
Koraszülött csecsemõjével és kétéves kislányával vészelte át a szabadban a tél leghidegebb 
éjszakáját egy marosvásárhelyi nõ. A veszélyeztetett gyerekek számára csak hosszas utánajá-
rással sikerült segítséget szerezni, bár helyzetükrõl tudott a megyei gyermekvédelmi szolgálat.
A kevésbé szerencséseket az utcán vagy a fûtetlen otthonokban éri a fagyhalál. A hétvégi 
rekordhidegben négyen fagytak meg azért, mert nem érkezett idõben a segítség. 7. oldal 

Miközben Haitiban még min-
dig nem véglegesült a két hét-

tel ezelõtti tragédia halálos áldo-
zatainak a száma – jelenleg 150
ezernél tartanak –,  Romániában
ismét elõtérbe került az esetleges
földrengés és várható következ-
ményei miatti való aggodalom. A
Vrancea-térségben ugyanis elke-
rülhetetlenek az 1977-es évihez
fogható újabb földmozgások,
amelyek az ország déli és keleti
felében, elsõsorban pedig Buka-
restben okoznak jelentõs károkat.
Harminchárom esztendõvel ez-
elõtt a Richter-skálán mért 7,2 fo-
kozatú rengés 1578 halálos áldo-
zatot és 11 300 sebesültet köve-
telt, harmincötezer lakás semmi-
sült meg. 2. és 4. oldal 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1382 ▼
1 amerikai dollár 2,9255 ▼
100 magyar forint 1,5242 ▲

Kampánystart Magyarországon

A lehetséges legkorábbi idõpontban, április
11-én tartják az országgyûlési választások
elsõ fordulóját Magyarországon, április 25-
én pedig a másodikat – hozta nyilvános-
ságra hétvégén Sólyom László köztársasá-
gi elnök. A bejelentéssel hivatalosan is
megkezdõdött Magyarországon a 78 na-
pos, április 9-én éjfélig tartó kampány.

Aktuális 2

Kultúra 8

Vezércikk 3

Születésnapi Himnusz-ünnep

Díjátadás, kiál-
lításmegnyitók és
irodalmi estek tet-
ték emlékezetessé
az idei Magyar
Kultúra Napja ün-
nepét. Gyergyó-
szentmiklóson át-
adták a Gyergyói
Magyar Kultúráért
díjat, Bukarestben
pedig fotókiállítást
nyitottak a Buka-
resti Magyar Kul-
turális Intézet új
székhelyén.

Gazdaság 6
„Vak” vezeti a vállalatot 

Erõteljes stratégia-
váltással, a veszte-
séges termékekrõl
való lemondással
élhetik túl a válsá-
got a cégek – errõl
beszélt az Új Ma-
gyar Szónak adott
interjúban Kerezsi
Miklós, az East
Consulting tanács-
adó cég ügyvezetõ
igazgatója. Szerin-
te sok vállalat csu-
kott szemmel keze-
li a válságot. 

ÚMSZ

Bár az RMDSZ, illetve a
Demokrata–Liberális Párt

(PD-L) központi vezetõségei-
nek nyilatkozatai alapján nincs
ok aggodalomra, egyes me-
gyékben komoly nézeteltérések
vannak a két párt helyi vezetõi
között az igazgatói tisztségek
elosztása tekintetében. Míg a
hétvégi tárgyalások után Hu-
nyad megyében aláírták a helyi
egyezséget, addig Szatmár és
Hargita megyékben hírzárlatot
rendeltek el, attól tartva, hogy
a kiszivárgó részletek megtor-
pedózhatják a „posztozko-
dást”.  
Folytatása a 3. oldalon. 

Titkolóznak 
az egyezkedõk

Megint megmondta!
El lehet vitázni azon, hogy kinek kívánt
üzengetni az államfõ. Lehet, hogy a kor-

mányon levõ RMDSZ-nek,
lehet, hogy a választások
elõtt álló Magyarország-
nak. Voltaképpen újat nem
mondott. Mindössze jelez-

te, hogy odafigyel a ma-
gyarokra. Akiknek ugye
a választások után meg-

köszönte, hogy gyõ-
zelemre segítették.

Hidegvölgyi harc 
a hideggel, a közönnyel

A marosvásárhelyi Rozmaring utcai átmeneti szállóban minden hely megtelt. Csecsemõvel azonban amúgy sem érdemes ott próbálkozni Fotó: Antal Erika

Elnöki üzenet a román egyesülés ünnepén: nem lesz autonómia!

Ágoston Hugó

Fotó: Agerpres

„A területi autonómiát emle-
getõ politikusok nem értik

meg, hogy a román állam egysé-
ge a románok lelkében lakozik” –

üzent tegnap Iaºi-ból, a Moldova
és Havasalföld egyesülése 151.
évfordulóján tartott ünneprõl az
államfõ. 2. oldal 

Bãsescu üzent az RMDSZ-nekHa reng a föld
Romániában...



Kánya Gyöngyvér, Budapest

A lehetséges legkorábbi idõ-
pontban, április 11-én tartják

az országgyûlési választások elsõ
fordulóját Magyarországon, ápri-
lis 25-én pedig a másodikat –
hozta nyilvánosságra hétvégén
Sólyom László köztársasági el-
nök, a szokásoktól eltérõen nem
élõ televíziós adásban, hanem
közleményben. A bejelentéssel
hivatalosan is megkezdõdött Ma-
gyarországon minden idõk eddi-
gi legrövidebb, mindössze 78 na-
pos, április 9-én éjfélig tartó kam-
pánya, amelyre valamennyi párt,
egyenként összesen 386 millió fo-
rintot költhet. S bár az idõpont
csak pénteken vált hivatalossá, a
két nagypárt között már koráb-
ban megkezdõdött az „óriáspla-
kát- háború”, valamint január kö-
zepe óta mindennap újabb nyilat-
kozatok látnak napvilágot arról,
hogy ki hogyan védi meg a nyug-
díjasokat. 

Sólyom László bejelentése
nem okozott meglepetést, miu-
tán az államfõ egy december kö-
zepén adott interjújában kifejtet-
te, hogy a lehetõ legkorábbi idõ-
pontra írja ki a választást, ezzel is
lerövidítve a kampányidõszakot,
amit minden párt üdvözölt. „Ez
jó hír. Jó hír Magyarországnak,
mert azt jelenti, hogy kevesebb
idõ jut arra, hogy családtagokat
összeveszítsenek, kevesebb idõ
jut gyûlöletoffenzívára, az ország
megosztására, hogy gyilkosként
mutassák be a kormányfõt, arra,
hogy bilincsben ábrázoljanak
meg nem vádolt szocialista poli-
tikusokat” – fogalmazott Lend-
vai Ildikó, az MSZP elnöke,
majd a Fidesz plakátszlogenjét
átvéve hozzátette: itt az idõ, hogy

ki-ki elõálljon valóságos prog-
ramjával, tovább titkolózni nem
lehet. Szijjártó Péter, a Fidesz el-
nöki stábjának vezetõje szerint a
magyar emberek 2006 óta várnak
az államfõ országgyûlési válasz-
tások kiírásáról szóló bejelentésé-
re, amellyel végre visszakaphat-
ják a jövõrõl szóló demokratikus
döntés lehetõségét. Az ellenzéki
politikus szerint Magyarorszá-
gon az emberek többsége várja a
változást, le szeretné zárni a
Gyurcsány-korszakot. 

A legfrissebb közvélemény-ku-
tatások szerint a pártok népszerû-
ségi versenyében a Fidesz vezet,

második az MSZP, harmadik a
Jobbik. A Szonda Ipsosnál a Fi-
desz 58 százalékon áll, az MSZP
23-on, bejutna még a parlament-
be a Jobbik 11 százalékkal, a töb-
bi párt viszont nem. A Század-
végnél hasonló a helyzet, a Fi-
deszre a választáson részt vevõk
59 százaléka, az MSZP-re 17 szá-
zaléka szavazna. A Jobbik mellett
azonban – e felmérés szerint – az
MDF hajszállal, de bejutna a par-
lamentbe. A Medián mérte a leg-
nagyobb Fidesz-támogatottságot,
65 százalékot, az MSZP-re náluk
19 százalék szavazna, a Jobbikra
pedig tíz. 
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Röviden

Az MPP-sztrájk miatt eurómilliókat
veszíthet el Sepsiszentgyörgy?

Sepsiszentgyörgy polgármestere jobb belá-
tásra szeretné bírni az önkormányzat ma-
gyar polgári párti (MPP) tanácstagjait, mi-
vel ellenkezésük miatt több millió eurós
projekteket veszíthet el a város. Antal Ár-
pád polgármester azért fordult felhívással
az MPP-s tanácstagokhoz, mert azok a leg-
utóbbi tanácsülésen elhalasztották a Vér-
központ és a Bánki Donát utcai bölcsõde
épületeinek cseréjérõl szóló határozat meg-
szavazását. Erre azért lenne szükség, mert
a polgármesteri hivatal által leadott város-
fejlesztési pályázat sikere azon múlik, hogy
sikerül-e rendezni a vérközpont épületének
tulajdonjogát. A 10 millió eurós pályázat
hat részbõl áll, amelyek során teljesen át-
szabnák, korszerûvé tennék a város köz-
pontját, utcákat javítanának, illetve a Vér-
központ helyén vadászmúzeumot hozná-
nak létre. Gazda Zoltán, az MPP megyei
alelnöke a sajtónak elmondta: szerintük a
polgármester szakította meg velük a kap-
csolatot, amikor leváltotta alpolgármesterü-
ket, Bálint Józsefet. Gazda hozzátette: az
épületcserérõl is hajlandók tárgyalni, sõt ja-
vaslatuk is van, de rugalmasan viszonyul-
nak ehhez a kérdéshez. 

Izrael: tíz éve nem volt ilyen sok
antiszemita cselekmény a világon

Tíz éve nem volt olyan sok ismertté vált
antiszemita cselekmény a világon, mint ta-
valy – olvasható abban a felmérésben,
amelyet vasárnap terjesztett az izraeli mi-
niszterelnöki hivatal elé a tájékoztatási mi-
nisztérium. 2009-ben több mint ötszáz an-
tiszemita indíttatású cselekmény történt a
világban, zömük Franciaországban, Nagy-
Britanniában és az Egyesült Államokban,
olvasható a jelentésben, amely azonban or-
szágokra lebontva nem közöl adatokat. Az
esetgyûjtést a Tel-avivi Egyetem antiszemi-
tizmus elleni kutatóintézete végezte el,
amely minden évben megteszi ezt az 1990-
es évek óta. 

Bin Laden vállalja a karácsonyi 
merényletet

Oszama bin Laden az általa vezetett al-
Kaida terrorhálózat nevében hangfelvételen
jelezte: vállalja a karácsonyra idõzített re-
pülõgépes merényletkísérletet. A hangfelvé-
telt tegnap lejátszotta az al-Dzsazíra pánarab
hírtelevízió. Bin Laden közli, hogy a me-
rényletkísérletet üzenetnek szánták, olyan-
nak, mint amilyen az USA ellen 2001.
szeptember 11-én elkövetett terrortámadás
is volt. Kijelentette, hogy újabb merénylete-
ket terveznek az Egyesült Államok ellen.

Zöld programot támogatnak

A MOL Románia és a Polgár-Társ
Alapítvány ötödik alkalommal közösen
hirdeti meg a „Zöldövezet” címû pro-
gramját. A védett területek megõrzését és
népszerûsítését, valamint a városi
zöldövezetek felújítását és kialakítását célzó
programban olyan tapasztalattal rendelkezõ
civil szervezetek pályázhatnak, amelyek
védett területek kezelésében valamint
városi zöldövezetek témakörében jártasak.
A pályázatok leadásának határideje 2010.
február 23.  További részletek  a  és a
weboldalakon találhatók.

Terjed az influenza

Az oltás elutasítása miatt terjed a sertésin-
fluenza vírusa. Az  Országos Influenza
Központ hétvégi közleménye szerint január
közepéig 1 241 969 személyt oltottak be
sertésinfluenza ellen. A szakértõk szerint
az oltáskampány kezdetekor kevesen
igényelték az oltást, így a lakosság körében
az elsõ idõszakban gyors ütembe terjed-
hetett el a vírus. Mivel az oltás iránti érdek-
lõdés az utóbbi napokban alábbhagyott,
ezért várható, hogy a jövõben tovább nõ a
megbetegedések száma.

K. Zs.

Az RMDSZ elsõ elnökére,
Domokos Gézára emlékeztek

szombaton szülõfalujában,
Zágonban. Az emlékünnepség a
szövetség 20 évvel ezelõtti meg-
alakulását idézõ rendezvények ré-
sze volt. A rendkívül zord idõben
megszervezett ceremónián töb-
bek között jelen volt Markó Béla,
az RMDSZ szövetségi elnöke, aki
a három éve elhunyt író-politikus
munkásságát méltatta. „Tisztel-
jük eleinket, de csak a tisztelet
nem lenne elegendõ, hogy egy

ilyen zord idõben ennyien össze-
gyûljünk emlékezni. Ehhez szere-
tet szükséges. Domokos Géza
nemcsak tiszteletünket, hanem
szeretetünket is kivívta”, jelentet-
te ki Markó Béla a Mikes-kertben
felállított kopjafánál elmondott
beszédében. Hozzátette: „Domo-
kos Géza személyes érdeme az
volt, hogy a szövetség elindult a
maga utján, hogy az erdélyi ma-
gyarság pályát, medret, utat tu-
dott választani”. Domokos Géza
1993-tól 2007. június 27-én bekö-
vetkezett haláláig a közélettõl
visszavonultan élt. 

Domokos Gézára emlékeztek
F. H.

Gyerekeseknek nevezte teg-
nap Traian Bãsescu azokat a

politikusokat, akik „ilyen vagy
olyan módon” megtörnék a ro-
mán nemzetállam egységét. Az
államfõ errõl tegnap Iaºi-ban, a
Moldva és Havasalföld egyesülés
151. évfordulóján tartott ünne-
pen beszélt. Az egyesülés törté-
nelmi tanulságait levonva
Bãsescu így fogalmazott: „A te-
rületi autonómiát emlegetõ poli-
tikusok nem értik meg, hogy a ro-
mán nép egysége a románok lel-
kében lakozik.”

Bár nem nevezte meg a politi-
kusokat, akikre utalt, az államfõ
vélhetõen az RMDSZ-eseknek
„üzent kijelentésével”. Ezt azon-
ban lapunk kérdésére Eckstein-
Kovács Péter, az elnöki hivatal ki-
sebbségügyi tanácsosa sem cáfol-
ni, sem megerõsíteni nem tudta.
„Nem tudok errõl nyilatkozni,
nem hallgattam Traian Bãsescu
beszédét” – mondta az ÚMSZ-
nek Eckstein.

