sigismund
Lenghel, akit Zsigának is
hívtak, egy XVI. századbeli
lengyel család leszármazott-
ja, görög-katolikus pópa
volt. Apám magyar iskolába
járt. 1919 elõtt orvosi tanul-
mányokat folytatott, dési ta-
nulóként a nagybányai festõ-
iskola növendéke volt, rajz-
ból kitûnõ, majd a szerbiai
hadszíntérre küldték, utána
Volhíniába, ahol fogságba
esett, kiszabadult, s aztán
úgy tudom, egy székelyk-
eresztúri egységhez csatlako-
zott. De 1918-ban egyike
volt azon románoknak, akik
Gyulafehérvárra vonultak,

hogy kikiáltsák az Egyesü-
lést. Mindez nem gátolta õt
abban, hogy néha egészen
naív projektekben vegyen
részt, küzdjön a román-ma-
gyar barátságért, kezdemé-
nyezõje legyen az ásatások-
kal végzõdõ közös kutató-
munkának a Küküllõ men-
tén, a Fehéregyháza melletti
csatatéren és az Ispánkútnak
nevezett hely körül, ahol  Pe-
tõfi Sándorról feltételezték,
hogy közös tömegsírban
nyugszik.

Apám annyit ügyködött
ezirányban, hogy az 1956–
60-as években Kolozsváron
azzal heccelték: õ a magyar
költõ koponyájának a felfe-
dezõje. Ezzel a korszakkal
kapcsolatban édesapám ke-

serû szívvel mesélt kiábrán-
dulásáról, amit az általad
idézett költõ, Szabédi László
mondása keltett benne, ami-
kor apám ismételten nógat-
ta, mert szerette volna, ha
Szabédi a kutató bizottság
tagjaként ellátogatna Seges-
várra: „Doktor Úr, maga
igazán hisz a román-magyar
barátságban?”

Igaz, ekkor 1956 nyarán
vagyunk. Abban az évben,
amelynek õszén, annak tra-
gikus és véres egén a ma-
gyarság fölött egy pillanatra
felragyogni látszott az erdé-
lyi égbolt. Ama magyarság
fölött, akirõl az RMDSZ
kolozsvári, a Magyar Szín-
házban tartott 1990-es ala-
kuló ülésén emlékeztek

meg, s ahol régi ismerõsöm-
mel, Kötõ József színházi
irodalmi titkárral futottam
össze; 1990 januárjában ott
hallottam a „Most, vagy so-
ha”, valamint a „Nem kell
elfelejtenünk, hogy minde-
nek elõtt magyarok va-
gyunk!” jelszavakat. Szeret-
telek volna meggyõzni és re-
mélem, egyszer még sike-
rülni fog, hogy mindkét
szlogen meddõ erõlködés,
akárcsak azok román meg-
felelõi. Ezek egy sajnálatos,
rövidlátó szemlélet kifejezõi
és csak végsõ kétségbeesés-
ben jók valamire, amikor
egy közösséget létében fe-
nyegetnek és etnikai alapon
pusztítanak. Ahogyan az
Koszovóban, vagy Jugo-

szlávia szétdarabolásakor
történt.

A romániai magyarokat
semmiféle genocídium nem
fenyegette, ezt mindketten
jól tudjuk, Illyés Gyula tra-
gikusan túlzó kijelentései
dacára sem, amit a Magyar
Nemzet napilap karácsonyi
számában annak idején ol-
vashattam, pár nappal az-
elõtt, hogy írószövetségi
ösztöndíjasként Budapes-
ten interjút kértem volna tõ-
le. Jelenleg viszont mind-
annyiunkat fenyeget az
elnemzetlenítés, a global-
izáció egységesítõ és fellazí-
tó törekvései révén. Vajon
kõbevésett õs-projektjeink
képesek annyira elvakítani
bennünket, hogy ne lássuk,
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dik, mert a mentor fizetett
állás. Nálunk – pénz nélkül!
– nem tudom, mi lesz belõle.
Nagy szükség lenne a nem-
zeti alaptantervben az ún.
tartalomtól független kom-
petenciák szerepkörének a
megerõsítésére, mert a tanu-
lóink nem tudnak tanulni,
elenyészõ a problémamegol-
dó készségük, a kreativitás-
ról pedig jobb, ha nem is be-
szélünk. 

Létezik – természetesen –
egy másik fajta hozzáállás is
az új TT gyakorlatba ülteté-
sével kapcsolatosan. Ennek
a képviselõi azt mondják, te-
gyünk meg mindent a TT
elõírásainak megfelelõen mi-
nél gyorsabban, mert ha hol-
nap nem is, de holnapután
lehet, hogy már késõ lesz.
Mert úgyis a tanterveken,
azok követelményrendsze-
rén áll vagy bukik minden.
És a tanáron, miután az osz-
tályba lép. Akkor meg miért
várjuk a pedagógusok által
elkészített új nemzeti alap-
tantervet? Dolgozzuk ki a sa-
ját tantervcsomagunkat min-
den tantárgyból, s majd a
tantervekbõl hátha jobban,
hatékonyabban alakítható ki
az iskolahálózat, a kompe-
tenciák stb. kérdésköre. Még
talán a nemzeti alaptanter-
vet is össze lehet rakni „for-
dított” alapállásból is. Hi-
szen a Curriculumot is fel le-
het építeni a tantervekbõl,
óratervekbõl és követel-
ményrendszerbõl, meg a
tankönyvekbõl. Mi akkor a
probléma?

Bizonyára mindkét vari-
áns tartalmaz igazságokat.
A magyar nyelvû kisebbségi
oktatás esetében a munkát
így is úgy is el lehet kezdeni,
mert mindkét módszer elve-
zet a kitûzött célhoz. A baj
akkor fog bekövetkezni, ha a
készülõ nemzeti alaptanterv
lényegét tekintve az összes
megrendelt tanulmány az
európai strukturális alapok
fölhasználásának ellenére is
csak kitûnõ pedagógiai alap-
munka marad. Erre a kilenc-
venes évek végén elkészített
alaptanterv az intõ példa.
Azzal sem az volt a baj,
hogy nem rendelkezett a
modern pedagógiai szaktu-
domány, szaknyelv minden
vívmányával. Félreértés ne

essék, nem a pedagógiai
alapvetés ellen szólok, mert
arra szükség volt. Viszont a
modern pedagógiai vívmá-
nyok  alkalmazása semmivel
sem csökkentette, sõt, egyre
növelte  azt a mély törésvo-
nalat, amely az elméleti és a
technikai oktatás megjelölt
finalitásai és a gazdasági
szükségletekre alapozott tu-
dományos megismerés elvá-
rásai között keletkezett. Így
a nevelés és a munkaerõpiac
elvárásai, rendelései minden
szaktudományos alapvetés,
a különbözõ, drágán megfi-
zetett pedagógiai elõmunká-
latok ellenére, tíz évig nem
közeledtek, hanem inkább
egyre távolodtak egymástól.
Ennek köszönhetõ az a tény
is, hogy jelenleg a munkanél-
küliség a fiatalok körében
3,5%-kal nagyobb, mint a
munkanélküliség átlagszín-
vonala (vesd össze: Cadrul
strategic naþional de referinþã.
România 2007–2013). 

Reméljük, hogy az új
nemzeti alaptanterv nem
esik ebbe a hibába... Most
van alakulóban egy új inté-
zet, amely, ahogy a neve is
mutatja – Institutul Naþional
pentru Curriculum –, ki-
mondottan az új curriculum
kidolgozásával fog foglal-
kozni. A szakemberek bizo-
nyára igyekezni fognak az
eddigi hibákat kiküszöbölni.
Azt is reméljük, hogy a
munka záros határidõn be-
lül elkészül, mert csak az
lenne az igazi, ha az órater-
veket, a különbözõ tantár-
gyak tanterveit az országos
és európai referenciális elvá-
rások ismeretében készíte-
nék a szakemberek. Viszont,
ha 2011 szeptemberében in-
dul az új oktatási szerkezet
szerint elképzelt V. osztály,
ahhoz új tantervcsomag és
új tankönyvek szükségeltet-
nek. Az optimisták még bi-
zakodnak az új tantervcso-
mag elkészültében. Az új
tankönyvek elkészítésére
már akkor sem volna idõ, ha
a tantervek most állnának a
tankönyvszerzõk rendelke-
zésére. Gondoljuk el, hogy a
tankönyvpályázatok kiírása
és végigfuttatása jó esetben
egy esztendõt vesz igénybe.
Az új tantervek elkészítésén
lehet(ne) dolgozni, de azok

véglegesítése csak az új Cur-
riculum elkészülte után jö-
het szóba. Tehát idõhiány
miatt az új szerkezetû kezdõ
gimnáziumi osztály törvé-
nyes elõírás szerint történõ
bevezetése valószínûleg egy
évvel eltolódik. De talán
mégis ez a jobb megoldás,
mint elkezdeni valami egé-
szen új dolgot anélkül, hogy
az kellõképp elõ lenne ké-
szítve, meg lenne alapozva.
Annál is inkább, mert az új
struktúra szerint végzõ IX.
osztálynak országos szintû
értékelésen kell megfelelnie.
A tanulóknak öt (a kisebbsé-
gi iskolában hat) próbán kell
bizonyságot tenniök az elõ-
írt kompetenciák elsajátítá-
sáról. A próbák tartalma
nagyjából azonos az új TT-
be foglalt nyolc kulcskompe-
tenciával. A kijelölt próbák
értékelése megegyezik majd
a nemzetközileg használt
tesztek elbírálási módozatai-
val.  

A 361. szakasz (3.) bekez-
désének c) pontja az új típu-
sú érettségirõl rendelkezik és
arról, hogy mikorra várható
bevezetésének határideje.
Kimondja, hogy azok a ta-
nulók, akik a IX. osztályt a
2012—2013-as tanévben
kezdik el, az új TT elõírásai
szerint érettségiznek majd.
Ennek a paragrafusnak az
elõírásaiban ellentmondást
lehet föllelni. Ugyanis az új
törvénykezési elõírásokat az
új rendszer szerint tanulók
számára kellene bevezetni.
Ami azt jelentené, hogy az
új szabályok szerint szerve-
zett érettségit nem 2015—
2016-ban, hanem csak
2018—2019-ben lehetne ér-
vénybe léptetni. 

Az én fenntartásaim en-
nek ellenére sem kimondot-
tan a bevezetés évéhez fû-
zõdnek. Sokkal inkább az
érettségire elõírt próbákkal
kapcsolatban kérdeznék rá
bizonyos dolgokra. Az új TT
minden egyes profil esetében
megnevezi az ún. transzdisz-
ciplináris próbákat. A reál
profilú osztályok számára a
transzdiszciplináris tudomá-
nyok tömbje magába foglal-
ja a fizikát, kémiát, biológi-
át; a humán osztályok szá-
mára a transzdiszciplináris
tudományok tömbje átfogja

a földrajzot, a történelmet, a
társadalomtudományokat –
mindkét helyen a 77-es cik-
kely zárójeles felsorolását
vettem át. A technológiai
profilú osztályok számára
elõírás lesz egy – a profillal
megegyezõ – transzdiszci-
plináris próba, a voka-
cionális profilú osztályok
számára pedig szintén a pro-
filnak vagy a szaknak megfe-
lelõ transzdiszciplináris pró-
ba. A pozitív hozadéka en-
nek a változtatásnak az,
hogy a jelöltek szakfelké-
szültségére épít. A negatív
pedig az, hogy transzdiszci-
plináris tantárgy mint olyan
nincs, vagy legalább is ilyet
nem tanítanak a középisko-
lában. Még annak a szakem-
bernek a bõrében sem szeret-
nék lenni, aki a tanterveket
ki fogja dolgozni ezekbõl a
tantárgyakból (a TT 77/5-ös
cikkelye szerint), nemhogy a
majdani jelölt bõrében. Még
a technológiai vagy a voka-
cionális profilok esetében
nincs olyan nagy veszély,
mert ott ezeknek a feladatok-
nak a megoldása ténylegesen
probléma megoldást jelent,
de a humán tárgyak esetében
még az is nehezen meghatá-
rozható, hogy az érettségizõ
szempontjából mit értünk pl.
társadalomtudományokon,
mert a TT földrajzot, törté-
nelmet és társadalomtudo-
mányokat említ (a földrajz
vagy a történelem nem lenne
ezek szerint társadalomtudo-
mány?), hát még az, hogy
ezen belül mi kerüljön az
érettségi tantervekbe? Ha
élünk, meglátjuk…

Felvételi kritériumok 
a líceumba 

A 361. szakasz (3.) bekez-
désének d) pontja a líceum-
ba való új felvételi rendszer
bevezetésének idõpontjáról
intézkedik. Kimondja, hogy
a most közölt új felvételi
rendszer a 2011—2012-ben
V. osztályba lépõ tanulók
számára fog irányt szabni.
Bár ennek a szabályzónak az
érvénybe lépése sem holnap
lesz, gondolom, azért még
sem érdektelen az általa dik-
tált újdonságokkal foglalkoz-
ni. Mivel a IX.-es és X.-es ta-
nulók esetében a kiírt helyek

száma megegyezik egymás-
sal, elvileg a líceumba való
„felvételi” beiratkozásos ala-
pon történik. A tanuló a
gimnáziumból magával viszi
a nevelési portfóliót, ami
gyakorlatilag az addig elért
eredményeit tartalmazza, és
folytatja tanulmányait. Ha
az illetõ líceumban, ahová a
jelölt felvételt szeretne nyer-
ni, több jelentkezõ van, mint
a helyek száma, akkor 70%-
ban az addig elért eredmé-
nyeit veszik figyelembe és
30%-ban az illetõ líceum ál-
tal meghatározott értékelési
próbán elért eredményeit.
Az új TT azt is elõírja, hogy
a szabályokról az érintette-
ket a szaktárca  két évvel a
vizsga lebonyolítása elõtt hi-
vatalos formában köteles ér-
tesíteni. Tehát a felvételi
vizsgát is, ha egyáltalán
szükség van rá, a jelölt szem-
pontjából elõnyösen tette
egyszerûbbé az új TT. A fel-
vételi menetét pedig az eddi-
gi bonyolult és nem utolsó
sorban igen költséges orszá-
gos szintû számítógépes
rangsorolás helyett az isko-
lák hatáskörébe utalta. A
változó metodológia nyilván
az iskolák presztizsét is
emelni fogja majd.

Pénzügyi kérdések

A közoktatásra vonatkozó
záró és átmeneti intézkedé-
sek néhány pénzügyi vonzat
gyakorlatba ültetésének idõ-
beli koordinátáit is tisztáz-
zák.

Az elsõ pont (361/3/e) ar-
ra az 500 eurós összegre vo-
natkozik, amelyet az új TT
356/8-as cikkelye az élet-
hosszig tartó oktatás finan-
szírozásának elsõ lépéseként
kiutal minden olyan újszülött
számára, aki a TT hatályba
lépése után született. Emlé-
keztetni kívánok rá, hogy az
idézett cikkely (356/8) szó
szerint kimondja, hogy az
500 euró (illetve az ennek
megfelelõ RON) minden
olyan újszülött számára ki-
utalandó, aki a TT hatályba
lépése után született. Azt pe-
dig a 361-es cikkelybõl tud-
juk, hogy az új TT 2011. feb-
ruár 10-tõl hatályban van. A
záró- és átmeneti intézkedé-
sek vonatkozó cikkelye

(361/3/e) a pénz kiutalásá-
nak idõpontját mégis  2013-
ra teszi. Míg az eddigi idõel-
tolódásokra általában lehe-
tett logikai magyarázatot ta-
lálni, ezzel az intézkedéssel
kapcsolatban értetlenül ál-
lok. Hogyan lehet elõbb el-
rendelni, körültekintõen sza-
bályozni valamit, ami a tör-
vénykezõ szempontjából
hasznosnak ítéltetett, majd
négy cikkellyel lennebb
ugyanazt két évvel elnapol-
ni? Szerintem egyenesebb
dolog lett volna a 356-os cik-
kelyben azt mondani, hogy
ennek a fontos intézkedésnek
a finanszírozására Románia
csak 2013-ban válik fizetõké-
pessé; vagy még inkább elõre
egyeztetni a kérdésben a
Pénzügyminisztérium illeté-
keseivel, mert elõfordulhat,
hogy erre két év múlva sem
lesz pénz. Akkor majd mit
mondanak a törvénykezõk?
Hogy volt egy igen fontos in-
tézkedésünk a törvényben,
amelyet elvitt a manó? 

*
Az új TT 8-as cikkelye azt

mondja ki, hogy a tanügy
számára a nemzeti jövede-
lem 6 %-át kell biztosítani. A
zárórendelkezés ennek a ki-
tételnek a megvalósulását
2012-re teszi. Nem is lehet
másként, mert az ez évi költ-
ségvetés a tanügy számára
már kijelölte a 3,5%-ot. Aki
optimista, az bízzék nyugod-
tan a jövõ évi 6%-os ráfordí-
tásban. 