Új elnöki mandátuma alatt ez
az elsõ alkalom, hogy az államfõ
elmarasztalóan szól azokról a po-
litikusokról, akik autonómiát
„emlegetnek”. Korábbi ötéves
megbízatása alatt azonban az ál-

lamfõ több ízben is hevesen kiro-
hant a területi önrendelkezés el-
len.

Éppen egy évvel ezelõtt, 2009.
február 2-i, Sólyom László ma-
gyar köztársasági elnöknél tett lá-
togatásakor kijelentette: soha
nem lesz területi autonómia Szé-
kelyföldön. „Románia egységes
nemzetállam, ez szerepel az al-
kotmányában is. Bukarest soha
nem fogja elismerni a nemzetisé-
gi kollektív jogokat, ugyanakkor
fenntartja a nemzetiségek képvi-
selõinek egyéni jogait” – hangsú-
lyozta akkor Bãsescu, szavainak
pedig nagy visszhangja volt Ma-
gyarországon és Romániában
egyaránt.

Tavaly nyáron Tusnádfürdõn
füttykoncert kísérte az államfõnek
azt a kijelentését, mely szerint az
alkotmány szellemében Székely-
udvarhelynek is csupán annyi au-
tonómiája lehet, mint Tulceának
vagy Caracalnak. A 20. Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor meghívottjaként beszé-
det tartó Bãsescu a hallgatóság re-
akcióját látva háromszor ismételte
el az alaptörvény elsõ cikkelyét,
amely szerint Románia nemzetál-
lam, szuverén és feloszthatatlan,
ám minden alkalommal kifütyölte
a hallgatóság. 

Kampánystart 
Magyarországon

Hírösszefoglaló

A haiti kormány szerint csak
a fõvárosban és környékén

meghaladja már a 150 ezret a 12
nappal ezelõtti pusztító földren-
gés halálos áldozatainak száma,
miközben több ezer holttest lehet
még az összedõlt épületek rom-
jai alatt. Marie-Laurence Jocelyn
Lassegue, a kommunikációs
ügyek minisztere a holttestek
öszszegyûjtését és tömegsírok-
ban történõ elhelyezését végzõ
cég adatai alapján közölte ezt.

Hangsúlyozta, hogy nem szá-
molták bele sem a földrengés súj-
totta más haiti városokban – pél-
dául Jacmelben – történt halál-
eseteket, sem pedig azokat az ál-
dozatokat, akiket elégettek hoz-
zátartozóik. „Senki se tudja, két-
száz- vagy háromszázezer ember
van-e a romok alatt” – mondta.
Legutóbb a hatóságok 112 ezer

körülire tették az elpusztultak
számát, míg egy korábbi becslés
mintegy 200 ezer halottról szólt.
A haiti földrengést követõ 11.
napon, szombaton is sikerült ki-
menteni a romok alól egy férfit a
fõvárosban. A 24 éves haiti fia-
talembert egy belvárosi szálloda
romjai alól hozták ki francia,
amerikai és görög mentõkbõl ál-
ló csoport tagjai. A férfi kopogta-
tott és beszélt a hozzá mind kö-
zelebb kerülõ mentõkkel, akik a
Hotel Napoli Inn épületének ma-
radványai alól ásták ki a túl-
élõt. Elõzõleg a port-au-prince-i
kormány utasítása alapján a hai-
ti fõvárosban befejezték a föld-
rengés esetleges túlélõi utáni ku-
tatást. A nemzetközi mentõala-
kulatok több mint 130 túlélõt
mentettek ki a romok alól a janu-
ár 12-i földrengést követõen.
Port-au-Prince-ben figyelmezte-
tõ lövésekkel és könnygázzal kel-
lett megfékezniük ENSZ-kato-
náknak egy segélyosztásnál ös-
szeverõdött, több száz fõs töme-
get. Az ENSZ szerint elszigetelt
esetrõl van szó. 

Haiti: több mint
150 ezer halott

Bãsescu üzent az RMDSZ-nek

Sólyom László köztársasági elnök kiírta a választások idõpontját

Markó Béla szövetségi elnök Domokos Géza zágoni sírjánál Fotó: RMDSZ

Fotó: MTI



Kovács Zsolt

A Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) március 12-én 15 órá-

ra a sepsiszentgyörgyi kultúrpalo-
tába hívta össze a második szé-
kelyföldi önkormányzati nagy-
gyûlést. A szervezõk meghívtak
minden székelyföldi önkormány-
zati képviselõt, illetve polgármes-
tert, valamint megyeelnököt,
hogy politikai hovatartozástól
függetlenül vegyenek részt a nagy-
gyûlés munkálataiban. „Remél-
jük, hogy ezúttal nem lesz vita
sem az ülés formájáról, sem an-
nak tartalmáról, minden politikai
szereplõ felismerte, hogy az auto-
nómia érdekében egységes fellé-
pésre van szükség” – írja Farkas
Csaba, aki szerint eddig pozitív
válasz érkezett az EMNT és az
MPP ügyvezetõ elnökétõl. Farkas
szerint a nagygyûlés legfontosabb
javaslata, hogy határozatban rög-
zítsék a magyar nyelv hivatalos
jogállását Székelyföldön. „Az
RMDSZ nem vesz részt az SZNT
által március 12-én Sepsiszent-
györgyön megszervezett önkor-
mányzati nagygyûlésen” – jelen-
tette ki hétvégén Markó Béla, aki
elmondta, az általa vezetett szer-
vezet nem tervezett közös rendez-
vényt az SZNT-vel, és nem is ka-
pott meghívást ilyenre. Markó
ugyanakkor nem kommentálta az
SZNT nagygyûlésének fõ célkitû-
zését, miszerint a magyar nyelv
hivatalos jogállását szeretnék ha-
tározatba foglalni. 

Inczefi Tibor, Sike Lajos

Az RMDSZ és a Demokrata-
Liberális Párt Hunyad me-

gyei elnökei, Winkler Gyula és
Tiberiu Iacob-Ridzi hétvégén
aláírta a két szervezet közötti
megyei protokollumot. Az
egyezmény értelmében az
RMDSZ által támogatott ma-
gyar vezetõt neveznek ki az Épít-
kezéseket Ellenõrzõ Megyei
Igazgatóságra, a Megyei Vízgaz-
dálkodási Vállalathoz, ugyanak-
kor magyar aligazgatója lesz a
Hunyad Megyei Tanfelügyelõ-
ségnek, a Megyei Pénzügyi Igaz-
gatóságnak, a Megyei Ifjúsági
Hatóságnak, valamint a Megyei
Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Igazgatóságnak. A doku-
mentumban tételesen szerepel az
is, hogy a PD-L támogatja a
Hunyad megyei magyar közös-
ség törekvéseit, különösképpen
az anyanyelvû oktatás megerõsí-
tésére, a magyar hagyományok
és a magyar kultúra megõrzésére
vonatkozóan. Az RMDSZ a ma-
ga részérõl vállalja, hogy a me-
gyében támogatja a PD-L szer-
vezetei által kezdeményezett
projekteket. „Megyei Egyeztetõ
Tanácsot hoztunk létre, amely-
nek tíz tagja van, ötöt az
RMDSZ és ötöt a PD-L delegál”
– tájékoztatott Winkler Gyula. 

Hargitában 
nehezen alkusznak

A hétvégén sem tudtak meg-
egyezni a PD-L és az RMDSZ
Hargita megyei vezetõi a
dekoncentrált intézmények

igazgatói tisztségeinek elosztá-
sáról. A tárgyalások eredmé-
nyérõl Borboly Csabát, a Hargi-
ta Megyei Tanács elnökét kér-
deztük, aki nem akart részletek-
kel szolgálni, csupán annyit
mondott, hogy az utolsó tár-
gyalás után sincs eredmény. „A
tárgyalást csütörtökön folytat-
juk” – tette hozzá lapunknak
Borboly Csaba. 

Hírzárlatos tárgyalások 

Tárgyaltak a hétvégén az igaz-
gatói kinevezésekrõl, de egyelõre
semmirõl sem döntöttek a
Szatmár megyei RMDSZ és a
PD-L képviselõi. Az elõbbiek tár-
gyalócsoportját Csehi Árpád me-
gyei elnök, az utóbbiakét Ioan
Holdiº megyei pártelnök vezette.
Mint lapunk belsõ RMDSZ-es

forrásokból megtudta, a tárgyalás
jó hangulatban és nyílt légkörben
zajlott, ám csak abban egyeztek
meg, hogy ma este folytatják.
Megeshet – mondták – , hogy ma
este döntés is születik, de az eddi-
giek alapján ennek nem sok a va-
lószínûsége. Különben a végleges
döntésig hírzárlat van, és a végén
a két elnök jelentheti be elsõként
az eredményt. 
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Románia hagyományosan
a hajlékony logika, az el-
lentéteket egyazon elvont
vagy gyakorlati rendszeren

belül megtûrõ „pragma-
tikus” gondolkodásmód
hazája. Ez a racionális
okkeresést mellõzõ séma
nem talál kivetnivalót
például abban, hogy va-

laki, aki nyilvánvalóan korrupt, harcot hir-
det a korrupció ellen; hogy akinek a refle-
xei mind a mai napig kommunista, hata-
lomkoncentráló tudatra vallanak, elítéli a
kommunizmust; hogy aki a reformot szaj-
kózza, voltaképpen maga alá akarja gyûrni
a demokrácia alapintézményeit. 
Romániában a választások elõtt a megkér-
dezettek kétharmada gondolta úgy, hogy a
gyõztes csalás útján dõl el, s a többség utá-
na is biztos benne, hogy tényleg az történt
– és megy minden tovább a megszabott
úton. Igaz is, mit lehetne tenni? Az új való-
sághoz kell igazodni, ezt mondják a reálpo-
litikusok, ezt mondja a közélet, és ezt
mondja a mindennapi ember is. A gyõztes
mindent visz, legfõképpen az ítélkezés és a
törvény semmibe vételének jogát, a vesztes-
nek pedig semmi sem marad, még a véle-
ménymondás, az érvelés és a segíteni aka-
rás joga sem.
Néha, emelkedett pillanatokban az említett
„többértékû logika” kivált látványos mu-
tatványokra képes. Mint Iaºi-ban is, ahol a
román fejedelemségek 151 évvel ezelõtti
megünneplésére került sor, az elnökválasz-
tás nyertesének és vesztesének a felszólalásá-
val. A nyertes, aki elõzõ mandátuma alatt
többször bizonyította, hogy a törvény fölött
áll (az ittas gépkocsivezetéstõl és személyes
tárgyak elorzásától a rágalmazásig és az al-
kotmánysértésig), meggyõzõen idézte
Kogãlniceanu szavait Alexandru Ioan
Cuzához: „Fennség, tedd, hogy a törvény
cserélje fel az önkényt, tedd, hogy a törvény
erõs legyen”. Hatásos pátosz, kár, hogy aki
idézi, az önkényesség mai bajnoka.
Kitért az államfõ – méghozzá már a beszé-
de elején – az autonomistákra is. Nem,
nem a románokra, akik 151 éve, majd 91
éve több, mint autonómiát: függetlenséget
és egyesülést vívtak ki cseles politizálással,
hanem a mai romániai autonomistákra,
vagyis a magyarokra. És óva intett: „Akik
területi autonómiákról beszélnek, határo-
zottan nem értik, hogy az egység benne van
a románok lelkében”. Valaki itt nagyon
nem érti, hogy a magyarok autonómiatö-
rekvései nem sértik a románoknak sem az
egységét, sem a függetlenségét – nem érti,
itt már a logikája nem hajlékony, itt már
az érvekre fenyegetés a válasz.
El lehet vitázni azon, hogy kinek kívánt
üzengetni az államfõ ezzel a kéretlen, oda
sem illõ betéttel. Lehet, hogy a kormányon
levõ RMDSZ-nek, lehet, hogy a választá-
sok elõtt álló Magyarországnak. Voltakép-
pen újat nem mondott. Mindössze jelezte,
hogy odafigyel a magyarokra. Akiknek
ugye a választások után megköszönte, hogy
gyõzelemre segítették.

Román lapszemle

Megint megmondta!

Precedensként szolgálhat minden túlélõ-
nek az a jogítélet, ami a galaþi-i zsidó test-
vérpáros ügyében született, az Antonescu
rezsim alatt elszenvedett iszonyatért.
Devy és Sami Abraham, a transznisztriai
koncentrációs tábor túlélõi 360 ezer lejes
kártérítést kapnak a galaþi-i törvényszék
döntése alapján. (Evenimentul zilei) 2009
novemberében nõtt a lakosság gázfogyasz-
tása az elõzõ évhez viszonyítva. (Adevãrul)

Bõséges a választék a szerelmesek nap-
jának megünneplésére Európa szerte. A
turisztikai ügynökségek február 14-re szer-
veznek több napos kirándulásokat Las
Vegas, Svájc, Bécs, Limassol és Kairó vá-
rosokba is. Az ötcsillagos szállodák há-
rom-négy napos szállást ellátással (az uta-
zás nincs benne az árban) 200-300 euróért
adnak személyenként. (Curentul)

Ágoston
Hugó

Niculescu Tóni külügyi államtitkár korábbi ki-
nevezése után újabb három RMDSZ-es államtit-
kár kinevezését írta alá hétvégén a miniszterel-
nök: Borbély Károlyét a gazdasági, Tánczos
Barnáét a regionális fejlesztési és Moldován Jó-
zsefét a távközlési tárcához (képünkön balról job-
bra). Emellett Emil Boc Nagy Zoltánt államtit-
kárrá, Pásztor Gabriellát pedig államtanácsossá
nevezte ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes
kabinetjébe. Markó mellett dolgozik államtaná-
csosként a már korábban kinevezett Tódor Ve-
ronka, s ugyanez a beosztás vár Asztalos Csabá-

ra, akinek kinevezését a kormányfõ még nem ír-
ta alá. A miniszterelnök Király András oktatási
államtitkár kinevezésével még „adós”. Az
RMDSZ mindeddig nem nevezte meg jelöltjét a
mezõgazdasági államtitkári posztra, ez várható-
an a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) mai ülé-
sén történik meg. Szintén a SZÁT  mai ülése
dönthet arról, hogy kit jelöl az RMDSZ annak a
tizenkét országos hatóságnak és ügynökségnek
az élére, melyek a koalíciós partnerrel folytatott
egyezkedések alapján a kisebbik kormányzó ala-
kulatot megilletik. (Cs. P. T.)