Összegezve tehát elmond-
hatjuk, hogy a záró- és át-
meneti intézkedések megha-
tározó jellegûek az új TT
gyakorlatba ültetése szem-
pontjából. Az már csak a TT
interpretációjával foglalko-
zó mérlegelõknek okoz gon-
dot, hogy ha egy rendelke-
zés nem éppen egyezik a TT
elõzõ cikkelyeinek az elõírá-
saival, milyen érvek alapján
hozhatnak döntést azok,
akik a törvényt alkalmaz-
zák? Nyilván az új TT gya-
korlati alkalmazásában je-
lentõs segítséget fog jelente-
ni az a több mint száz meto-
dológia és/vagy miniszteri
rendelet, amelyeknek kidol-
gozása most van folyamat-
ban, mert ezek elkészítésére
nyolc hónapot irányzott elõ
az új TT.

ne tudjuk felismerni a való-
di ellenséget?

Az erdélyi magyar lakos-
ság társadalmi helyzete nem
fog megjavulni a közigazga-
tás egy esetleges autonóm át-
rendezõdése folytán, ami-
ként azt holmi csodaszer-
ként emlegetik. Ugyanígy
Erdély visszaszerzésével és
Magyarországhoz csatolásá-
val sem! Erdély nyersanyag-
kincsei, amelyeket Magyar-
ország 1920 óta hiányként
érzékel, megszerezhetõk a
kereskedelem útján is,
amennyiben nem állunk egy
esetleges fegyveres összetû-
zés küszöbén, hanem közö-
sen dolgozunk bármiféle
projekten, még ha az nem
több egy mûködõképes autó-
sztrádánál, aminek pedig
mindkét fél sürgõsen és ége-
tõen szükségét látná. Ám
ahelyett, hogy összedobnánk
a nemzeti erõforrásokat és a
munkaerõt, iszonyú összege-

ket ajándékozunk olyan
Bechtel-fazonú nemzetek-
fölötti cégeknek, amelyek le-
nyúlják az általunk kivereke-
dett európai alapokat, a leg-
balkánibb hagyományokhoz
illõ üzleti trükkök révén,
vagy rábólintanak a veres-
pataki projektre, beleértve a
járulékos pusztítást, kitelepí-
téseket és környezeti ártal-
makat.

Túl késõ van immár ah-
hoz, hogy végigkövessük a
nacionalizmus logikáját,
annak XIX. századi válto-
zatában. Elpuskáztuk a le-
hetõséget, a szovjet bõrbe
bújt orosz imperializmus,
1946 után megbénított min-
denfajta nemzeti kiteljese-
dést. Mily naivaknak bizo-
nyultak azok a magyarok,
akik remélték, hogy a Szov-
jetunió majd felkínálja szá-
mukra Észak-Erdélyt, aján-
dékképpen az isten tudja
miféle fogadkozások és a

kommunizmusnak való be-
hódolás fejében? Ez a vonat
többé már nem áll meg a mi
állomásainkon. Vagy ha ez
mégis megtörténne, úgy vér-
fürdõbe torkollna. (...)

Szükségünk van rá, hogy
érvelve és alaposan bírál-
junk, hogy megszabadul-
junk ettõl az új-dogmatiz-
mustól, amely meggátol ben-
nünbket abban, hogy helyze-
tünket a szociológia, a köz-
gazdaság eszközeivel értel-
mezzük, a marxista gazdasá-
gi-politikai koncepciók nem-
dogmatikus felélesztésével,
olyan elemzõ módszerek be-
vetésével, amelyek sosem
voltak s ma sem helytelenek.
Ezeket az elméleteket, a
kommunista dogmatizmus
szellemében való manipulá-
lásuk és eltorzításuk egy pil-
lanatra sem teszi értéktelen-
né. (...) A világproblémák túl
összetettek ahhoz, hogy va-
lamit is tiszta lappal lehessen

indítani. A megoldás ma
projektekben rejlik, melyek
hármas pilléren nyugodva,
kiegyensúlyozzák a különfé-
le nacionalizmusokat és
meghaladják azokat a té-
nyek ellentmondásos logiká-
ja folytán, anélkül, hogy
megfosztanák õket közössé-
gi mozgósító erejüktõl és tár-
sadalmi hatékonyságuktól,
továbbá, hogy tagadnák az
etnikumot, a hagyományt;
ellenkezõleg, ezekre támasz-
kodva, de nem az etnocídi-
um, a másság elpusztítása
révén. Hogyan lehetséges
ez? Úgy, hogy társadalmi
megoldásokat keresünk a
“braimstorming”, vagyis az
agyrobbantás által, amit ma
már bármelyik fejlõdni vá-
gyó és válságtúlélésre beren-
dezkedõ vállalatban hasz-
nálnak. (...)

Mindezzel azt szeretném
sugallni, hogy nem rekedhe-
tünk meg egy szûk hivatko-

zási körben csupán a törté-
nelmi, az etnikai és demog-
ráfiai vonatkozásoknál,
mindegyre azon rágódva,
ami volt, hogy mivel hibáz-
tunk és mivel hibáztak, hogy
mit vétettek ellenünk és mit
vétettünk mi. Az is fölösle-
ges, hogy minduntalan egyes
újsütetû politikusok többé,
de inkább kevésbé intelligens
és értelmes nyilatkozatain
kérõdzzünk; ezek ugyanis
saját személyes érdekeiket
demokratikus, netán köny-
velõi-közgazdasági frazeoló-
giába csomagolják. 

Furcsa lenne azt gondol-
ni, hogy semmiféle össze-
függés nincs az antropoló-
gia, az ismeretelmélet és a
politika között. Mintha a
politikai projektek vizsgála-
ta nélkülözhetné a politikai
logikát és nyelvezetet, a poli-
tikusok értelmi befogadó ké-
pességét; azokét, akik most
talán jobban, mint máskor

bármikor, az iszaphoz ha-
sonló mozgékony, képlé-
keny és bonyolult anyaggal
dolgoznak. E projektek va-
lóságfedezetét nem egy tu-
catnyi, fûtött szobában ösz-
szeülõ, zavaroseszû csopor-
tocska adná meg, miközben
ostobaságokat kiáltoznak,
populista gondolatokat ere-
getnek és csépelnek, a meg-
alkuvásból és a csiszlikség-
bõl élnek. A képviselõkrõl
beszélek, akik a gyûléseken
nagy szavakat pufogtatnak,
úgymond a nép, vagyis a vá-
lasztók akaratát képviselik.
Etnikumtól függetlenül, cse-
kély kivételtõl eltekintve,
azokra a politikusokra, akik
kortársaink voltak és ma is
azok, ráillik ez a jellemzés.
“Az enyéim” így tehát nem
képviselnek engem. Te úgy
érzed, hogy a tieid igen?

(Cseke Gábor és Dan Culcer
levelezésébõl. Folytatjuk)
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Zsehránszky István

A marosvásárhelyi Kos-
suth Lajos utca továbbra
sem Kossuth Lajos utca. Mi
történt?
– Már két ízben is megpró-
bálták visszanevezni a Cãlã-
raºilor utcát Kossuth Lajos
utcává. Elõször 2003-ban,
majd pedig 2005-ben. 2003-
ben azért nem sikerült, mert
a Vatra Româneascã és a
Nagy-Románia Párt megtá-
madta a városi tanács intéz-
kedését, és a bíróság eljárási
okokra, procedurális okokra
hivatkozva helyet adott az
utcanevet kontesztálók bead-
ványának. 2005-ben a tanács
újra elhatározta a Kossuth
Lajos utca nevének helyreál-
lítását, és nemcsak a magyar
tanácsosok, az RMDSZ-
tanácsosok, hanem két ro-
mán tanácsos is megszavaz-
ta ezt. Tehát így többségi
döntéssel visszanevezték vol-
na a Cãlãraºilor utcát Kos-
suth Lajos utcára, ahogy volt
az 1980-as évek második fe-
léig. Ugyanis akkor változ-
tatta meg Cãlãraºilorra a
Ceauºescu-hatalom. Emlé-
kezzünk arra, hogy abban az
idõben milyen magyarelle-
nes intézkedések voltak.
Pontosan beillett azok közé,
a magyarellenes intézkedé-
sek közé.

Mint említette, a városi
tanácsban két román taná-
csos is megszavazta a visz-
szanevezést. Kik voltak
azok?
– Fontos ez? 