Újabb három RMDSZ-es államtitkár kinevezését írta alá a miniszterelnök

Titkolóznak az egyezkedõk

M. Á. Zs.

Két újabb jelölttel bõvült a
hétvégén a Szociáldemokra-

ta Párt (PSD) elnöki tisztségéért
folyó verseny, ugyanis Mircea
Geoanã jelenlegi és Adrian
Nãstase volt elnök után két alel-
nök – Miron Mitrea és Cristian
Diaconescu – is jelezte, hogy
egy fokkal feljebb lépne az ala-
kulat raglétráján. „Igen, és nem
válaszolok” – zárta rövidre vá-
laszát Diaconescu az azt firtató
kérdésekre, hogy indul-e az el-
nöki tisztségért, valamint, hogy
mi motiválta döntésében. Ko-
rábbi hírek szerint Diaconescu
„elnökcsinálóként” jött csak
szóba, ugyanis mind Geoanã,
mind Nãstase ajánlatokkal pró-
bálta a maga táborába csalogat-
ni a volt külügyminisztert.
Diaconescu mellett tört lán-
dzsát a PSD úgynevezett „ko-
lozsvári csoportja” is, az alaku-
lat csúcsvezetõségébõl eltávolí-
tott Ioan Rus azonnal jelezte,
hogy számukra Diaconescu je-
lenti a párt jövõjét. Mint ismere-
tes, korábban Marian Vanghelie
bukaresti PSD-elnök kezdemé-
nyezte a két kolozsvári hanga-
dó, Ioan Rus és Vasile Dâncu
párttagságának visszavonását a
„párt hírnevének bemocskolá-
sa” és alapítójának becsmérlése
miatt. „Egész életükben nem
lesznek képesek annyi szavaza-
tot gyûjteni, amennyit Ion Ilies-

cu kapna 80 éves fejjel” – som-
mázta Vanghelie.

Az immár négy indulós ver-
seny játékszabályait hivatott rög-
zíteni a PSD országos végrehajtó
tanácsának mai ülése, ahol vár-
hatóan a legvitatottabb kérdés a
rendkívüli kongresszus idõpont-
ja lesz. Belsõ információk szerint
Mircea Geoanã egy minél koráb-
bi idõpontra szeretné hozni a
tisztújítást, hogy ellenfelei ne
tudják mobilizálni potenciális
szavazóikat. A jelenlegi pártel-
nök a hétvégén Brassó Pojánán
kapott megerõsítést a területi
szervezetek mintegy háromne-
gyedétõl, ezért valószínûnek lát-
szik, hogy sikerül átvinnie akara-
tát arra vonatkozóan, hogy feb-
ruár 20-án tartsák a kongresz-
szust, de sokatmondó az elnök-
választás kimenetelével kapcso-
latban is. „Kollégáink többsége
Mircea Geoanã újraválasztását
támogatja, ezt példázza az is,
hogy a 48 területi szervezetbõl
39 eljött erre a rendezvényre” –
mondta el Constantin Niþã PSD-
alelnök, aki röviden csak úgy
kommentálta Diaconescu indu-
lásának hírét, hogy „nyílt ver-
senyrõl van szó, bárki indulhat”.
A tanácskozás konklúziója az
volt, hogy nem egyéni elnökje-
lölteknek kellene pályázniuk, ha-
nem „csapatoknak”, a gyõztesek
pedig együttesen vállaljanak fe-
lelõsséget a program megvalósí-
tásáért. 

Mitrea és Diaconescu 

is a PSD vezetõje lenne
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SZNT-s meghívás,
RMDSZ-es nem

Cs. P. T.

A Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT) mai ülésén nevezi

meg Markó Béla azt a személyt,
aki ideiglenesen ellátja az ügyve-
zetõ elnöki  teendõket. Az
RMDSZ elnökét annak kapcsán
kérdeztük, hogy az RMDSZ alap-
szabályzata összeférhetetlenséget
állapít meg Kelemen Hunor kul-
turális miniszter ügyvezetõ elnöki
tisztsége és kormányzati megbíza-
tása között. A helyzet feloldására
rendelkezésre álló 30 napos határ-
idõ a hétvégén lejárt. Veress
Emõdtõl, a Szövetségi Szabályzat-
felügyelõ Bizottság vezetõjétõl
megtudtuk, a testület értelmezése
szerint az RMDSZ alapszabályza-
ta lehetõvé teszi Kelemen Hunor
számára, hogy felfüggessze ügyve-
zetõ elnöki tisztségét, amíg mi-
niszteri mandátuma tart, ha a szö-
vetségi elnök ideiglenes ügyvezetõ
elnök kinevezését javasolja a Szö-
vetségi Képviselõk Tanácsának.
Veress szerint Markó Béla jóval a
határidõ elõtt megkereste a bizott-
ságot azzal a kérdéssel: feloldható-
e az összeférhetetlenség Kelemen
ügyvezetõ elnöki tisztségének fel-
függesztésével. „Határozatunk
szerint ez lehetséges, ha a szövetsé-
gi elnök olyan ideiglenes ügyveze-
tõ elnököt javasol, aki fõállásban
el tudja látni ezt a tisztséget. Ezt az
összeférhetetlenséget azért állapí-
tottuk meg annak idején, mert a
poszt teljes embert igényel” –
mondta az ÚMSZ-nek Veress. 

Ügyvivõ elnököt
nevez ki Markó
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Bogdán Tibor

A Vrancea-térségben el-
kerülhetetlenek az 1977-

es évihez fogható újabb föld-
mozgások, amelyek az or-
szág déli és keleti felében, el-
sõsorban pedig Bukarestben
okoznak jelentõs károkat.
Harminchárom esztendõvel
ezelõtt a Richter-skálán mért
7,2 fokozatú rengés 1578 ha-
lálos áldozatot és 11 300 se-
besültet követelt, harmincöt-
ezer lakás semmisült meg. 

Hatósági közöny

Szakemberek figyelmeztet-
nek: egy hasonló erõsségû

feldlökés katasztrofális lenne
az ország, elsõsorban a Kár-
pátokon túli területek, ezen
belül pedig mindenekelõtt
Bukarest számára. A tragédi-
át, a fölrengés pusztító ereje
mellett, két további tényezõ
is fölerõsítené: egyrészt a
Ceauºescu-rendszer idején,
takarékossági okok miatt – a
központi pártvezetés utasítá-
sára – a szeizmikus zónákat
meghamisítva feltüntetõ tér-
képek alapján építkeztek,
másrészt 1989 után sem tet-
tek szinte semmit a korábban
károsodott épületek helyre-
hozataláért. Mindennek kö-
vetkeztében, a bukaresti Mû-
építészeti Egyetem mûszaki
tudományos tanszékének
professzora, Radu Petrovici
szerint jelenleg már mintegy
250 ezerre tehetõ azoknak a
lakásoknak a száma, ame-
lyek nem lennének képesek
ellenállni egy hetes fokozatot
meghaladó földrengésnek. A
veszélyeztetett lakások 900
ezer személynek adnak ott-
hont. A fenyegetésnek kitett
épületek legnagyobb része
egyebek között Bukarestben,
Aradon, Nagybányán, Csík-
szeredában, Nagyváradon,
Szatmárnémetiben, Nagy-

szebenben, Marosvásárhe-
lyen, Suceavában, Botoºani-
ban és Craiován található. 

Jóllehet az utóbbi években
az illetékes hatóságok az
érintett épületek megszilárdí-
tása mellett döntöttek, a gya-
korlatban szinte semmi nem
történt ilyen vonatkozásban,
az utóbbi tíz esztendõ során
például alig több mint 10 la-
kóházat erõsítettek meg.

Szeizmológusok 
aggodalmai

Szeizmológusok hátbor-
zongató forgatókönyvet állí-
tottak össze egy hetes erõssé-
gû földrengés következmé-
nyeirõl. Az Építéskutatási In-
tézet szakemberei szerint a
katasztrófa 450 ezer ember-
életet követelne, amennyiben
az esti vagy éjszakai órákban
következne be. Közülük
mintegy hatezer-ötszáz a ro-
mok között veszítené életét,
több tízezren pusztulnának el
a késve érkezõ segítség miatt,
közel százezren maradnának
a romos épületek foglyai, két-
ségbeesve várakozva a men-
tõalakulatokra, amelyek a
hatalmas pusztulás és felfor-
dulás közepette aligha érkez-

nének meg. Bukarestben az
õrült forgalom miatt amúgy
is alig mûködnek a mentõ-
szolgálatok, a fõvárosban
„békeidõben” is évente közel
kétezer-ötszáz személy hal
meg emiatt. A halottak szá-
mát növelné a kórházak túl-
zsúfoltsága és felkészületlen-
sége, amit csak fokozna az a
körülmény, hogy a rommá
váló mintegy 23 ezer épület
között legalább huszonöt
kórház és más egészségügyi
létesítmény is lenne.

Az áldozatok száma jelen-
tõsen csökkenne a nappali
földlökések esetében, ekkor
viszont a legveszélyeztetet-
tebb kategóriát az óvodások
és iskolások jelentenék, hi-
szen az ország tanintézetei-
nek túlnyomó része kétség-
beejtõ állapotban van. A
földrengés Bukarest történel-
mi központjában vinné vég-
hez a legnagyobb pusztítást,
ahol ezerre tehetõ a részleges
vagy teljes összeomlás által
fenyegetett épületek száma.

Vegyi támadással 
is felérhet

Egy nagyobb erejû föld-
rengés Bukarest esetében

egyben egy vegyi támadás-
sal is fölérne. A fõváros ipa-
ri, gazdasági egységeiben
hozzávetõlegesen közel har-
minc tonna ammóniákot,
több mint száz tonna kénsa-
vat, százhatvan tonna alko-
holt, harminc tonna klórt és
klórszármazékot, egyéb ve-
gyi anyagokat tárolnak,
amelyek jelentõs része a le-
vegõbe kerülne. A legna-
gyobb veszély ilyen szem-
pontból az olyan üzemek
közelében élõket fenyegeti,
mint a Sintofarm, a Griciva,
a Cico, a Danone, a
Policolor, a Republica, a
Sicomed valamint a fõváro-
si hõerõmûvek. 

Különös fenyegetést jelen-
tenek a lakónegyedi
hõközpontok, a Bukarest-
ben mûködõ több mint
száztíz benzinkút, amelyek
valósággal lángoló pokollá
változtathatják a fõvárost.

A szakemberek által felvá-
zolt apokaliptikus forgató-
könyv ellenére a Sürgõsségi
Helyzetek Fõfelügyelõségé-
nek illetékesei meglepõen
derûlátóak. Jóllehet Buka-
restben hivatalosan is 390
épületet soroltak az elsõ fo-
kozatú szeizmikus veszély-

kategóriába, amelyek közül
a fõpolgármesteri hivatal
adatainak megfelelõen 126
közveszélyes állapotban
van, szerintük legfeljebb har-
minc lakóház dõl össze egy
hetesnél nagyobb erõsségû
földrengés nyomán. Opti-
mizmusuk már csak azért is
furcsállható, mert a rendel-
kezésükre álló mentõ-beren-
dezéseket száz évnél öre-
gebb épületben tárolják.

Ilyen körülmények között
jó hírrel csupán a Földfizi-
kai Intézet igazgatója,
Gheorghe Marmureanu
szolgált, aki határozott kije-
lentette, 2012-2014-ig nem
várható komolyabb földren-
gés Vrancea-térségében, mi-
vel az ottani törésvonalak
mentén még korántsem te-
tõzik a szeizmikus feszült-
ség. A statisztikák is õt iga-
zolják: Romániában átlago-
san negyven évenként kö-
vetkezik be erõs földrengés,
márpedig a legutóbbi óta
még csupán 33 esztendõ telt
el. 

Így aztán legfeljebb az a
kérdés lehet nyugtalanító,
hogy vajon a megnyugtató
statisztikákat ismerik-e a tö-
résvonalak is? 

Románia: ha megrendül a föld

Földrengés, diktatúra, lincselés vuduországban

Gyulay Zoltán

Könnygázt is be kellett
vetniük és figyelmeztetõ

lövést leadniuk a hét végén
az ENSZ-csapatoknak
Haitiban. Az incidens a fõvá-
rosban, Port-au-Prince egy-
kori katonai repülõterén rob-
bant ki a földrengés túlélõi
között, akik mindaddig béké-
sen várakoztak kettõs sorok-
ban, hogy megkapják a nekik
szánt segélyt: élelmiszert,
ivóvizet és rádiókészüléke-
ket. A kezdeti tülekedést kö-
vetõen megrohamozták a
szétosztandó értékeket, ezért
a kéksisakosok erõszakra
kényszerültek.

Rabszolgák 
leszármazottai

A Hispaniola-sziget nyu-
gati harmadán elterülõ –
körülbelül Belgium méretû
– állam alig kevesebb, mint
tízmillió lakosának többsé-
ge afrikai (rabszolgák) le-
származottja. Az egymást
követõ katonai diktatúrák
folyamatosan tönkretették,
kifosztották gazdaságát, bár
a 2006-ban elnöknek meg-
választott René Préval gyõ-
zelmét ezúttal senki sem vi-
tatta. Kormányai azonban
már kevésbé mutatkoznak

szilárdnak: a miniszterel-
nök személye túlságosan is
gyakorta változik. Haiti ma
egész Amerika legszegé-
nyebb állama – legfõbb ex-
portcikke egyedül a kávé –,
ahol alig napi két dollárból
tengõdik az emberek 80
százaléka.

Az alapvetõ élelmiszerek
természeti katasztrófák nél-
kül is sokak számára megfi-
zethetetlenek. A munkanél-
küliek aránya 50 százalék
körül mozog, minden máso-
dik lakos alultáplált, és írni-
olvasni is csak minden má-
sodik tud. A gyermekhalan-
dóság 13 százalék, az embe-
rek átlagosan 50 éves koruk-
ban halnak meg. A népesség
gyakorlatilag teljes mérték-
ben katolikus, bár még min-
dig széles körben elterjedt a
vudu kultúra is.

A térség nyugalma

Az 1825 óta független or-
szágban azóta is egymást
érik a felkelések, ezért csak-
nem húsz évig (1915 és
1934 között) amerikai meg-
szállás alatt állt. Az 1950-
ben kirobbant katonai pucs-
csot követõen Francois
Duvalier választás útján lett
az ország államfõje, aki
1964-ben örökös elnöknek

kiáltotta ki magát, majd
1971-ben bekövetkezett ha-
lála után a diktatúrákban
egyáltalán nem szokatlan
módon fia került hatalomra.
Õt népfelkelés ûzte el 1986-
ban, de az elsõ szabadon vá-
lasztott elnök csak 1991-ben
foglalhatta el hivatalát. Ezt
követõen újabb katonai
puccs és polgárháború tört
ki, ezért az ENSZ amerikai
békefenntartókat küldött az
országba.

Az amerikai csapatok az-
óta is jelen vannak, létszá-
muk pedig egyre nõ. Koráb-
ban 11 ezer kéksisakost ál-
lomásoztattak Haitiban,
most további négyezerrel
gyarapodtak, és Brazília is
küldött 800 további kato-
nát. (A volt katonai repülõ-
téren is braziloknak kellett

közbeavatkozniuk.) Hivata-
los feladatuk természetesen
nem a megszállás, hanem
„csak” a rendfenntartás és a
Haitit oly gyakorta sújtó ka-
tasztrófák után a segélyszál-
lítmányok szétosztásában
való közremûködés. Jean-
Max Bellerive miniszterel-
nök mégis idegen uralom-
ról, megszállásról beszél.
Ne feledjük azonban: az
Egyesült Államoknak nem
érdeke, hogy a Mexikói-
öböl harapásra kész szájá-
ban, Kuba tõszomszédságá-
ban egy ennyire instabil or-
szág veszélyeztesse a térség
nyugalmát.

A rabszolgák leszárma-
zottai ugyanis hihetetlen
szenvedések közepette él-
nek, és ezen csak súlyosbíta-
nak a természeti csapások.

A 2004-ben, majd 2008-ban
végigsöprõ hurrikánok és
áradások következtében
több mint 5500 ember pusz-
tult el (persze, mi ez a 120
ezret már eddig is meghala-
dó halotthoz?), mintegy 1,1
millióan pedig hajléktalanná
váltak. Mivel korábban gya-
korlatilag csaknem az összes
erdõt kiirtották, a természeti
katasztrófák következmé-
nyei a hazai mezõgazdasá-
got is jócskán sújtják.

Az AIDS „õshazája”?

A nemzetközi segítség el-
lenére is Haiti mára teljesen
padlóra került. A politikai
rendszer egyáltalán nem
mûködik, ezért gyakorta
még a segélyezésre össze-
gyûlt pénzt sem tudják le-

hívni. Az állami beruházá-
sok négyötödét és az állam-
háztartás 40 százalékát kül-
földrõl finanszírozzák. A
mind jobban elmélyülõ bû-
nözés következtében a leg-
több ország külügyminiszté-
riuma kifejezetten óv a Hai-
ti-i utazástól. (Éles kont-
raszt: a sziget másik részén
elterülõ Dominikai Köztár-
saságban virágzik az idegen-
forgalom. Sõt: bár a földlö-
késeket itt szintén lehetett
érezni, Dominikában a tu-
risták mit sem zavartatják
magukat, élvezik az all
inclusive szolgáltatások
nyújtotta kéjt.) Port-au-
Prince erõfeszítései az ide-
genforgalom fejlesztésére hi-
ábavalók; változatlanul tart-
ja magát a pletyka, hogy az
AIDS egyenesen ebbõl az
országból indult „világhódí-
tó” útjára.

A törékeny politikai hely-
zet, a korrupció és a hiányzó
közösségtudat – ezek az or-
szág fejlõdésének legfõbb
akadályai. Az egészségügyi
ellátás, az úthálózat, a tele-
fonösszeköttetés, a víz- és az
energiaszolgáltatás csupán
akadozva mûködik. A leg-
utóbbi földrengéssorozat rá-
adásul tovább lökte Haitit a
destabilizáció útján. Port-
au-Prince leomlott börtöné-
bõl háromezer bûnözõ sza-
badult ki, a velük szemben
álló kétezer rendõr pedig
csak korlátozottan vethetõ
be. Egyre több hír érkezik
önbíráskodásról és lincselé-
sekrõl. Préval elnök pedig
széttárja a karját az újság-
írók elõtt: „Láthatják, mi-
lyen súlyos a helyzet…” –
sajnálkozik. 

Eddig 120 ezer halott, egyre több kül-
földi (amerikai) békefenntartó, lincse-
lések és zavargások, George Clooney
szervezésében 58 millió dollárt össze-
gyûjtõ világméretû segélykoncert, éhe-
zés, szenvedés és járványveszély – pil-
lanatkép: ez Haiti, 2010-ben.

A nemzeti tragé-

diává váló haiti

földrengés kap-

csán, idehaza is-

mét elõtérbe ke-

rült az esetleges

földrengéstõl és

várható követ-

kezményeitõl 

való aggodalom. 

A földrengés sújtotta Haiti – az apokalipszis képe Fotó: Agerpres/EPA



Fontos rámutatnunk, milyen nagy szerepet játszanak a szerelem-
ben az arc és a mozgás egyes elemei, hiszen ezekben nyilatkozik
meg legkifejezõbben a személynek, akit épp miattuk kedvelünk,
a sajátos lénye. A távolabbról megragadóbb szépség annyiban
más, hogy noha tagadhatatlanul rendelkezik jellegzetes arckifeje-
zéssel és a létezés egészen egyedi módját teszi érzékelhetõvé,
emellett még önálló esztétikai értéke is van, szinte tárgyiasult,
szoborszerû varázsa, s ez az, amire a szépség szó valójában vo-
natkozik. 
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy ez a szabályos szépség
ihlet rajongó szerelemre! Mindennapi tapasztalat, hogy a szo-
borszerû szabályosság értelmében legszebb nõk mily kevéssé
gyújtják fel a férfiak szerelmét. Hiszen nincs olyan társaság,
amelynek ne volnának meg a maga szépségei, azaz mindnyájuk
szerint szép hölgyei, akiket úgy mutogatnak színházakban, vi-
gasságokon, mintha önmaguk emlékmûvei volnának. 
Mégsem õk azok, illetve csak nagy ritkán, akik szenvedélyt, sze-
mélyükre szólót ébresztenek férfiakban. Az effajta szépségben
anynyira túlteng az elvont esztétikum, hogy mûtárggyá teszi, s
ezáltal elválasztja és eltávolítja mint nõt mitõlünk. 
Csodáljuk, s ebben benne van, hogy távolinak érezzük; ámde
nem szeretjük. Ha kívánkozni kezdenénk is a közelébe, ami pe-
dig még csak elõszele a szerelemnek, tüstént úgy ítélnénk, hogy
ez az egész képtelenség. 

José Ortega y Gasset: Választás és szerelem. Fordította Gilicze Gábor

A balkáninak nevezett Románia lakossága
a legutóbbi parlamenti választásokon nem
engedte át a küszöbön a minden más poli-
tikai erõt szidalmazó és gyökeres gazdasá-
gi-társadalmi gyógymódnak csupán önma-
gukat ajánló román nacionalistákat. 
A magát európainak tartó Magyarország
lakossága minden elõzetes felmérés szerint,
áprilisban beviszi majd a parlamentbe a
minden más politikai erõt szidalmazó és
gyökeres gazdasági-társadalmi gyógymód-
nak csupán önmagukat ajánló magyar na-
cionalistákat. 
Mi történt? Milyen átalakulások, milyen
fejlemények állnak a háttérben? 
Gondolom, nem vagyok az egyedüli, aki
megérteni szeretné és nem az édes anya-
földbe dugni a fejét, mondván, hogy jöjjön,

aminek jönnie kell, ha nem lá-
tom, akkor nincs. Ezért na-

gyon kíváncsian néztem-
hallgattam az elmúlt na-
pokban, ahogyan a Duna

Tv – a nemzet televíziója –
a reggeli mûsorokban több

interjút is készített a Job-
bik néhány politikusával,

és tekintve, hogy most

már törvényesen is beindult a kampány,
feltételezem, hogy a sorozat még jónéhány
héten át folytatódik. 
De remélem, nem úgy, mint eddig. Aho-
gyan a riporterek hebegtek-habogtak, aho-
gyan néhány közhely-kérdést tettek fel,
anélkül, hogy elolvasták
volna a FIDESZ-t, MSZP-t,
MDF-t, persze az SZDSZ-
t és általában minden párt
minden meglátását elutasí-
tó Jobbik programját.
Anélkül, hogy arra kérdez-
tek volna rá például: mit
jelent az az ökoszociális nemzetgazdaság,
amelynek fel kell váltania a kapitalizmust
és amelynek a program szerint a különbö-
zõ Kárpát-medencei magyar közösségek is
a részesei lesznek? Vagy hová vezet az az
út, amelynek különbözõ állomásain pere-
ken kívüli eljárásokkal próbálnak majd
igazságszolgáltatási rendszereket kialakíta-
ni? Mit értenek azon a megfogalmazáson,
hogy gyökeresen átalakítják Budapest el-
korcsosult kulturális életét? Netán hogyan
képzelik el az országosan bevezethetõ és
mindenki számára kötelezõ közmunkát?
Avagy mit értenek az elmúlt húsz év látle-

letei és az általuk ajánlott szebb jövõ ellen-
tétpárjaira felépített program olyan sokat-
mondó fejezetcímei alatt, mint Kard és
mérleg, Rend a lelke, Ép testben ép nemzet
és így tovább? 
A nemzet televíziójának riporterei, ameny-

nyiben valóban el akarják
számunkra is magyaráztat-
ni a Jobbik magyarországi
közelégedetlenséget jó ér-
zékkel meglovagoló politi-
kusaival, hogy mit is akar-
nak és hogyan is akarják,
akkor olvassák el – nem

egyszer és nem kétszer – a több mint
nyolcvan oldalas dokumentumot, és pró-
báljanak úgy kérdezni, hogy ne a „mind-
egy, hogy mit mond, csak beszéljen” típusú
riporteri feladatteljesítés legyen az uralko-
dó, hanem a szavakon és a fecsegésen túl
valóban a közhelyek felszíne alá lehessen
tekinteni és az ésszerûség tükrében össze-
függéseket keresni. 
Már csak azért is, mert mindazt, amit ösz-
szességében a Jobbik programja elõrevetít,
azt itt Romániában jónéhány nemzedék
már egyszer átélte: az erõs és központosí-
tott, mindenhol és mindenhová beavatkozó

államot, amely nem ismer más mércét,
csak a sajátját, és bármi, ami azon túl van,
az vagy nem létezik, vagy a nemzetközi
bûnszövetkezetek ördögi mesterkedésének
a mûve. Sõt, tartok tõle, ha egy kissé még
jobban visszapörgetjük az idõ kerekét, ak-
kor olyan esztendõk hangulatát is felidéz-
hetjük, amelyekben apáink és nagyapáink
éltek, és akiknek a huszadik század har-
mincas éveiben többször és alaposan elma-
gyarázták, hogy a gazdasági válságból mi-
ért éppen a nemzeti szocializmus az egyet-
len kivezetõ út. 
Ezért úgy gondolom: sok-sok területen kön-
nyen készíthetõ és jól eladható többféle te-
levíziós termék, de valóban komoly kérdé-
sekben ne kapirgáljunk csupán a felszínen,
és ha lehet, akkor törekedjünk a teljességre.
Hogy egy másik, idõszerû példával éljek:
ne csupán a Don-kanyar katonaáldozatai-
nak hõsiességérõl beszéljünk, hanem mind-
azoknak a bûnrészességérõl is, akik ezt a
példátlan nemzeti tragédiát elõidézték. 
A Jobbik a megválogatott magyar múltból
és az alaposan kirostált magyar jelenbõl
építené fel a nemzeti jövõt. A nagy kérdés
azonban marad: hogyan áll meg a levegõ-
ben a rettenthetetlen magyar kõszikla? 

A magyar kõszikla
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Németország rendszeresen segíti a Romániában élõ
németajkú lakosságot. Az évente érkezõ összegekbõl
elsõsorban idõsek, vállalkozók, fiatalok részesednek
– közölte a nagyszebeni polgármester, Klaus
Johannis. A hír friss, bár a segélyeket 1990 óta folyó-
sítja a német állam. Nyilván nem titokban, suba alatt
tette-teszi ezt eddig sem, csupán nem verte nagydob-
ra a nagylelkû gesztust. Nem handabandázott kettõs
állampolgárságról, és nem tartott népszavazást róla,
nem hozott jogszabályt a határon túli magyarok jog-
állásáról, vitát váltva ki saját politikai pártjai között,
felkavarva a kedélyeket Bukarestben. Nem tette
azért, mert a pénzutalásokból Németországban senki
sem akart választási tõkét kovácsolni, mellveregetve-
szemforgatva ágálni a kisebbségi sorban élõ szegény
határokon túliakért; a segély egyetlen célja, amint
azt neve is jelzi: a segélynyújtás, a német kisebbség
támogatása.
Igen, valahogy így kell az ilyen vagy olyan, de legin-
kább békekötési okok miatt az anyaországok határain
kívül rekedt nemzettársak mellé állni. No persze,
mondhatná valaki, könnyû Németországnak, nagy-
hatalom. Hát éppen ez az! Nagyhatalmi státusza
megengedte volna neki, hogy fittyet hányva bárki vé-
leményére, nagy garral meghirdesse segélyprogram-
ját. Csakhogy a német politikus gondolkodik is, így
rájött arra, hogy ezzel csak állásfoglalásra kényszerí-
tené a német kisebbséggel rendelkezõ, nacionalizmus-
ra hajlamos kelet-európai államokat, amelyek már
csak azért is tiltakoznának, hogy kifelé megvédjék a
„mundér becsületét”, nemzetközi tekintélyüket, nem-
zeti büszkeségüket, szuverenitásukat stb. Magyaror-
szág jól példázza, miként jutnak zsákutcába az in-
kább választási, politikai célokat, mint a határon túli
nemzettársakat szolgáló kisebbségi támogatások. 
Klaus Johannis azt ugyan szerényen elhallgatta,
hogy a segély megszerzésében nem kis szerepe
volt, de közölte, évi több mint másfélmillió euróról
van szó, amely immár intézményesített formában
érkezik az országba, a német kisebbség „és a vele
együttélõk” gazdasági, mûvelõdési, szociális és ok-
tatási projektjeinek támogatására. Abból, hogy a
pénzt romániai német alapítványok osztják szét
csak sejthetjük, hogy a német kisebbséggel „együt-
télõk” csupán azért kerültek be a képbe, hogy Bu-
karest még csak ne is gyanakodhassék etnikai

diszkriminációra. 
Aminthogy Traian Bãsescu döntése
nyomán most már azon is csak
spekulálhatunk, hogy ha Johannis

a pártízezres német közösség képvi-
selõjeként ennyi pénzt tudott sze-
rezni, akkor mennyit hozott volna
miniszterelnökként a 22 milliós

Romániának... Bogdán Tibor
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A Jobbik a megváloga-
tott magyar múltból és
az alaposan kirostált
magyar jelenbõl építené
fel a nemzeti jövõt.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Hanem intsétek egymást minden napon, 
míg tart a ma, hogy egyikõtök se keményíttes-

sék meg a bûnnek csalárdsága által.” 
Biblia

Azok a rohadt SMS-ek

A szenvedély rejtélye

„Néma” 
német segély

A hétvége címe. A teológia: hit vagy jatt.
Mennyibe kerül egy parókia Romániában?
Adevãrul.