Jó lenne megemlíteni
õket.
– Claudiu Maior és Doru
Opriºcan. Az történt tehát,
hogy a 2005 októberében
hozott városi tanácsi határo-
zatot is megtámadta a Nagy-
Románia Párt, a Vatra Ro-
mâneascã szervezet, az Av-
ram Iancu Hazfias Szerve-
zet, egy Nagy-Románia pár-
ti tanácsos is, aki jelen volt a
tanácsi döntéskor. 

Hogyan tudták megtá-
madni? Mivel indokolták?
– Az indoklás az volt, nem-
zeti érzelmeket sért az, hogy
– miként õk nevezték – egy
tömeggyilkosról, Kossuth
Lajos tömeggyilkosról ne-
vezzenek el utcát Marosvá-
sárhelyen. Hogy Kossuth
Lajosnak negatív szerepe
volt az 1848-as erdélyi ro-
mán forradalomban...

Ami hasonlított az ellen-
forradalomra is...
– Tehát szerintük nem lehet
utcát elnevezni Kossuth La-
josról Marosvásárhelyen.
Máshol lehet, ugye? És itt
most nem a Székelyföldrõl
beszélek, hanem a Szilágy-
ságról, például. Zilahon,
ahol a lakosságnak csak a
17–18 százaléka magyar, ott
el lehet nevezni utcát Kos-
suth Lajosról. Nagyszalon-
tán szobra lehet Kossuthnak.
Szobra van ott Avram Iancu-

nak is, és békésen megférnek
egymás mellett.

Szobor alakban...
– De Marosvásárhelyen? Az
más eset.

Marosvásárhely frontvá-
ros.
– Frontváros. A román naci-
onalista erõknek itt bizonyí-
taniuk kell, hogy az övék a
hatalom. Mert Kolozsvár,
ugye, már rég nem frontvá-
ros, most Marosvásárhely a
frontváros, és ha nem ügye-
lünk, a közeljövõben Sepsi-
szentgyörgy is frontváros le-
het.

A frontváros azt jelenti,
hogy a lakosság kb. ugyan-
olyan arányban román, il-
letve magyar...
– És állandóan napirenden
van, hogy „Kié a város?” De
visszatérve a Kossuth utcára,
az elsõ tárgyalások Maros-
vásárhelyen, a Maros Me-
gyei Törvényszéken rendkí-
vül nehéz körülmények kö-
zött zajlottak, legalábbis a
ügyfelem számára és szá-
momra, aki a Marosvásárhe-
lyi Városi Tanácsot képvise-
lem, tanácsi határozattal ki-
nevezett ügyvédje vagyok.
Többfázisos per volt, több-
szöri halasztással, de min-
den megjelenéskor napiren-
den volt a magyargyalázás,
Kossuth-gyalázás, RMDSZ-
gyalázás. És az elsõ döntés
ennek a szellemében történt.
A Maros Megyei Törvény-
szék kimondta: azért adnak
helyet a Kossuth-nevet kon-
tesztálóknak, mert e név
használata a román nemzeti
érdekeket sérti, a nemzeti ál-
lam egységét veszélyezteti, a
Vatra Româneascã létét ve-
szélyezteti. Tehát ez volt a
bírósági indoklás. 

Milyen törvényi alapja
van ennek a törvényszéki
döntésnek? Ami, ugye, kép-
zelõdéseket szentesít. In-
kább klinikai eset, mintsem
igazságszolgáltatás...
– Semmilyen törvényes alap-
ja sincs. A törvényben csu-
pán annyi van, hogyha egy
közigazgatási intézkedés va-
lakinek a jogát vagy érdekeit
sérti, akkor bírósághoz for-
dulhat. Viszont a városi ta-
nács határozatára sem az al-
kotmány, sem bármelyik tör-
vény alapján nem lehet rá-
fogni azt, hogy valakinek a
jogát sérti. Marosvásárhe-
lyen az, hogy Kossuth Lajos-
nevet adnak vissza egy utcá-
nak, amely több mint 100
éven keresztül viselte ezt a
nevet, nem tudom, hogy mi-
lyen jogot sért. Törvényes
alap nincs arra, hogy ezt ki-
mondják. A Maros Megyei
Törvényszék döntését meg-
fellebbeztük a Marosvásár-
helyi Fellebbviteli Bírósá-
gon, az megsemmisítette a
törvényszéki ítéletet, és az
ügyet visszaküldte újratár-
gyalásra...

A már ismerõs helyre...

– ... a Maros Megyei Tör-
vényszékre, és ott kezdõdött
elölrõl a per. Ismét napiren-
den voltak a magyargyalázá-
sok és Kossuth-gyalázások,
és megszületett a második
döntés, ami már nem azt
mondta, hogy a Kossuth ut-
ca visszanevezése nemzeti
érdekeket sért, hogy a Vatra
Româneascának az érdekeit
sérti, hanem csak azt: kifo-
gásolható az, hogy a városi
tanács sürgõsségi eljárással
fogadta el ezt az utcanév-vál-
toztatást. Jogunk volt még
egyszer fellebbezni, és a Fel-
lebbviteli Bíróságon azt tá-
madtuk meg, hogy a tör-
vényszék cenzúrázza az ön-
kormányzat döntését.
Ugyanis az önkormányzat
szabadon dönt afelõl, hogy
mit fogad el sürgõsségi eljá-
rással, és mit fogad el rendes
eljárással. 

De egyáltalán beleszól-
hat a törvényszék? Van erre
törvény?
– Nem szólhat bele. Mert az

önkormányzatnak az auto-
nómiájába szólt bele ezáltal.

Tehát lényegében arról
van szó, hogy az igazság-
szolgáltatás nem tartja tisz-
teletben az önkormányzat
autonómiáját.
– Ezt ki is mondtam, erre is
hivatkoztam, amikor a felfo-
lyamodásomat beadtam,
második alkalommal. Idõ-
közben Marosvásárhelyen a
hangulatkeltés folytatódott.
A Cuvântul liber, a helyi veze-
tõ román lap most is hergel-
te a román közvéleményt
Kossuth ellen....

Ami azt jelenti, hogy
nincs eléggé felhergelõdve?
Tõle akár Kossuth neve ut-
canév is lehetne...
– Ilyen körülmények között
kértem a pernek az áttételét
Marosvásárhelyrõl bárhova,
mert a törvény szerint nem
mondhatom meg, hogy ho-
va. És letettük a kérést a Leg-
felsõ Bírósághoz, hogy dönt-
se el azt, hogy valahová más-
hová helyezzék át a pert. Na-
gyon ritka esetben adnak he-
lyet az áthelyezési kérésnek.
De látván a körülményeket,
bizonyítékokat tettem le ar-
ról, hogy milyen hangulat
van Marosvásárhelyen, a

legfelsõ bíróság áthelyezte a
pert a Craiovai Fellebbviteli
Bírósághoz. 

És remélhetõ volt, hogy
ott nyugodt tárgyalás lesz.
– Arra számítottam én is,
hogy nyugodt tárgyalás lesz,
mert ott, Craiován nem so-
kat érdekli az embereket a
Kossuth utca, sokan azt sem
tudják, hogy ki az a Kos-
suth.

Viszont, ha nem is tud-
nak sokat róla, azért tiszte-
lik. Például Craiován lát-
tam Petõfi utcát, Dózsa
György utcát. Igaz, a 80-as
években jártam ott...
– Én nem láttam, nem volt
idõm nézelõdni. Tehát
Craiován az elsõ tárgyalást
elhalasztották, procedurális
okból, ugyanis megjelent a
Glasul moþilor nevezetû civil
szervezet, amely belépett a
perbe.

Hogy léphetett be utó-
lag?

– Mert joga van belépni bár-
kinek a perbe, ha érdekében
áll. Tehát a nacionalista szer-
vezetek mellé felsorakozott
még egy, és ezért a 2011. feb-
ruár 28-i tárgyalást elhalasz-
tották.

Hogy ellenõrizzék az il-
letõt?
– Nem, az eljáráshoz tarto-
zik ez. Nekem is fel kell ké-
szülnöm, válaszolnom kell a
beadványokra. Tehát nekem
is meg van adva a védekezé-
si lehetõség. Amit használ-
tam is: a március 21-i tárgya-
láson azzal kezdtem, hogy
kértem a Craiovai Fellebbvi-
teli Bíróságot, hogy a perben
csak jogi tényekre alapozza-
nak, csak jogi körülménye-
ket vegyenek figyelembe,
más tényezõt ne vegyenek fi-
gyelembe, egy utca elnevezé-
sébõl ne legyen sem politi-
kai, sem történelmi per.
Amire a bíró azt is mondta,
hogy ez a helyes, így tesz-
nek. És valójában az ott
megjelent több mint tíz, kö-
rülbelül tizenötnyi létszámú
vatrás csoport hiába próbált
nyomást gyakorolni a bíróra.
Ha az ellenfelem bármikor
megpróbálta kiejteni Kos-
suth nevét olyan értelemben,
hogy tömeggyilkos, vagy

magyargyalázásba kezdett,
azonnal leállította. Tehát
ilyen körülmények között,
azt állíthatom, hogy a leg-
messzebbmenõen korrekt
körülmények között zajlott
le a tárgyalás. 

És felcsillant a remény,
hogy van még igazságszol-
gáltatás ebben az ország-
ban.
– Azt reméltem, hogy nor-
mális körülmények között,
ha a bíróság figyelembe veszi
azt, hogy az igazságszolgál-
tatás nem szólhat bele abba,
hogy egy helyi tanács  mi-
lyen eljárással – sörgõsségi-
vel vagy mással – dönti el,
hogy mit akar, akkor nekünk
nyert ügyünk van. Erre szá-
mítottam. Csakhogy közben
március 15-én megtörtént a
Csibi-jelenet, az akasztásos
jelenet, ami országos hiszté-
riát váltott ki. A román nézõ
nap mint nap egyebet nem
látott a tévében csak azt,
hogy Avram Iancut akaszt-
ják. Ezzel volt betáplálva a

román közvélemény. A
craiovai nézõ is, a craiovai
bíró is azt látta, hogy Avram
Iancut akasztják; azt, akinek
a román köztudatban a leg-
nagyobb ellensége Kossuth
volt. Ilyen körülmények kö-
zött ember legyen a talpán
az a román bíró, aki a tö-
meghisztéria közepette igaz-
ságosan mer dönteni. A pert
megelõzõen a Vatra Româ-
neascã mindent megpróbált
a médiában, és a honlapo-
kon is. Az ortodox egyház-
hoz közel álló szervezetek
honlapjain, újságírói honla-
pokon, tartalékos katona-
tisztek szervezeteinek a hon-
lapján és más civil szerveze-
teknek a honlapján a pert
megelõzõen egyéb sem folyt,
mint az, hogy ki volt Kos-
suth, milyen románfaló volt,
és hogy az õ nevérõl utcát
akarnak elnevezni Vásár-
helyt. Természetesen mellé-
kelték mindehhez a video-
klipet arról, hogy mi történt
Csíkszeredában.

Ideje lenne azonban
Avram Iancuról is elmon-
dani, hogy ki volt. És akkor
vele kapcsolatban is beke-
rülne a képbe, hogy tömeg-
gyilkos, például...
– Ideje lenne elmondani, de

kifogja elmondani?

A többségi történészek
nem hajlandók erre, mert
nacionalisták, a többségi
politikusok nem hajlandók
erre, mert nacionalisták...
– Példa erre az, ahogy a Ro-
mán Parlamentben foglal-
koztak a Csibi-üggyel...

A pópák sem, mert naci-
onalisták? Akkor kitõl vár-
hatjuk? 
– Nem várhatunk semmit,
mert õk a közvéleményfor-
málók, a politikusok, a pó-
pák, és ez a hangulat.

Ezért ez egy gyógyítatlan
seb, amelyet idõnként fel-
tépnek... Pedig ha objektí-
ven, nyugodtan megtár-
gyalnák románok és ma-
gyarok, akkor esetleg be-
gyógyulna. 
– Szó volt arról, hogy a ro-
mán és a magyar történészek
leülnek és tisztáznak bizo-
nyos kérdéseket a két nép
közös történelmébõl, de csak
a készülõdésig jutottak el...

Visszatérve a Kossuth ut-
cára: jelen pillanatban hogy
áll a per?
– Elutasították a felfolyamo-
dási beadványunkat. És ez-
zel vége...

Nem lenne egyszerûbb,
hogy ha a Marosvásárhelyi
Városi Tanács nyugodt kö-
rülmények között hozna
egy újabb határozatot? 
– Errõl is szó van. Mert az
ítélet jogerõs, és itt már nincs
mit tenni. A városi tanács
hozhat egy új határozatot.
De kérdem én: hogyan való-
sítható meg ez most, amikor
az RMDSZ már nincs több-
ségben? A 2008-as választá-
sokat követõen elveszítettük
a többséget a marosvásárhe-
lyi tanácsban. Viszont el kell
mondanom azt is, hogy na-
gyon érdekes cikket találtam
egy román újságban, a szin-
tén marosvásárhelyi Ziarul
de Mureºban, érdemes elol-
vasni, amelyben kommen-
tálja ezt az egész Kossuth ut-
ca – Cãlãraºilor utca pert. És
ebbõl a cikkbõl kiérzõdik,
hogy már elegük van ebbõl a
cirkuszból. 

S tegyük hozzá, a jóérzé-
sû románok mégiscsak töb-
ben vannak, mint a vátrá-
sok! És ezt tekintetbe kell
hogy vegye az új városi ta-
nács.
– A lap szerint jó lenne mind
a két közösségnek megszív-
lelni a más országok példá-
ját, és azt a nevet kellene ad-
ni annak a nagyon vitatott
utcának, hogy Cãlãraºilor–
Kossuth vagy Kossuth–
Cãlãraºilor. Ugyanis Stras-
bourgban, miután megtör-
tént a francia–német megbé-
kélés, olyan nevet adtak az
egyik utcának, amin érde-
mes elgondolkodni: „Kaiser
Franz Josef strasse – Le
Boulevard de la Repub-
lique”, tehát kettõs nevet.

Jogi alap-e a hisztéria?
Beszélgetés Kerekes Károly RMDSZ-es képviselõvel, az alsóház munkaügyi bizottságának tagjával
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Varga Andrea

Napok óta olvasom Járó-
ka Lívia az Európai Parla-
ment állásfoglalására irányu-
ló indítványát (www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?typ
e=REPORT&reference=A7-
2011-0043&language=HU) a
romák integrációjának euró-
pai uniós stratégiájáról, me-
lyet 2011. március 9-én, szer-
dán Strasbourgban fogadtak
el. Európa tehát megvolna.
Marad azonban a kérdés, mi
köze a bukaresti roma Nuþá-
nak mindehhez? Talán any-
nyi, hogy pontosan azon a
napon, vagyis február 21-
én, halt meg Bukarestben,
társadalmi számkivetésben,
amikor Járóka Lívia elõter-
jesztette indítványának szö-
vegét.

Utolsó alkalommal, ami-
kor láttam Nuþát, ez éppen
halála elõtt négy nappal volt.
Mint szomszéd bementem
hozzá, az egyébként Buka-
rest belvárosában lévõ, volt
ICRAL (tanácsi) kezelésû
földszinti, minden komfor-
tot nélkülözõ lakásába, hogy
kérdezzem meg tõle, mit
mondtak aznap az orvosnál,
ahová az én unszolásomra
ment el, s még én ad-
tamnNeki pénzt, legyen mi-
vel elmennie az orvoshoz, s
hogy legyen mibõl kiváltania
gyógyszereit, ha felírnának
valamit. Mert már az elõtte
való napon is az utcán várt,
szokásához híven (szegény
nem tudhatta, azért nem ta-
lált meg az elõzõ hetekben,
mert Budapesten voltam,
nagymamám temetésén),
hogy mutassa meg nekem a
leleteit, panaszolván: egyet-
len orvos vagy mentõs sem
áll vele szóba, még fájdalom-
csillapítót sem ír fel, mond-
ván „büdös és cigány”. E
kettõ külön-külön is súlyos
teher, nemhogy így együtt.

Mint szomszédomat
nyolc éve ismertem meg,
amikor az egyedüli nem pol-
gármesteri kezelésû házba
anno mint albérlõ beköltöz-
tem, így az utcában a volt tu-
lajék összes társadalmi kap-
csolatát is megörököltem.

Nuþának olyan szép, tiszta
kék szeme volt, amilyet még
fényképen sem láttam soha.
Anyja kisgyerekként Transz-
nisztriát is megjárta bukares-
tiként, mert az egész család
szolidaritást vállalt egyik fér-
fi rokonukkal (errõl bõveb-
ben is írtam egy 2001-es ta-
nulmányomban, www.edrc.
ro/docs/docs/tiganii/anexe.pd
f). Nuþa családtagjai közül a
transznisztriai kalandból a
betegség és éhínség miatt
már csak Nuþa anyja, Floare,
akkor még leányka, és két
testvére tért vissza. Közülük
elõbb az egyik, majd a másik
is meghalt a kései szocializ-
mus idején.