Magyarázat. Az Adevãrul összefoglalójából
kiderül, hogy a kérdésrõl több lapban több
cikk jelent meg az utóbbi idõben. Röviden
a válasz: 30 ezer euróba. 

Kéjszolgáltatók. Ugyancsak az Adevãrul is-
merteti a Times cikkét, miszerint Románia
Európában a legnagyobb protituált-
exportõr. Ehhez esetleg annyit lehet hozzá-
tenni, hogy az EU által pénzelt felmérés
szerint földrészünkön minden nyolcadik
utcalány román, hogy országosan a kurva-
kivitelben Galac az elsõ, és hogy egy
„lányt” 2500–5000 euróért adnak el. 

Blogok a szerveren. Ideje volt megtudni,
kik Romániában a legolvasottabb inter-
netesnapló-szerzõk, blogírók, angol szóval
bloggerek. Most a Jurnalul naþionalból meg-
tudhatjuk. Az abszolút csúcstartó Mircea
Badea, az Antena fenegyereke, akirõl már
volt alkalmunk írni, tipikus megmondóem-
ber, sajtószemle ürügyén gyapál, akit ér, fõ-
leg a „hatalmasokat”. Nem semmi, hogy
egy év alatt, tavaly, 1 millió 700 ezer külön
személy olvasója volt. (Annyira nem va-
gyunk azért szado-kíváncsiak, hogy ma-
gunk is felkeressük a blogját.) Utána az ab-
szolút listán Victor Ciutacu következik,
szintén a Zsúrnác istállójából, közel 900
ezer olvasóval. Nem teljesen meglepõ,
hogy a közéleti személyiségek élén Elena
Udrea áll, akit a zöldek elnöke, Remus
Cernea követ, nagyjából tízszer kevesebb
olvasóval, mint a hivatásos újságírók.
(Traian Bãsescu kampányblogját mindösz-
sze 70 ezren keresték fel, a Silviu
Prigoanáét 44 ezren.) Vannak még frekven-
tált naplók a szórakoztatóipar körébõl, fo-
galmunk nincs, mitõl lehetnek érdekesek.
(Mint ahogyan azt sem tudjuk, mi az érde-
kes szegény olvasóink számára ezekben az
információkban.) 

A nap álhíre. A. Videanu és D. Cocoº
(Udrea miniasszony férje) között nemes
versengés kezdõdött, hogy melyiküknek a
cége nyeri el a szerzõdést az államelnöki
palota ibolyaszínûre való befestésére. 



Sike Lajos

Nagy a baj a romániai
vállalatokkal? Sok munkát
ad csapatuknak a válságke-
zelés? 
– Igen, rengeteg a csõd. Mi
csak olyan vállalaton tudunk
segíteni, amelynek tulajdo-
nosa felismerte, hogy a túl-
élés érdekében erõs irányvál-
tásra van szüksége és maxi-
málisan hajlandó is erre. A
vezetõ számára annak belá-
tása a legnehezebb, hogy
ami eddig sikert hozott, az
új körülmények közt már
nem eredményes. Sok min-
dent foghatunk a válságra,
de a krízis csak felgyorsított
bizonyos folyamatokat, köz-
tük olyanokat, amelyek már
rég fenyegettek, csak nem
akartunk róluk tudomást
venni. 

Milyen cégek vannak a
legrosszabb helyzetben?
– Tevékenységtõl függetle-
nül a krízis jelentéktelen, il-
letve semmiféle negatív ha-
tással nincs a jól szervezett
és menedzselt vállalatokra.
Vagyis azokra, amelyek
könnyen követhetõ, tiszta
stratégiával rendelkeznek.
A negatív folyamatok elsõ-
sorban ott gyorsulnak fel,
ahol alapvetõ strukturális
problémák vannak, és a ve-
zetõk megsértik a legfonto-
sabb menedzselési alapel-
veket. Bármelyik cégnél
kezdtük el a válságkezelést,
legfontosabb tünetként azt
észleltük, hogy hiányzik az
átlátható, koherens straté-
gia, s nem fogalmazzák
meg világosan, hova akar-
nak eljutni.

Van-e a válság kiteljese-
désének valamiféle tör-
vényszerûsége?
– Szerintem éppen az a tör-
vényszerûsége, hogy nincs
törvényszerûsége. Bármi-
lyen területen lehet baj, ahol
megsértik az elõbb említett
szabályokat. Mikor szóba
hozom a  jól kidolgozott
stratégia hiányát, a legtöbb
cégvezetõ azt válaszolja: azt
se tudja, hogy holnap mi
lesz, hát akkor négy-öt év
múlva... Nem gondolják,
hogy ez olyan, mint amikor
becsukott szemmel vezetem
az autót. Annak a hajósnak,
aki nem tudja, hová megy,
minden szélirány rossz. 

Hogyan látnak hozzá a
válságkezeléshez?
– A stratégia megalkotásával
kezdjük. Megnézzük az
adott ágazat legjobb példáit,
megvizsgáljuk a jövõ trendje-
it meghatározó tényezõket és
összevetjük az adott cég való-
ságával. Mindezeket elemez-
ve, felvázoljuk az új irányt, és
azt a vállalat különbözõ
szintjein dolgozó munkavál-
lalók tudomására hozzuk. Ez
nagyon fontos. Mégpedig
azért, mert a vállalat elsõsor-
ban a benne lévõ humán erõ-
forrás miatt mûködik, ezért
nemcsak a vezetõknek kell
látniuk az irányt, hanem le-
hetõleg mindenkinek. 

Mik a kríziskezelés apró
trükkjei?
– A tiszta és pontos kommu-
nikáció annak az elengedhe-
tetlen bizalmi légkörnek az
alapja, ami nélkül a legjobb
válságkezelés is kudarcra
van ítélve. Persze nagyon

fontos a gyorsaság is, nehogy
meghaljon a beteg, még mie-
lõtt meggyógyítanánk. Elsõ
lépésként azonosítjuk azokat
a pontokat, ahol remélhetõ-
leg a legrövidebb idõ alatt a
legnagyobb költségmegta-
karítást érhetjük el, s egyút-
tal kijelöljük azokat a terüle-
teket, ahol nagyságrendi vál-
tozásokat remélhetünk.

Sok megroggyant válla-
lat az ételjegyek megvoná-
sával kezdi  a takarékosko-
dást. Mi a véleménye errõl?
– Az ilyeneknél borítékolni
lehet a biztos csõdöt, hisz
teljesen jelentéktelen költ-
ségcsökkentési hatás mellett
változik az alkalmazottak
magatartása, lazulnak azok
a bizalmi szálak, amelyek
õket a céghez kötik, csök-
kenhet teljesítményük. Az
ilyenfajta lépésekkel csak te-
hetetlenségét mutatja a me-
nedzser. 

Mit ajánlanak ezzel
szemben?
– Nézzék át a beszállítókkal
kötött szerzõdéseket és pró-

báljanak újra tárgyalni. Bár a
legtöbb cégvezetõ úgy gon-
dolja, hogy mindent kicsi-
kartak a partnerektõl, az
újabb egyeztetésnél kiderül-
het ennek az ellenkezõje.
Legtöbben engednek, hisz
õket is sújtja a válság, s úgy
gondolják, hogy inkább ma-
radjon a módosított szerzõ-
dés, vele a beszállítás, mint
annak felmondása. Egy má-
sik része a teendõknek a be-
vételi oldal tényszerû vizsgá-
lata. Sok vállalatvezetõ a tör-
vényszerûségek mellõzésé-
vel, rutinból, megérzésbõl,
vagy egyszerûen másokat
utánozva („ha neki megy,
nekem is menni fog” alapon)
dönt arról, hogy milyen ter-
méket, termékcsoportot
gyárt vagy forgalmaz, mi-
lyen vevõket és milyen áron
szolgál ki. 

Miért probléma az, ha
egy vállalat ösztönösen cse-
lekszik?
– Mi az apró  részletekig el-
menõ számítást részesítjük
elõnyben. Pontosan kimu-
tatjuk, hogy melyik partner

hogyan teljesített, milyen
eredményt hozott, mennyi
veszteséget okozott  a cég-
nek. A bajba jutott vállala-
toknál rendszerint hiányos-
ságok sorát tárjuk fel. Már
akkor megkezdõdhet a kilá-
balás, ha a cég lemond vesz-
teséges termékekrõl vagy
szolgáltatásokról, bizonyos
partnerekkel megszakítja a
kapcsolatot. 

A Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem is partnerük.
Hogy kerültek kapcsolatba
az egyetemmel? 
– Meghívtak két évvel ez-
elõtt. Az egyetem vezetése
nagyon jó érzékkel olyan
blokkokat is bevett a képzés-
be, ahol a hallgatóknak lehe-
tõségük van arra, hogy az el-
méletet gyakorlati ismeretek-
kel egészítsék ki, s ezzel kö-
zelebb kerüljenek az élethez.
Egy menedzsmentszakkört,
egy külön csoportot hoztunk
létre, amelynek én végzem a
külsõs koordinálását. 

Mire készítik fel a fiata-
lokat?
– Mellénk ülnek például, vé-
gigkövetik a menedzser egy
napját, és megtudhatják, ho-
gyan szervezzük meg a
munkát, hogyan tárgyalunk
kollégáinkkal és külsõ part-
nereinkkel. Megmutatjuk,
milyen valós gondok adód-
nak egy-egy vállalatnál,
hogy csak néhány dolgot
említsek. Ez egy teljesen új
kezdeményezés az egyetem-
nél, célja az, hogy a diplo-
ma-„tömeggyártást” a mi-
nõség felé vigye. A visszajel-
zések a szándék megvalósít-
hatóságáról tanúskodnak.
Az elsõ tízfõs csoportból
ketten nemrég végeztek, és
nagyon jó ajánlatot, kedvük-
re való munkahelyet  kaptak.
Mert õk már nem voltak
„tintaszagúak”, mint általá-
ban a kezdõk,  tudnak vala-
mit a gyakorlatról.

Mit üzen a bajba jutott
vállalatok vezetõinek?
– Csak  teljes szemléletvál-
tással lehet kimászni a gö-
dörbõl, ezért merjék vállal-
ni, hogy a korábbi módsze-
rek, legtöbb esetben, már
semmire se jók. 
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Röviden

Fejleszt az Electrolux 

Elkészült a tízmilliomodik
gáztüzelésû háztartási tûz-
hely a svéd Electrolux
szatmári gyárában. Átad-
ták ugyanakkor azt az öt-
millió eurós automatizált
felületkezelõ berendezést
is, amely által tovább nö-
vekszik a termelékenység.
Bár a gyár vezetõi azt állít-
ják, hogy vége az elbocsá-
tásoknak (tavaly mintegy
ötszáz dolgozótól váltak
meg), a szakszervezetiek
úgy vélekednek, hogy a je-
lenlegi 1200 fõbõl legalább
száz személy az idén is ut-
cára kerülhet – értesült la-
punk.

Hunyadi leaderek

A helyi intézmények kezde-
ményezéseinek kiemelt sze-
repe van a régió felemelke-
désében – jelentette ki
Winkler Gyula a LEADER
program keretében elindí-
tott Hunyad megyei projekt
bemutatásán. Az uniós kép-
viselõ szerint az európai
mezõgazdasági alapból fi-
nanszírozott program az
EU egyik sikertörténete, fõ
célja a vidéken élõk ösztön-
zése arra, hogy együtt gon-
dolkodjanak térségük fej-
lesztésérõl.

Gasztromarketing

Háromszéki gasztronómiai
fesztiválokat bemutató
internetes honlapot hoz-
nak létre, és igényes kiad-
ványok révén népszerûsítik
a térséget – döntötték el
hétvégén egy sepsiszent-
györgyi konferencián.
„Szeretnénk kilépni a me-
gyébõl, elsõsorban a szom-
szédos brassóiakat céloz-
nánk meg rendezvényeink-
kel, de a magyarországia-
kat is várjuk” – mondta
Vajda Lajos, az Asimcov
vállalkozói szövetség igaz-
gatója. 

Tízlejes vállalkozás

Tízlejes alaptõkével ren-
delkezõ céget jegyezhetnek
be a fiatalok, ha ez az elsõ
saját vállalkozásuk – errõl
írt a Gândul. A megkötés
csupán annyi, hogy mind-
össze öt tevékenységet je-
gyezhetnek be az alapító
okiratba. Ezen felül ezek a
mikrocégek mentességet
élveznének a profit után,
illetve a fizetésekért fize-
tendõ adók alól, sõt pénz-
ügyi támogatásban is ré-
szesülhetnek.

Fedezékben Dubaj

Decemberben  a Dubaj
World ingatlanalap tulajdo-
nainak összértéke megha-
ladta a 120 milliárd dollárt,
vagyis ez fedezi az alap 57
milliárd dolláros adósságát
– állítja az Al-Ittihad arab
napilap. A vállalat egyes hi-
telezõi mostanra elvesztet-
ték türelmüket, az MTI je-
lentése szerint fokozatosan
megszabadulnának az in-
gatlanalap adósságkötelez-
vényeitõl. 
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„Vak” vezeti a vállalatot 
Kerezsi Miklós tanácsadó szerint sok cég „csukott szemmel” kezeli a válságot

Erõteljes stratégiaváltással, a vesztesé-
ges termékekrõl való lemondással él-
hetik túl a válságot a cégek – errõl be-
szélt az Új Magyar Szónak adott in-
terjúban Kerezsi Miklós, az East
Consulting tanácsadó cég ügyvezetõ
igazgatója. Szerinte igen gyakori hi-
ba, hogy a vállalatok nem fogalmaz-
zák meg világosan, hova akarnak el-
jutni, ami olyan, mintha csukott
szemmel vezetnénk egy autót.

Szondázná a közszférát az EB
ÚMSZ

Nem hiszem, hogy prob-
lémák lesznek a követke-

zõ hitelrészletekhez való hoz-
zájutásban, ugyanis a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) felé
vállalt kötelezettségeket telje-
sítette az ország – nyilatkozta
Emil Boc miniszterelnök teg-
nap azt követõen, hogy
szombaton találkozott a
pénzintézet képviselõivel. Az
IMF, az Európai Bizottság
(EB) és a Világbank küldött-
ségével a kormányfõ az euró-
pai projektekre vonatkozó ál-

lami garanciavállalás plafon-
jának kiterjesztésérõl is tár-
gyalt.  Erre a társfinanszíro-
zási szálak megerõsítése és
az európai uniós pénzek
eredményesebb lehívása ér-
dekében lenne szükség, fõ-
képp a helyi adminisztrációs
intézmények esetében. A
Mediafax kormányzati forrá-
sokból megtudta, az EB kép-
viselõi ragaszkodnak ahhoz,
hogy a Világbank készítsen
egy vizsgálatot a romániai
közszféra mûködésérõl. Arra
lennének kíváncsiak, hogy az
egészségügyi és a szociális

védelmi háló rendeltetésének
megfelelõen mûködik-e. Az
egyeztetésen abban marad-
tak, hogy a nyugdíjtörvényt
az év közepéig el kell fogad-
ni, s 2011-tõl már érvénybe is
lépnének az új rendelkezé-
sek. Az adóügyi felelõsség
törvénye esetében a márciusi
határidõ nem módosult. A
szerdáig Bukarestben tartóz-
kodó küldöttség mától a mi-
nisztériumokat keresi fel. A
Gândul címu lap információi
szerint az IMF új feltételeket
szabna a milliárd eurók to-
vábbi folyósítására. Emil Boc kormányfõ nem beszélt az IMF új feltételeirõl Fotó: gov.ro



Parászka Boróka

Koraszülött csecsemõjével
és kétéves kislányával élte

túl az idei tél leghidegebb éj-
szakáját a szabadban Ötvös
Tünde a hétvégén Marosvá-
sárhelyen. A 18 éves, magát
koldulásból fenntartó, alul-
táplált és legyengült anya két
gyermekével az otthoni ag-
resszió elõl menekült az utcá-
ra. Egy szeméttárolóban húz-
ta meg magát. Tudta, máso-
dik esélyük nincs: a kórosan
kissúlyú csecsemõ nem tudja
felvenni a harcot a mínuszok-
kal, egyre gyengébben küzd a
kihûlés ellen. Valahova men-
niük kell. Befogadó intéz-
ményt azonban nehéz találni.

Nincs esélye

Tünde kétéves kislánya,
Alexandra láthatólag meg-
szokta az embert próbáló kö-
rülményeket. A kéthónapos
Alexandrunak azonban nincs
esélye hozzáedzõdni ehhez a
hideghez: édesanyja az utcán
hordta ki, és majdhogynem
az utcán is szülte meg kora-
szülöttként kisfiát, akinek sú-
lya nem érte el a másfél kilót.
Kéthónapos csecsemõként is
jóval kisebb egy átlagos új-
szülöttnél. A törékeny, ma-
roknyi kisfiú esetében valósá-
gos csoda, hogy anyja kabát-
ja alatt, a testmelegben élet-
ben maradt. Amikor az utcán

kolduló Ötvös Tünde segítsé-
get kér kisfia arca már rendel-
lenesen vörös, szája elkékült,
nehézkesen, kapkodva veszi a
levegõt, kétéves nõvére mele-
gíti egy rongyokkal kibélelt
babakocsiban. Tünde hoz-
zánk fordul, szeretne mene-
dékhelyre menni, tudja, hogy
gyermekei még egy éjszakát
már nem bírnak ki a szabad-
ban. Elõször lakókörzetében
kérünk segítséget.

Jobb máshol

A cigányok lakta Hideg-
völgy határában két közössé-
gi rendõrrel találkozunk. A
rendõrök felismerik Tündét,
és megerõsítik, biztonságo-
sabb menedékhelyre vinni
õket, mint haza. Az utcán
szolgálatot teljesítõk azon-
ban tanácstalanok. Szerintük
csecsemõvel nem érdemes a
Rozmaring utcai átmeneti

szállóra menni, próbáljunk
szerencsét inkább a Trébely
utcában, ott mûködik a me-
gyei Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság. Itt azonban zárva ta-
láljuk a kovácsoltvas kapu-
kat: a rendõrség útbaigazítá-
sával ellentétben hétvégén
nincs ügyelet. A portással
van szerencsénk: a férfi látha-
tólag megrendül az utastér-
ben melegedõ apró gyermek
láttán, továbbirányít a gyer-

mekvédelem egyik, szintén
az utcában található kiren-
deltségéhez. Az elénk sietõ
személyzet kedvesen bár, de
elutasít. Ott csak sérült gyer-
mekek számára nyújtanak
segítséget. Javasolják, fordul-
junk a Materna Anyaotthon-
hoz, de elõzetesen feltétlenül
egyeztessünk telefonon.

Jöjjünk vissza hétfõn

A Materna Anyaotthon te-
lefonon bejelentkezõ alkal-
mazottja azonnal elutasít: is-
meri az esetet, Ötvös Tünde
már kapott segítséget az in-
tézménytõl, önszántából
ment el onnan, ezért még
egyszer nem tudják befogad-
ni. Kérdésünkre, hogy mi a
teendõ ebben az esetben, tö-
mör a válasz: írjunk bead-
ványt, és jelentkezzünk vála-
szért hétfõn. Hiába szembe-
sítjük a nevét elárulni nem
akaró alkalmazottat a tény-
nyel: a beadvány nem segíti
a túléléshez a kisfiút. „Értse
meg, – érvel  – én ebben az
ügyben nem tehetek sem-
mit”. A láthatóan megren-
dült portás siet újból a segít-
ségünkre, harmadik nekifu-
tásra megtalálja a Materna
Anyaotthon vezetõjének,
Ana Chirtes-nek a telefon-
számát. Az igazgatónõ el-
utasító, megismétli a névte-
len alkalmazott érveit. Hiába
szembesítjük az idõjárással

és a gyerekeket fenyegetõ ve-
széllyel, hajthatatlan marad.
Ana Chirtes végül a Forra-
dalom utcai sürgõségi köz-
ponthoz irányít: állítja, hogy
az anyát nem, de a gyerme-
keket itt mindenképpen ellát-
ják. A krízisközpont az elsõ
intézmény, ahol bár elutasí-
tanak, de mégis szakszerû
segítséget kapunk. Egy asz-
szisztensnõ siet a két gyer-
mekével érkezõ nõ elé. A
csecsemõ ellátására itt sincs
mód, de azonnal hívja a
mentõszolgálatot, a kiérkezõ
autó a megyei kórház gyer-
mekosztályára szállítja õket. 

Tünde és gyermekeinek to-
vábbi sorsa bizonytalan,
azonnali ambuláns ellátást
igen, szállást és védelmet
nem sikerült találni számuk-
ra. Dacára annak, hogy a ma-
ros megyei Gyermekvédelmi
Szolgálat munkatársai el-
mondták, tudnak a kisfiú és a
kislány életkörülményeirõl, a
két gyerek mégis az utcán
maradt. A tél leghidegebb
hétvégéjén több órás, kitartó
menetelés, tucatnyi telefoná-
lás révén sikerült segítséget
kapni számukra. Õk most
megúszták. Az utóbbi napok-
ban azonban országszerte
többen a fagyhalál áldozatai-
vá váltak. Szakértõk szerint a
rászorulóknak csak akkor
van esélyük, ha a környeze-
tük nem közömbös a sorsuk
iránt. 
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HIRDETÉS

Narancsriasztást adott ki az Országos
Meteorológiai Intézet: a rekordhõmérsék-
let elérheti a mínusz harminc fokot. Az
elõrejelzések szerint a következõ napok-
ban sem enyhül az idõjárás, jelentõs fagy

és erõs szél várható. Az Országos Mentõ-
szolgálat adatai szerint négyen fagytak
meg az utcán, vagy fûtetlen otthonaikban.
A hideg miatt az Országos Vasúti Társa-
ság több járatát törölték hétvégén. 

Négyen fagytak meg a hétvégén

Gyermekével kolduló anya a Maros megyei gyermekvédelmi szolgálat épülete elõtt Fotó: Antal Erika

Hidegvölgyi harc a hideggel

Épülnek a törpe erõmûvek
Inczefi Tibor

Törpe-vízierõmûvek épí-
tését kezdeményezi Har-

gita Megye Tanácsa. A be-
ruházást tavaly környezeti
tanulmányok elõzték meg.
A vizsgálati eredmények
szerint a megyében lévõ fo-
lyóknak és patakoknak je-
lentõs energiapotenciáljuk
van. Az önkormányzat ter-
veit a Magyar Villamos Mû-
vek által nyújtott szakvéle-
mény erõsítette meg. Ennek
megfelelõen a törpe-vízierõ-
mûvek telepítése energiata-
karékossági és környezetvé-
delmi szempontból is a leg-
hatékonyabb. Megfelelõ
helyszínnek bizonyult a Ma-

ros Maroshévíz fölötti sza-
kasza, a Nagy-Küküllõ
Zetelaka alatt, a Kis-
Küküllõ Parajd fölött, a Kis-
Beszterce Tölgyes alatt, az
Úz és a Tatros Kovászna,
Bákó és Hargita megye ha-
táránál, Kászon pataka
Kászonaltíz alatt, a Fiság, a
Mitács, a Pisztrángos, a Ma-
daras és Ivó pataka. Urba-
nisztikai engedélyt kapott
Csíkszentmárton, Kászon-
altíz, Madaras– Dánfalva,
Borszék–Bélbor– Holló,
Tölgyes, Varság–Korond–
Farkaslaka, Csíkszent-
domokos, Máréfalva vala-
mint Parajd. Különbözõ ki-
vitelezési fázisban van a Ma-
daras 1. (a Pisztrángos pata-

kon), a Madaras 2. (a Mada-
ras patakon), a varsági (a
Nagy-Küküllõn), a csík-
szenttamási (az Olton), a
Gyergyóholló 1. (a Kis-
Besztercén), a Gyergyóholló
2. (a Holló patakon), az ivói,
a zeteváraljai és a fenyédi (a
Nagy-Küküllõn), a kászon-
altízi (a Kászon patakon) és
a gyimesi (a Tatroson) pro-
jekt. 

Továbbá engedélyt kapott
a Vargyas patakon, a Nagy-
Homoródon és a Maroson
létrehozandó vagy már lét-
rehozott törpe-vízierõmû is.
Néhány fent említett erõmû
finanszírozásában Hargita
Megye Tanácsa is részt vál-
lalt. 

Alku a háziorvosokkal
ÚMSZ

A finanszírozás és a há-
ziorvosi rendszer újra-

gondolását ígérte az egész-
ségügyi miniszter a Házior-
vosok Országos Szövetségé-
nek elsõ konferenciáján. A
hétvégi eseményen Cseke
Attila kifejtette, hogy a
szakágat sújtó pénzügyi ne-
hézségek ellenére is sport-
szerû együttmûködésre tö-
rekszik a tárca. „Korrekt
partneri viszonyt szeretnék
kialakítani a háziorvosokkal
és az egészségügyben dolgo-
zó egyéb csoportok kép-
viselõivel”– fogalmazott a
miniszter.

„Nem tartom helyesnek,
hogy az Országos Egész-
ségbiztosítási Alap több
mint 46 százalékát a kórhá-
zi szolgáltatások kifizetésé-
re költjük, miközben a há-
ziorvosi ellátás csak az alap
5,8 százalékát kapja. Ezt a
rendszert át kell szervezni.
Mint ahogyan azt is meg
kell valósítanunk idén,
hogy ugyanazért az ellátá-
sért minden kórház ugyan-
olyan finanszírozásban ré-
szesüljön” – tette hozzá
Cseke Attila, aki szerint
idõszerû a háziorvosi ellá-
tás fejlesztése. Mint mond-
ta, a cél az, hogy a házior-
vos valós egészségügyi

szolgáltatást nyújtson. En-
nek az ellátásnak minél ke-
vésbé kell az egészségügyi
biztosító pénztárakkal kö-
tött szerzõdésektõl függe-
nie. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium illetékesei úgy
vélik, hogy a függetlenedést
segítheti, ha a tárca finan-
szírozza a háziorvosok ál-
tal nyújtott ellátásokat.
Ilyen külön keretet biztosít
például két új országos
egészségügyi program szá-
mára: a továbbiakban fi-
nanszírozzák a méhnyak-
rák, illetve a szív- és érrend-
szeri betegségek szûrésében
résztvevõ háziorvosok
munkáját. 



Munkatársainktól

Díjátadás, kiállításmegnyi-
tók és irodalmi estek tet-

ték emlékezetessé az idei
Magyar Kultúra Napja ünne-
pét. Nagyváradon külön
hangsúlyt kapott a Berettyó-
újfaluval közösen szervezett
rendezvénysorozat, Gyer-
gyószentmiklóson átadták a
Gyergyói Magyar Kultúráért
díjat, Bukarestben pedig fotó-
kiállítást nyitottak a Bukares-
ti Magyar Kulturális Intézet
új székhelyén.

A Magyar Himnusz 
Születésnapja

A himnusz elszavalásával
vette kezdetét Nagyváradon
az Ady Endre Líceum dísz-
termében a Magyar Kultúra
Ünnepe elnevezésû rendez-
vénysorozat csütörtökön.  A
jubileumi ünnepséget a Bi-
har megyei és nagyváradi
Civil Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke, Dr. Fleisz Já-
nos  és Porkoláb Lajos, a be-
rettyóújfalui Nadányi Zol-
tán Mûvelõdési Központ

igazgatója, az eseménysoro-
zat két alapító és szervezõ
atyja nyitotta meg. Porkoláb
Lajos elmondta, szívükben
õk visszafoglalták Bihar me-
gyét, s ott már megszûntek a
határok. Pomogáts Béla bu-
dapesti irodalomtörténész a
magyar himnusz szakral-
itásáról, szimbolikus jelen-
tõségérõl beszélt, valamint
más nemzetek himnuszai-
val hasonlította össze. El-
mondta, hogy egyedül a
magyar himnuszban kérik
Isten segítségét és nem vala-
mely más, földi uralkodóét.
„A magyar himnusz ima és
fohász, bûnök bevallása,
bocsánatért esedezés, emlé-
kezés és elõretekintõ re-
ménykedés” – mondta Po-
mogáts Béla. Az ünnepsé-
get az emlékoklevelek át-
adása zárta, amelyekkel
azon nagyváradi és berety-
tyóújfalui személyiségek-
nek mondtak köszönetet,
akik hozzájárultak az eddi-
gi rendezvénysorozat sike-
réhez. Az estet a Classicum
rézfúvós kvintett vidám elõ-
adása koronázta meg.