Floare 1958 õszén fiatal
házasként férjével (Ioan) és
az újszülött Nuþával egy éj-

szaka a Bãrãganba került,
mert ahogy lenni szokott:
rossz helyen voltak, és rossz-
kor. Nuþa családja egy este
rokonlátogatóban volt a
Floreasca negyedben, s bár
Ioan és Floare is a Griviþa
Roºie gyárban dolgozott se-
gédmunkásként, még azon
az éjjelen, egy szál aznapi
ruhában transzportálták
õket a „településrendezés”
címen indított akció kereté-
ben, amikor a (mai floreas-
cai jégpálya helyén lévõ) vis-
kók lakosait rendõri segéd-
lettel begyûjtötték. Egyes
emlékezések szerint a házak,
amelyekbe kerültek, koráb-
ban a Bánságból „kollektív
bûnösség” címén kitelepített
svábok lakhelyei voltak.
Nuþa apja, Ioan két év múlva
meghalt az új lakóhelyén, õ
pedig anyjával csak 1964-
ben tudott hazakerülni. Ek-
kor hatéves volt, ide két utcá-
ra, egy ugyancsak ICRAL-
os házba költöztek, s bár
Nuþa anyja, Florea a két
„társasutazástól” örök életé-
re beteges maradt, mégis 35
évet dolgozott gyári segéd-
munkásként, amiért tavaly
augusztus 14-ig, haláláig ha-
vi 499 lej nyugdíjat kapott.
Elõtte éveken át próbáltam
számára a 118/1990-es tör-
vény alapján szociális jutta-
tást kérni a két „társasuta-
zásért” – de hiába.

Mintegy megörökölt kap-
csolat, idegen sors, homá-
lyos múlt … – mi közöm is
volna hozzá? Talán nem
más, mint a néma sikoly, a
torkon ragadott kiszolgálta-
tottság, avagy az uniós elvek
és a mindennapi valóság
kontrasztja…

Talán részbeni magyará-
zat ehhez a személyesség
másik ága: több mint tizenöt
éve azért jöttem Romániába,
hogy a romániai holoka-
usztról csináljak filmet, elõ-
zõleg 1994-ben három hóna-
pos Soros-ösztöndíjam volt a
romániai antiszemitizmus
kutatására, majd négy film
elkészülte után, 2001-ben
Kolozsváron az EDRC ki-
adásában dokumentumköte-
tet társszerkesztettem a ro-
mániai cigányok 1920 és
1944 közötti életérõl, többek
között a Transznisztriába de-
portált romák sorsáról. Ezek
nyomán azt hihettem akkor,
midõn Nuþa anyjának, Flo-
reának segítettem kérelmet
indítani a nyugdíjfolyósító-
nál, hogy már tudtam, mit
jelent Transznisztria, depor-
tálás, és mik lehetnek a szük-
séges dokumentumok…, de
azt mindmáig nem érthet-
tem meg, hogyan képzelték
a törvény kiötlõi azokat a
feltételeket, amelyek teljesít-
hetetlenek: a kérvényezõnek
évre, hónapra és napra pon-
tosan bizonyítania kell a de-
portálás kezdetét és végét,
mintha a deportált romák
szervezett társasutazáson
vettek volna részt, kezükben

üdülõjeggyel, amin feltüntet-
ték a kezdõ napot (mondjuk
1942. szeptember 15.) és a
visszaút napját… Persze, ért-
hetõ a hivatali logika, végté-
re is napra fizetik a kártalaní-
tás összegét, de mi van ak-
kor, ha mint Nuþa anyjának,
Floreának már nem élnek a
tanúként behívható rokonai,
s nem dokumentálhatja köz-
igazgatási jogeljárási logiká-
nak megfelelõen a maga
kártörténetét…? Annál is
bosszantóbb számomra a
méltánytalanság e módja,
mivel azt az egyetlen 1944-es
dossziét, amely a Transz-
nisztriából visszajött romák
nevét tartalmazza, anno
2000-ben még én küldtem el
xeroxmásolatban a washing-
toni Holokauszt Múzeum-
nak, hogy nekik is legyen…
De a törvényi szabályozás
abszurditása végtelen: elvár-

ja, hogy a kérvényezõ igazo-
lást hozzon arról, hogy poli-
tikai okok miatt telepítették
ki. Nem tudhatjuk, hányan
láttak életükben egyetlen
kommunista idõkbõl szár-
mazó utasítást vagy határo-
zatot, de azt mint történész,
e korszak kutatója több száz-
ezerszer láthattam: soha
nem írták le azt, hogy politi-
kai okok miatti kitelepítés, és
fõleg romák esetében nem,
akiket a korszak még csak
mint kisebbséget sem ismert
el, nemhogy ép ésszel felfog-
ható indokot találhatott vol-
na a büntetõ eljárásra. Ne-
vetséges tehát a jogi feltétel:
olyan indoklást, hogy valaki
a társadalomra „veszélyes”,
több tízezret láttam, de hogy
expressis verbis azért telepít-
senek ki, üldözzenek valaki-
ket, mert a politikai nézeteik
nem alkalmazkodtak a rend-
szer logikájához, azt a hata-
lom egyértelmûen soha nem
fogalmazta meg a tömeges
intézkedések hátterében
vagy érvényes joggyakorlat
alapján. Persze lehet, hogy
nem jó helyen kutatgat-
tam…, de a „kollaboráns”
vagy „népnyúzó”, vagy
„osztályellenség” vád sosem
tudott személyre szabottan
érvényes jogi alapra szert

tenni, a romák esetében.
A jogilag elvárt „igazolá-

si” feltételek tehát képtelen-
ségek, amennyiben személyi
szabadság sértésének okada-
tolását várják el egy társadal-
milag be nem fogadott nép-
tömegtõl. Ráadásképpen a
személyes tanulság is kellõ
alap a kételyhez: éppen ti-
zenegy éve, még a Constan-
tinescu-elnökség utolsó hó-
napjaiban mint levéltári ku-
tató engedélyt kértem az ira-
tok tanulmányozására a bel-
ügyi minisztérium levéltárá-
tól, az iratgazdától, a doku-
mentumok õrzõjétõl, ahon-
nan a hivatalos terminus,
egy hónap lejártával pecsétes
választ kaptam: „Az ön által
kért iratokat nem áll mó-
dunkban kiadni”. A miértet
viszont azóta sem közölték...

Majd jóval megismerkedé-
sünk után megpróbáltam

még Ioannak, Nuþa apjának
a népesség-nyilvántartóból
kikérni a halotti bizonyítvá-
nyát, ahonnan ugyancsak ta-
lányos választ kaptam: „a
kért információnak titkos jel-
lege van”.

Mindezek után az EU ma-
gasában ezt olvashatom a
Járóka-indítványban, hogy
az Európai Parlament:

„4. felkéri a Bizottságot,
hogy határozza meg a straté-
gia kiemelt területekhez kap-
csolódó célkitûzéseit, elsõ-
sorban az alábbiakat: 

– hatékony megkülönböz-
tetés elleni jogszabályok és
az élet valamennyi területén
megvalósuló diszkrimináció,
többek között a kettõs diszk-
rimináció ellen is védelmet
biztosító, valamint az egyen-
lõséget, a megkülönböztetés-
mentességet és a szabad
mozgáshoz való jogot garan-
táló, védelmezõ és elõmoz-
dító intézkedések elfogadá-
sa, többek között a romákat
és nem romákat egyaránt
célzó figyelemfelkeltõ intéz-
kedések révén annak érdeké-
ben, hogy fel lehessen szá-
molni a megkülönböztetõ
jellegû akadályokat,

– fellépés a cigánygyûlö-
let, az elõítéletek, a sztereotí-
piák, a rasszizmus és az ide-

gengyûlölet, a megbélyegzés
és a romákkal szembeni gyû-
löletbeszéd ellen, elsõsorban
a vonatkozó jogszabályok
betartatása és a faji indíttatá-
sú bûncselekmények esetén
a megfelelõ büntetés kisza-
bása révén,

– annak biztosítása, hogy
a média nem terjeszt elõíté-
leteket a roma közösséggel
szemben és pozitív képet
népszerûsít a sokszínûség-
rõl, valamint annak lehetõvé
tétele, hogy a romák arányo-
sabban szerepeljenek a mé-
diában,

– az emberi jogi visszaélé-
sek megakadályozása és az
áldozatok védelme, biztosít-
va számukra a jogsegélyt és a
hatékony jogorvoslatot, kü-
lönös figyelmet fordítva a ro-
ma gyermekek és nõk hely-
zetére, akik gyakran kettõs
megkülönböztetéssel szem-

besülnek”.
Eddig s ekként az indít-

vány… Közben viszont vála-
szolatlanul marad a talány,
hogyan is lehet az elõítélete-
ket „leküzdeni” Romániá-
ban, ha maguk a törvényi
feltételek is úgy vannak meg-
konstruálva, hogy érvényesí-
tésükhöz egyetlen analfabé-
ta/félanalfabéta roma sem
tud garanciákat nyerni, mert
ha valamely levéltári igazo-
lásért kell intézménybõl in-
tézménybe vegzálódnia, ak-
kor szinte csakis arra várhat:
a hivatal: megunja, belefá-
rad, vagy pedig a kérelmezõ
föladja, illetve meghal, mie-
lõtt eredményhez jutna.