Fotográfia 
a kultúra ünnepén

Három fotókiállítással nyi-
totta meg kapuit pénteken, a
magyar kultúra napján, a
nemrég új székhelyre költö-
zött Bukaresti Magyar Kultu-
rális Intézet. „A kiállítások,
és a környezet ne tévesszen
meg senkit, ugyanis ez az
esemény nem a ház hivatalos
megnyitója. Az avató február
19-én lesz, amelyre, a hivata-
losságok mellett – jelen lesz
többek között Kelemen Hu-
nor kulturális miniszter mel-
lett Hiller István Magyaror-
szág oktatási és kulturális mi-
nisztere is – természetesen a
nagyközönséget is várjuk” –
fogalmazott a megnyitón
Bretter E. Zoltán, igazgató. 

Az intézetben az André
Kertész-ösztöndíjasok mun-
kái mellett a világban élõ
magyar és román fotográfu-
sok képeibõl és Tóth István,
a Romániai Fotómûvészek
Szövetsége elnökének alko-
tásaiból látható tárlat. A
nagyváradi fotós, „Egy te-
metõ halála” címû kiállítása,

huszonöt év munkája, és egy
örök nyugalomra szolgáló
hely lassú elmúlását tárja a
látogatók elé. 

„Ez a kiállítás magáról, az
emberi sorsról beszél ne-
künk, és arról tesz tanúbi-
zonyságot, hogy nem csak az
emberek, de a temetõk is mú-
landóak” – nyilatkozta Bretter. 

A megnyitón szintén részt
vevõ Füzes Oszkár, a Ma-
gyar Köztársaság bukaresti
nagykövete elmondta, a fo-
tográfia a magyar kultúra
fontos eleme, hisz általa
megmutathatunk, megörö-
kíthetünk magunkból egy
darabot a világnak, az utó-
doknak. 

A kiállításokat február 15-
ig lehet megtekinteni, utána
a hivatalos megnyitóra szánt
alkotások veszik át helyüket. 

Gyergyói díj a zenész 
Petres családnak

Petres Lajos gyergyóditrói
nyugalmazott zenetanár
kapta idén a Gyergyói Ma-
gyar Kultúráért díjat. A ki-
tüntetés személyérõl minden

évben a medence kulturális-
és településvezetõibõl álló
grémium dönt. Petres Lajos
díja a Petres család többi tag-
jának is szól, akik a
Gyergyói-medence zenekul-
túrájának alakításában vál-
laltak szerepet. 

„Nincs nagyobb dolog a
világon, mint megtanítani
valakit valamire, amit nem
tud, és nincs ennél nagyobb
jótétemény sem” – idézte
laudációjában a Móricz
gondolatot Kisné Portik
Irén. A négy évtizeden át
oktató zenetanár, hét ének-
kar vezetõje. Olyan értékes
tanítócsalád tagja, akik tel-
jes mértékben kézben tartot-
ták a zenekultúra formálá-
sát, generációkon át ezreket
tanítottak az együtténeklés-
re, és a zene nemzetmegtar-
tó erejét nem tagadták akkor
sem, amikor harcolni kellett
érte a kemény cenzúrával
szemben. Tanítványaik
énekhangja a Kárpát-me-
dence minden részében fel-
csendítette a Petres családtól
tanult világi dalokat, népi,
egyházi énekeket.
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Röviden Születésnapi Himnusz-ünnep

Hrabal és dzsessz-reflexiók
Interjú Esterházy Péter íróval és Dés László zeneszerzõvel, erdélyi látogatásukon

Antal Erika, Inczefi Tibor

Hogyan készültek erre a
turnéra?
Esterházy Péter: – Meglátá-
som szerint az erdélyi váro-
sokba nem kell mást hozni,
mint máshová. Miközben
nyilvánvaló az is, hogy más-
képp mûködnek itt a szöve-
gek. Az a fantasztikus, hogy
másképp olvas egy vásárhe-

lyi olvasó, mint mondjuk
egy ceglédi. Hol jobban, hol
rosszabbul, de ugyanúgy,
ahogy a ceglédi elõtt sincse-
nek korlátok, a vásárhelyi
elõtt sincsenek. 

Hogyan áll össze az iro-
dalom-zene kapcsolat a
színpadon?
E. P.: – Amikor a Hrabal

könyve megjelent, akkor pró-
báltuk ki és rájöttünk, hogy
nagyon jól mûködik. Érde-
kes játék, ami kialakul, de
nem állandó mûsor, amivel
járjuk a vidéket, mindig
más.

Dés László: – Már 20 éve csi-
náljuk. Engem a szövegek
inspirálnak. Úgy is nevez-
ném, hogy dzsessz-improvi-

záció, reflexiók. A magam
módján folytatom azt, amit
Esterházy szóban elmond.
És estérõl-estére másképpen
folytatom, még ha ugyanab-
ból a zenei motívumból in-
dulok is ki. A zenei egyveleg
egy kicsit magyar, egy kicsit
közép-kelet-európai, volt
benne a Duna keringõtõl a
Rákóczi indulón át, a Fel-fel

proletárokig minden, hisz eb-
bõl áll a mi közelmúltunk.
De amikor nagyon súlyos a
szöveg, akkor én is ahhoz
igazodom és mire õ egy szö-
vegrész végére ér, addigra
én már fölspannolom ma-
gam és fölpattanok a szék-
bõl. A zenei gondolatok ak-
kor, ott születnek meg, amit
aztán én a magam módján
interpretálok egy szál szaxo-

fonnal. Mindig érezhetõ,
hogy a közönség az elsõ
megszólalásnál nem tudja,
hogy jön ez ide, aztán rá-
éreznek a szöveg és a zene
közötti kohézióra.  

Hogy áll össze egy este
anyaga?
E. P.: – Olyan részeket kell
választanom, amelyek szín-

padról mûködnek, tehát
zárt egységet alkotnak, jól
olvashatóak. Amihez tart-
juk magunkat, hogy muszá-
ly a Hrabal könyvével befe-
jezni, mert ott van egy tehet-
ségtelen szaxofonozó Úris-
ten, amire Lacinak olyat
kell fújnia, ami után már
nem lehet megszólalni.  

D. L.: – Jól ismerem a szö-
vegeket, mert egyrészt olva-
sója voltam, mielõtt még
megismertük volna egy-
mást, azóta meg már köte-
lességszerûen is olvasom az
írásait. Már az is elõfordult,
hogy egy bensõséges törté-
netet mondtam el Péternek
és nemsokára egy Esti Kor-
nél írásban viszontláttam. A
színpadon én is olvasom,
amit õ olvas, mert így job-
ban benne vagyok, rajta va-
gyok, belehelyzkedem, nem
kezd el zavarni minden más
külsõ tényezõ.

Külföldön is mûködik ez
a dolog?
E. P.: – Németországban is
voltunk. Érdekes változás,
ahogy a könyveink külön-
bözõ nyelveken ugyanazt
mondják, de egy kicsit más
az arcuk. Azt szokták mon-
dani, hogy a fordítás veszte-
ség, de van nyeresége is,
mégpedig az hogy olyan ar-
cát tudja mutatni egy könyv,
ami itthonról nem látszik,
mert hiányzik egyfajta cin-
kosság, egyfajta közelség. A
magyarul írt könyvek, ma-
gyar közönségnél vannak
otthon, minden más idegen
és tulajdonképpen csak já-
ték. De ebben az idegenség-
ben idõnként másképpen le-
het odanézni. 

Épített örökség: 
eszmei és gazdasági érték
Sipos M. Zoltán

Az épített örökség nem-
csak egy ország, egy

nép múltjának bizonyításá-
ra alkalmas, hanem a régi-
ók komoly gazdasági kata-
lizátora is lehet, amennyi-
ben kellõ komolysággal,
szakértelemmel van kezel-
ve” – hangzott el a hétvé-
gén, a Kolozsváron meg-
rendezett Épített örökség –
a közösségfejlesztés záloga
címû szemináriumon. A
mûemlékvédelemmel és az
épített örökség kihasználá-
sával foglalkozó háromna-
pos rendezvény célja tuda-
tosítani a helyi hatóságok
és intézmények képviselõi-
ben az épített örökség vé-
delmének fontosságát,
ugyanakkor bemutatni a
helyreállításhoz szükséges
intézkedéseket. Az elsõsor-
ban a Kolozs megyei köz-
ségek polgármestereit és ta-
nácsosait megszólító ren-
dezvény apropóját a
bonchidai Bánffy-kastély
felújítása és annak kulturá-
lis központá való átalakítá-
sa adta. „Fontosnak tartot-
tuk megszervezni ezt a sze-
mináriumot, mivel úgy
gondoljuk, hogy a kulturá-
lis turizmus fellendülésével
az épített örökség komoly
gazdasági katalizátora le-
het az egyes régióknak,
helységeknek. Például a
bonchidai Bánffy-kastély
jelenlegi állapotának hely-
reállításával értelemszerû-
en új munkahelyek terem-
tõdnek mind a kastély terü-
letén, mind pedig a község-
ben. Ahhoz, hogy egy ilyen
épület funkcionális és kü-
lönbözõ kulturális célok
megvalósítására alkalmas

legyen, személyzet szüksé-
ges, tehát az épület helyre-
állítása munkahelyeket ge-
nerál egy olyan környezet-
ben, ahol nem igazán van
munkalehetõsége a község-
ben lakóknak. Ez
Bonchida esetében már
megmutatkozik: helyieket
alkalmazunk az épület
helyreállítására, valamint a
kastély területén mûködõ
vendéglõben is helyi sze-
mélyzet dolgozik” – mond-
ta el lapunknak Hegedûs
Csilla, a Transylvania
Trust Alapítvány ügyveze-
tõ igazgatója. Szerinte an-
nak ellenére, hogy Romá-
nia nem szûkölködik épí-
tett örökségben, az épüle-
tek helyreállítása gyakran
nehézségekbe ütközik a
szûkös anyagi keretek mi-
att, ám sok esetben az
egyes települések vezetõi
sem ismerik fel a mûemlék
értékû épületekben rejlõ
eszmei értékeket és a ko-
moly gazdasági fellendülés
lehetõségét. 

A szeminárium elsõ nap-
ján hazai és angliai szakér-
tõk mutatták be azokat a
lehetõségeket, amelyek ré-
vén be lehet fektetni a mû-
emlék épületekbe, valamint
az ezekhez szükséges pá-
lyázati lehetõségek is terí-
tékre kerültek. 

A rendezvénysorozat
pénteken és szombaton
Bonchidán folytatódott,
ahol a Kulturális és Nem-
zeti Örökség Minisztérium
szakértõi és pénzügyi szer-
vezetek szakemberei tartot-
tak bemutatót az épített
örökségek újrahasznosítá-
sára vonatkozó törvényes
keretekrõl és finanszírozási
lehetõségekrõl. 
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Az aradi szobor könyve

Az aradi Szabadság-szo-
borról írt könyvet mutat-
tak be Aradon a mûemlék
felavatásának ötödik, illet-
ve a laktanyából való „ki-
szabadulásának” tizedik
évfordulóján. A könyvet
az Aradi Szabadság-szobor
Egyesület állította össze. A
könyv visszaemlékezése-
ket, tudósításokat tartal-
maz. Markó Bélának, az
RMDSZ elnökének az írá-
sa is megtalálható benne,
illetve Dávid Ibolya, a Ma-
gyar Demokrata Fórum el-
nökének visszaemlékezései
is olvashatóak lapjain. 

Pontosítás

Pénteki, január 22-i lap-
számunkban téves infor-
máció jelent meg Kelemen
Hunor miniszteri program-
jával kapcsolatban. A tár-
cavezetõ tervei között az
erdélyi Árpád-kori templo-
mok restaurálásának prog-
ramja szerepel. Ezt, az el-
képzelések szerint, a fa-
templomok felújítását sza-
bályozó program mintájá-
ra mûködtetik.



Ma Pál és Henrik nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Pál latin eredetû férfi-
név, a Paulusból szárma-
zik, jelentése: kicsi. A
Henrik a germán Heinrich
névbõl származik. Eleme-
inek jelentése: ház és ha-
talmas, uralkodó.
Holnap Paula és Vanda
napja van.

Évforduló
• 1959-ben XXIII. János
pápa bejelenti a II. vatiká-
ni zsinat összehívását.
• 1900-ban született Feke-
te István magyar író, köl-
tõ, iparmûvész.
• 1882-ben született Virgi-
nia Woolf angol írónõ.

Recept
Hozzávalók: 4 szelet tõ-
kehal, 1 citrom, 1 mogyo-
róhagyma, 2 csípõs papri-
ka, 2 ek. olaj, 1 ek. turbo-
lya, 1 ek. petrezselyem,

2,5 dkg vaj, bors, só.
Elkészítése: A halszelete-
ket bedörzsöljük sóval, és
20-30 percig állni hagyjuk.
A paprikákat az olajban
megpirítjuk, majd a zsiradé-
kot tálba szûrjük, és beleke-
verjük a zöldfûszereket, a
reszelt citromhéjat, az apró-
ra vágott hagymákat és a
vajat. Ezzel a halszeletek
mindkét oldalát megkenjük,
majd egyesével négyzet ala-
kú alufóliákra tesszük, a cit-
rom levével meglocsoljuk,
sóval, borssal meghintjük,
és lezárjuk. Fél órára hûtõ-
be tesszük, majd grillezõn
30 percig sütjük. Tálaláskor
az alufóliát kibontjuk, de
nem veszszük ki a halat.