Lehetséges azonban az a
verzió is, hogy a romániai
törvények felkent alkotója
eleve a hamis tanúzásra vagy
egyéb más mutyikra gondol-
hatott, melyekbõl persze volt
bõven a román kárpótlás
kapcsán is... 

És hogyan kerül Nuþa az
európai romaintegrálás fon-
tos problémakörébe?

Szomszédasszonyomról,
akitõl évekig vásárolgattam
ezt-azt, ha kellett, ha nem,
vagy fizettem neki padlás- és
pincetakarításért stb. és segí-
tettem, amikor kérvényt kel-
lett írnia, két héttel halála

elõtt derült ki, hogy végsõ
stádiumú tüdõrákja van. Az
utolsó napon, amikor láthat-
tam, még bizakodott, mert
erõsködtem, hogy ne adja
fel, megnézem a román
egészségügyi és szociális tör-
vényeket, és talán tehetünk
még valamit … Az „átkos-
ban” gyárban dolgozott se-
gédmunkásként, mintegy
„családi örökség” jegyében,
89 után viszont szinte az el-
sõk között került az utcára a
megszûnt gyárból, s azután
már hiába ment el bárhová,
bármely álláshirdetésre,
amelyrõl csak hallott, és hiá-
ba volt a legszebb kék szeme
a világon, a bõre sötétbarnás
lévén, nem álltak vele szóba.
Hiába akart Õ mozit takarí-
tani egy új mallban (ez volt
talán a legelrugaszkodottabb
ötlete), vagy hiába akart
vécésnéninek menni a köz-
ponti pályaudvarra, utcát sö-
pörni, esetleg krumplit pu-
colni ott, ahol remélte, hogy
esetleg ételt is kap majd a
munkahelyén..., mert min-
den álláskeresésnek elutasí-
tás lett a vége: „idõközben
betelt az állás, vagy nyíltan
szemébe mondták: „cigá-
nyokat nem alkalmazunk.”

Havonta egyszer kijárt a
kínai piacra, ahol anyja
nyugdíjából és az elmúlt hó-
napban félretett pénzbõl vá-
sárolt kétzsáknyi férfi zok-
nit, alsónemût, törölközõt,
ágynemût, meg a jobb hó-
napokban férfi- és gyerekci-
põket, hogy ezekkel járjon
szomszédról szomszédra,
házról házra… – ebbõl él-
tek, míg az anyja élt. Mint-
egy ajándékként január ele-
jén rokkantsági nyugdíjat
kapott. Így még azt sem
mondhatjuk, hogy teljesség-
gel a társadalom peremén
élt, volt egészségbiztosítása
is, így háziorvosa is. De hol
volt még tõle Európa?

Több mint egy hónapja,
hogy meghalt, s itthagyta
emlékét a „mentõsök” ke-
gyének, akik az utolsó két
hétben szinte mindennap ki-
jöttek, majd azután el is
mentek, mondván hogy ci-
gány és büdös, nem teszik be
a mentõkocsiba. Maradt te-
hát a kérdés: Vajon most
már az Európai Parlament
ajánlása napi olvasmányává
lesz a lelkiismeretes „mentõ-
söknek” és a kórházi orvo-
soknak, akik még fájdalom-
csillapítót sem adtak
Nuþának, mondván hogy
büdös és cigány?

Érdekes mindez azért is,
mert éveken át nap mint nap
találkoztam Nuþával, és so-
ha nem láttam sem piszko-
san, sem ápolatlanul, s mert
bármennyire is komfort nél-
küli házban lakott, nyáron
mosásból és szõnyegtisztí-
tásból szerzett megélhetést,
olyan nagyon piszkos és fer-
tõzõ talán mégsem lehetett. 

Folytatása a 20. oldalon

Nuþa és Európa – avagy 
csak sikoltás, semmi más?
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Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány

Elsõ ízben az idén márci-
us 6-án rendeztek ilyen na-
pot a Szatmár megyei
Túrterebesen. A Romániai

Német Demokrata Fórum
helyi szervezetének elnöke,
Adalbert Császár kezdemé-
nyezte ezt. 

Az ünnepség ökumeni-
kus istentisztelettel kezdõ-
dött. Azután megkoszo-
rúzták a második világhá-
ború áldozatainak és a
Szovjetunióba deportáltal
emlékmûvét. Az ökumeni-
kus istentiszteleten is és a
koszorúzáskor is a szat-
márnémeti Kölcsey Ferenc
Fõgimnázium kórusa éne-
kelt.

A német kultúra napjá-
nak a rendezvénysorozata a
mûvelõdési otthonban foly-
tatódott. Nyitányként meg-
hallgatták a túrterebesi fia-
talok fúvószenekarának
mûsorát. Ezt követte Jo-
hann Forstenheizler, a Fó-
rum észak-erdélyi szerveze-
te elnökének  a szatmári
svábokról szóló elõadása,
melyet négyszázan hallgat-
tak meg. Majd Koczán Le-
vente, Túrterebes polgár-
mestere és Gisela Mekker, a
Németországba áttelepült
túrterebesiek egyesületének
elnöke üdvözölte a rendez-
vény résztvevõit. Itt is fellé-
pett a Kölcsey-líceum kóru-
sa, a német óvodások tánc-
csoportja, valamint a fiata-
lok és a felnõttek néptánc-
együttesei.

Folytatás a 19. oldalról

Mi több, anyjával ugyanez a
helyzet volt, akit ugyancsak
azért nem voltak hajlandóak
sohase beszállítással „ké-
nyeztetni” a mentõsök, mert
cigány. Tavalyi halála elõtt
egyszer lementem az utcára
a kiabálás hallatán, s meg-
próbáltam jobb belátásra bír-
ni a mentõsöket, de az volt a
válasz: mi közöm hozzá,
nem vagyok még rokon sem,
így hát pofa be, ne szóljak
bele… Majdnem hasonló-
képp járhattak a szomszédok
is, mert távollétemben õk
próbáltak gondoskodni róla,
s amikor Nuþa elkezdte vég-
leg rosszul érezni magát, a
mentõsök vagy ki sem jöttek,
vagy ha jöttek is, elmentek,
hozzá sem nyúltak. Halála
elõtt egy nappal, mikor már
üvöltött a fájdalomtól, az ut-
ca végéig hallatszott a jajve-
székelése, s minden szom-
széd odajött megnézni, hogy
mi van vele, talán közös köz-
benjárásra/nyomásra végül
elvitték az egyik kórházba,
ahol azután még aznap, feb-
ruár 21.-én meghalt.

Olvasom a Járóka-indít-
ványt és az abból készült ál-
lásfoglalást, azon gondol-
kodva, vajon mi kell hogy
történjen ahhoz Romániá-
ban, hogy mindaz, amirõl
EU-szinten szó van, be is tar-
tassék ebben a tagországban.

Kevéssé hihetõ, hogy ami
Strasbourgban ajánlásként
megfogant, és el is fogadták
ott, ami alapján mindent
meg kellene tenni annak ér-
dekében, hogy a szegregá-
ció, a leszakadás megszûn-
jön, az hatni is fog errefelé.
Szkeptikus lehetek talán
azért is, mert Nuþa betegsé-
gének hírére felkerestem a
romák felzárkóztatásával
foglalkozó két civil szerveze-
tet, és a pillanatnyi megérté-
sen túl mindössze annyit si-
került kapnom, hogy „jaj, te
szegény…”, „jaj, te olyan
rendes vagy és olyan segítõ-
kész”, „jaj, hát én most nem
érek rá, mert holnap men-
nem kell a kultuszminisztéri-
umba” – vagy anyám tyúkjá-
ba –, „de persze majd ked-
den hívlak és eljövök…!” –
… ez a kedd egy nappal azu-
tán volt, hogy Nuþa meghalt.
Amikor aztán mindkét roma
ONG-vezetõnek írtam egy-
egy sms-t, hogy Nuþa meg-
halt, „jaj…, borzasztó…!”,
ennyi volt a válasz.

Meghalt egy ember… Na
és aztán.

Olvasom az indítványban
a többi között: a 8. pont
„sürgeti, hogy a marginali-
zálódás megelõzése már ko-
ra gyermekkorban kezdõd-
jön el, tehát a gyermek meg-
születése után rögtön kerül-
jön be a népesség-nyilvántar-
tásba, állampolgárságát is-

merjék el, illetve részesüljön
valamennyi szociális szol-
gáltatásban; (...) továbbá,
hogy a roma gyermekek ré-
szére magas színvonalú ko-
rai oktatási szolgáltatásokat
kell garantálni, valamint
hogy speciális intézkedése-
ket kell hozni iskoláztatásuk
támogatására;

9. emlékeztet a romák –
fõként a nõk és lányok – elõtt
álló kihívásokra a mélysze-
génység, a megkülönbözte-
tés és a kirekesztés terén,
amelyek a felsõbb oktatási
szintekhez, a foglalkoztatás-
hoz és a szociális szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés hiá-
nyát eredményezik; kéri,
hogy a Bizottság és a tagál-
lamok a roma integrációra
irányuló valamennyi politi-
kában a nemek közötti esély-
egyenlõségi szempontok al-
kalmazása révén foglalkoz-
zanak a roma nõk és lányok
sajátos szükségleteivel, vala-
mint nyújtsanak védelmet a
különösen veszélyeztetett al-
csoportok számára”…

Sajátos szükségletek, vé-
delem a veszélyeztetet-
teknek… Csak két emlék –
nem másoktól kapott, ha-
nem személyes – meg a kér-
dés: vajon tudja-e valaki, il-
letve hányan tudhatják, mit
jelent az, amikor valaki úgy
szül gyermeket, hogy sem
õneki mint anyának nincs
anyakönyvi kivonata (ezál-

tal nem is létezik, szinte se-
hol semmilyen nyilvántar-
tásban nem szerepel), sem
az újszülöttnek nem lesz
ilyesmije. Vagyis az újszü-
lött sem létezik! Aztán men-
nyi utánajárás kell ahhoz,
mennyi pénz, idõ, aggoda-
lom, hogy az érintett anya-
könyveztesse magát és majd
a gyermekét is…? A kiadá-
sokat leszámítva minimum
másfél éves hajcihõ ez, ha
nem több. Három éve, ami-
kor egy lánynak próbáltam
segíteni, aki történetesen a
szülei elõl szökött Bukarest-
be, majd évekkel késõbb kis-
lányt szült az egyébként kö-
zéposztálybeli román élet-
társának…, de sem az anya,
akit Esterának hívnak, sem
a kislány nem szerepel
egyetlen népesség-nyilván-
tartásban sem. Majd, hogy
családjogilag a helyzet még
elképzelhetetlenebb legyen,
tavaly õsszel meghalt az
apa, s ezek után a gyerek,
aki papíron nem is létezik,
ebben az évben pedig isko-
láskorba kerül. És melyik is-
kolába lehet így beiratni?
Milyen európai jövõ vár rá?
Esetébn hogyan érvényesül-
nek az ilyen magasröptû el-
várások, mint a „marginal-
izálás mellõzése”, „magas
színvonalú oktatási szolgál-
tatások” és „speciális” isko-
láztatási támogatás? Milyen
esélyegyenlõségre számíthat

ez a kislány, aki hivatalosan
nem is létezik? 

Egy másik hasonló eset:
együtt utaztam Kolozsvárról
Bukarestig egy leánnyal, Ko-
lozsvár környékivel, aki az
apja által kényszerített eskü-
võ elõl szökött a bukaresti
semmibe, remélve, hogy ad-
ventista lévén, majd az Úr
megsegíti õt, mert házasság
helyett inkább tanulni akar-
na. A tízórás út alatt minden
létezõ román képviselõ-is-
merõsömet felhívtam, hogy
segítsen, de mindegyiktõl azt
a választ kaptam, hogy miért
is kéne, hiszen már nagyko-
rú, elmúlt 18 éves, és ha nem
akar férjhez menni, mond-
jon nemet… Hiába magya-
ráztam a tradíciót, hogy nõ
és nem mondhat nemet az
apjának, nem vállalhat eleve
képtelen jövõt… stb. Kit
érdekelt…?!

Megjegyzem, hogy akiket
e csekély tízórás út alatt
megkerestem, mind-mind a
romák elkötelezett védelme-
zõi voltak, nemcsak a nyilat-
kozatok szintjén, de törvény-
tervezeteket is gyártottak a
családon belüli erõszakról.
Vagy hát mit szóljak arról az
ONG-vezetõrõl, akinek pon-
tosan a roma nõk felzárkóz-
tatására irányuló program-
szórólapját látta az én vona-
ton megismert roma barát-
nõm, akivel azóta is tartom a
kapcsolatot, aki azóta egye-

temet végzett, és helytállt
mindenütt, miközben senki
nem segített neki. Az ONG-
vezetõk általában azzal fizet-
ték ki, hogy menjen férjhez,
amúgyis öreg már... A mi-
niszterelnöki roma tanács-
adó pedig egyenesen azt
mondta: ha minden kötél
szakad, hazaviszi magához.

A kötelek pedig szakad-
nak ... rendszeresen. Kevés
kivétellel éppen errõl szól-
nak a romániai romaügyek.
Helyi mutyikról, pénzle-
nyúlásokról, félreértelme-
zett szerepekrõl. Az ügyek
megoldása pedig olyan,
mintha az illetõ alapítványi
ember jótettet vállalna, s
mintha nem ez lenne a vá-
lasztott célja, nem ezt akar-
ná maga is…

Úgy tûnik, a romakérdés
csak a választások alkalmá-
val fontos. Amikor egy kiló
cukorért, egy rúd szalámiért
vagy egy liter olajért szava-
zatot lehet tõlük venni. Va-
jon hol marad el mindig az
igazi felzárkóztató program?
Tekintélyes panaszlistát tud-
nék összeállítani az elmúlt
18–20 év e téren szerzett ta-
pasztalataiból. A romániai
román pártnál ügyvédeske-
dõ barátnõm találóan mond-
ta: vagy empátiával szület-
nek az emberek, vagy nélkü-
le; de attól, hogy a kutya a
templomajtóban kéreget,
még nem lesz keresztény…

Nuþa és Európa – avagy 
csak sikoltás, semmi más?

A német kultúra napja 
Az Európa Tanács szak-

értõi bizottsága március 15-
én a Romániai Német De-
mokrata Fórum képvislõi-
vel tárgyalt az Európai Re-
gionális és Kisebbségi Nyel-
vek Chartájának alkalma-
zásáról. Mindenekelõtt ar-
ról beszélgettek, hogy álta-
lában véve milyen helyzet-
ben van a német kisebbség
az anyanyelv használatát il-
letõen a Chartában megje-
lölt területeken: az oktatás-
ban, a mûvelõdési életben,
az igazságszolgáltatásban,

a közigazgatásban, a szoci-
ális ellátás számos részterü-
letén.

Az Európa Tanács kül-
döttsége azután látogatott
Romániába, hogy megkapta
az elsõ jelentést a Charta al-
kalmazásáról. Ezt a jelentést
2010 októberében bocsátot-
ták ki. A küldöttség azért lá-
togatott Romániába, hogy a
helyszínen kiegészítõ infor-
mációkhoz jusson. A meg-
beszélések eredményei beke-
rülnek majd a szakértõi bi-
zottságnak a 2011-beli hely-

zetrõl szóló értékelésébe.
Az Európa Tanács kül-

döttségének a tagjai: Stefan
Oeter német küldött, a Ro-
mániával foglalkozó szakér-
tõi bizottság elnöke, Mahu-
lena Hofmannova cseh kül-
dött, Joern Horn társtitkár
és Ion Diaconu román kül-
dött. Az RNDF-et Hans
Klein, Zeno Pinter és Ben-
jamin Józsa képviselte.

Románia 2007-ben ratifi-
kálta az Európai Regionális
és Kisebbségi Nyelvek
Chartáját.

ET-küldöttség chartanézõben

Tárgyalóasztalnál az ET-küldöttség
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