Vicc
– Anyu, igaz, hogy a teve
akár két hónapig is kibírja
ivás nélkül?
– Persze kisfiam, nem min-
denki olyan, mint apád.
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Aki könnyen viseli múltját,
az bizonnyal meghosszabbít-
ja életét. Szörnyû teher az el-
múlt dolgokon való rágódás.
A bölcs vándor mindig csak
annyit visz magával az útra,
amenynyit elbír. Az ember
sikeres életet akar, ezért sok
haszontalan dolgot visz ma-
gával. Azért, mert nem tud
hinni abban, hogy a boldog-
ságot nem a siker hozza meg,
hanem az elfogadása annak,

ami adatik. Ezért aztán viszi
magával kudarcait, és azokra
saját erejébõl megoldást remél,
mert nem tudja egyszerûen
csak bevallani, hogy tévedett és
elrontotta. Az, hogy majd egy-
szer minden kudarcunkat
helyrehozzuk, illúzió csupán.
Az elrontott dolgokat le kell
tenni és feloldozva tovább lép-
ni. A vándor célja nem a ter-
hek hordozása, hanem a meg-
érkezés. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az ön sikerének titka most a
kitartásában rejlik, és abban a
kifinomult emberismeretben,
amelynek birtokába jutott. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nem esik egyáltalán nehezére,
hogy másokon segítsen, a mai
nap alaposan meg kellene néz-
nie, hogy kinek is akar segíte-
ni. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ne becsülje le saját képességeit,
de azért ne is magasztalja fel
magát túlzottan. Most megis-
merheti egy másik ember ne-
gatív oldalát is, legyen óvatos
vele.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Könnyen elõfordulhat ma ön-
nel, hogy nem ismeri fel a ha-
tárokat. Ügyeljen arra, hogy a
túlzott lelkesedés ne vigye rossz
irányba. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Elégedjen meg annyival,
amennyit kapott. Ha állandó-
an nagyra törõ tervei vannak,
könnyen beleeshet egy olyan
csapdába, amelybõl nehéz lesz
kimászni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ön most hajlamos olyan dol-
gokhoz is ragaszkodni, ame-

lyektõl a legjobb lenne minél
inkább eltávolodnia. Most te-
gye meg ezt a bizonyos lépést.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha becsületesen elvégzi az önre
kiszabott munkát, akkor nem
lesz oka arra, hogy aggodal-
maskodjon a jövõje miatt. Ha
azonban csak halogatja, baj le-
het. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kétes vállalkozásokba akar be-
lefogni. Mielõtt belekezdene,
kérje ki mások véleményét. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem kellene beletörõdnie ab-
ba, amiben most él, illetve be-
lecsöppent akaratán kívûl.
Próbáljon meg kijutni ebbõl a
helyzetbõl.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ha szó nélkül megy el olyan
problémák mellett, amelyek
másokat is érintenek, nagyon
rosszat tesz mindekinek.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nem lenne szabad a problémá-
kat a szõnyeg alá söpörnie,
jobb, ha megbeszéli azokat va-
lakivel.
HALAK (II. 20.–III. 20.)Vigasz-
talásra lenne szüksége, ugyan-
is egy kissé maga alatt van, de
nem tudja mi okból. Ha rájön
az okra rögtön jobban fogja
érezni magát.

Horoszkóp
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9.00 Térkép - Reggel
9.45 Kikötő (ism.)
10.15 Kelet sorsa - Szíri-
ai krónika
10.35 Szülőszoba
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Talpalatnyi zöld –
Ismeretterjesztő magazin
15.50 Képes krónika
16.35 A Szukidzsi halpi-
ac
17.30 A Vatikán titkai
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Török kezdőknek
(filmsor.)
21.00 Egy bolond százat
csinál (magyar vígjáték)
21.10 Lila ákác (magyar
rom. film)
22.40 Híradó, Sport
22.55 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.15 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.25 Divathét (magyar
életmódmagazin)
1.10 Vers
1.15 Himnusz
1.45 Térkép (ism.)
2.10 Magyarok Azúr-or-
szágban

DUNA Televízió, 21.00
Egy bolond százat csinál

László Dömötör, az elvált anyakönyvvezető elszántan próbál
új szerelemre találni, kevés sikerrel. Miután bepiál a munka-
helyén, a főnöke kirúgja. Távozáskor megpillant egy tudósí-
tást Lázár Norbertről, a feltörekvő producerről, aki éjszakai
klubokat üzemeltet. Meg nem erősített hírek szerint életét
vesztette Afrikában. A férfi megszólalásig hasonlít rá. Ez
őrült ötletre sarkallja.

m1, 22.30
A sátán kutyája

Egy nap vidéki körorvos keresi fel Sherlock Holmest. Beszá-
mol páciense és barátja, Sir Baskerville halálának különös
körülményeiről. Elmeséli azt az évszázados legendát, amely
szerint a Baskerville családot szörnyű átok sújtja: valamen-
nyi leszármazottjára véres, borzalmas halál vár. Holmes
megbízza Dr. Watsont, hogy kísérje el az ifjú örököst
Baskerville Hallba és derítse fel a rejtélyt.

TVR 1, 0.15
Szemet szemért

New York, egy fülledt nyári nap. A Brooklyn-i Bed-Stuy kör-
zet, ahol mindenki mindenkit ismer. Az olasz Sal - Danny Aiel-
lo - pizzériája már 25 éve áll a sarkon. Maga építette és most
a két fiával vezeti. Egész jó a forgalom, ám ez a nap mást
mint a többi. A meleg miatt mindenki pattanásig feszült és el-
szabadulnak az indulatok. Összecsapnak rendőrök, fehérek
és feketék a pizzéria pedig porig ég.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
5.50 Szabadlábon So-
mogyban
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Vigyázz, kész, rajt!
10.25 A kölcsönkapott
Föld
11.15 A múzsa csókja
12.05 Unokáink is látni
fogják - A Szegedi Dóm
13.00 Déli harangszó
14.45 Van öt perce?
15.40 Szabadlábon So-
mogyban
16.35 Magyar pop
17.30 Pörög az élet!
17.55 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.20 Színes városok
18.50 Ez történt ma reg-
gel
20.35 Marci (francia
rajzfilm sor.)
21.00 Híradó este
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.15 Spiró György: Az
imposztor
0.35 Mestersége színész
- Major Tamás
1.20 Záróra
2.10 A sátán kutyája
(kan. krimi)
3.40 Vezérlő fény
(amerikai tévéfilm
sorozat)
4.15 Bűvölet (olasz tévé-
film sor.)

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.10 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.35 Gyilkosság há-
rom felvonásban (krimi)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. film-
sor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 A Széf - Ki viheti
el a milliókat?
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt
(magyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Az iskoláját!
(amerikai-kan. akció-
vígj.)
0.05 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.30 Budapest-Bamako
0.50 Reflektor – Sztár-
magazin
1.10 Ha jönnek az ide-
genek (auszt.-új-zél.-am.
akcióthriller)
2.48 Műsorszünet

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka – A TV2
reggeli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
11.15 Telekvíz – Telefo-
nos játék
12.15 Teleshop
12.35 Az utolsó telefon-
hívás (am. filmdráma)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.25 Charly, majom a
családban
16.25 Szentek kórháza
(filmsor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(amerikai filmsor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Hal a tortán –
Vendégváró valóság-
show
21.15 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Kettős azonosság
(am. krimi)
Közben: Kenósorsolás
0.00 A médium
(amerikai krimisor.)
1.00 Tények Este - Hír-
műsor
1.30 Borsmenta (ma-
gyar-görög játékf.)
3.20 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs
10.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
(ism.)
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet -
Riportmagazin (ism.)
16.05 Civil kaszinó
(ism.)
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss in-
formációk
18.30 Zöld övezet - kör-
nyezetvédelmi magazin
19.05 Vonalban
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet
1.00 Műsorszünet

11.45 Smallville 12.30
Jóbarátok 13.25 Nagy
házalakítás 14.15 Mezte-
lenül is szép vagyok!
15.10 Nyomtalanul 16.00
Nyomtalanul 16.50 CSI:
Miami helyszínelők 17.40
Jóbarátok (amerikai soro-
zat) 18.05 Jóbarátok
(am. sor.) 18.35 A házala-
kítás 19.20 Meztelenül is
szép vagyok! 20.15 Két
pasi - meg egy kicsi 21.30
Miami helyszínelők
22.20 Zabagépek 23.25
Kés/alatt  

7.00 Sport.ro Hírek 9.00
Hírek 10.00 Sport.ro Hí-
rek 11.05 Információ
12.05 Külön kiadás
13.05 Fogadás a félelem-
mel 14.00 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 BoxBuster: Sebast-
ian Sylvester vs Giovanni
Lorenzo 17.00 Sport.ro
Hírek 18.00 Hírek 19.00
Információ 20.00 Foga-
dás a félelemmel 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling RAW 0.00
Sport.ro Hírek   

Acasa  9.00 Kaméleonok
(sorozat) 10.00 Szerelmek
(sorozat) 11.45 Teleshop-
ping 12.00 Sosem feledlek
(sorozat) 14.30 Aniela
(sorozat) 15.30 Elrabolt
sorsok (sorozat) 16.30 Át-
kozott paradicsom (soro-
zat) 17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevében
(sorozat) 19.30 Kaméleo-
nok (sorozat) 20.30
Aniela (sor.) 21.30 India
(filmsor.) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 Terra
Nostra (sor.)   

8.25 Csapás az égből
(amerikai-kanadai ka-
tasztrófa f.) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.05 Coro-
nado (amerikai-német ak-
cióf.) 14.35 Tibor va-
gyok, de hódítani akarok
16.05 Vihar után (am.
thriller) 18.00 Szellem-
harcosok (am. akcióf.)
19.40 Az elsüllyedt város
kincse 21.30 A birodalom
visszavág (am. kalandf.)
23.45 Halhatatlanok
1.35 Re-animátor (ameri-
kai horror-vígj.)   

7.00 A szív dala (filmsoro-
zat) 8.00 Anyaszeretet
(filmsorozat) 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet az anyának 12.30 Hí-
rek 13.00 Az ajkaktól a
szívedig (filmsorozat)
15.00 Mondd mennyibe
kerül? 16.00 Terefere
Bahmuval (talk show)
18.30 D-Hírek 19.30 Me-
nyet az anyának 20.30
Családi történet (filmsor.)
22.00 Apja lánya (reality
show)  0.00 Dresdeni ak-
ták (filmsorozat)   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 Mielőtt szeret-
tél (amerikai vígj.) 13.00
McLeod lányai (auszt.
filmsorozat) 14.00
McLeod lányai (auszt.
filmsor.) 15.00 Kisvárosi
gyilkosságok 17.00 Volt
egyszer egy esküvő (ame-
rikai vígjáték) 19.00 A
Partiőrség (auszt. film-
sor.) 20.00 Nyughatatlan
Jordan 21.00 A médium
(krimisorozat) 22.00 A
háborús özvegy (angol-
kan. dráma)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény
10.55 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Ez történt Ma
reggel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
19.25 A palota ékköve
(dél-kor. filmsor., 2003)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
22.00 Az Este - Kedd
22.30 A sátán kutyája
(kan. krimi)
0.00 Prizma
0.15 Hírek – Időjárás-je-
lentés
0.25 Teadélután 
(ism.)
1.15 Nappali (ism.)
3.15 Prizma
3.30 Műsorszünet

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 A vadló (am. anim.
f.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (filmsor.)
11.15 Rajtunk Európa sze-
me
12.15 Mágikus szem
12.50 Vihar a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, sport, Időjá-
rás
14.45 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
14.50 Szerelmek a képer-
nyők mögött
15.00 Teleshopping
15.30 Európai rum
16.00 Krónika – magyar
nyelvű műsor
17.00 Testvérek között
(sor.)
17.30 Akkor és most
18.25 Vihar a palotában
(filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Az olasz nép nevé-
ben (olasz filmdráma,
1971)
23.00 Hopkins Korház
0.00 Hírek, sport (ism.)
0.15 Szemet szemért
(amerikai vígjáték, 1989)
2.15 Jelek

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (román víg-
játéksorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Boszorkányüldözés
(amerikai-ausztrál filmdrá-
ma, 1999)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Kickboxer (ameri-
kai akciófilm, 1989)

22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Kickboxer (amerikai
akciófilm, 1989, ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés

4.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - News magazin
6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Lassie (filmsor.)
12.00 Sheena (filmsor.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 A vonatból kidobva
(reality show  Dan Bor-
deianuval, ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval -
News magazin
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Bölcsek kövére
(amerikai vígjáték, 1996)

22.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.30 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
0.45 A némaság ára
(ausztrál krimi, 2006)
2.30 Sheena (filmsor.,
ism.)
3.30 Közvetlen hozzáfé-
rés - News magazin (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Viharsólymok (ameri-
kai filmsor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat, ism.)
10.30 Tiniélet (amerikai
filmdráma, 2005, ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Cukorbáró (filmsor.)

15.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
16.00 Tizenöt éves kisma-
ma (amerikai dráma,
1998, ism.)
18.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye a tortán
(reality show)
20.30 A szépész és a ször-
nyeteg (amerikai vígjáték,
1997)
22.30 Lököttek (sor.)
23.15 A médium (sor.)
0.15 Cukorbáró (sor.)
1.00 Hírek (ism.)

6.10 Piszkos munkák
7.00 Amcsi motorok – A
Nemzetőrség
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink - A tetová-
lók
12.00 Nagy durranások -
Bermuda
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei -
Szahara
15.00 Állítólag... - Ebmí-
toszok
16.00 Hogyan készült? –
Faragott gyertya / Pénzbe-
dobós automata
17.00 Miami Ink - A tetová-
lók
18.00 Újjáépítők
19.00 Micsoda szerszám -
Bontók és zúzók
20.00 A túlélés törvényei -
Panama
21.00 Hogyan készült?
22.30 Piszkos munkák Pe-
ter Schmeichellel - Lengyel-
ország

0.30 Ross Kemp - gengsz-
terbandák nyomában
1.30 Rács mögött külföldön

7.00 Szépségközpont
(olasz filmsor., ism.)
8.00 Csodák (olasz film-
sor., ism.)
8.35 Anne (kanadai
filmsor.)
9.55 Fedezd fel a romá-
nokat
10.10 Szórakoztató mű-
sor
11.30 Hírek, Sport
12.00 Berlin, Berlin
(filmsor.)
12.30 Hírek, Sport
12.45 Elisa (filmsor.)
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európá-
ban
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Elisa (olasz sor.)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin (né-
met filmsor.)
18.40 Csodák (filmsor.)
19.35 Anne (filmsor.)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 Texasi krónikák -
A Holtak útján (ameri-
kai filmsorozat)
0.50 Motomágia 
(ism.)
1.25 Visszajátszások
(ism.)
2.35 Az én költségveté-
sem (ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló, mű-
sorism. 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók közép-
hullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar
zenei lexikon 15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás Filmajánló Filmzene Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden   

KEDD
2010. január 26.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Röviden
MOL-hokiliga: 
kikaptak a csíkiak

A házigazda Dunaújváros
szerezte meg a bronzérmet a
magyar-román jégkorong-
bajnokságban, azaz a MOL
ligában, miután a négyes
döntõ vasárnapi elsõ hely-
osztóján hosszabbításban le-
gyõzte az SC Csíkszeredát.
Eredmény: a 3. helyért: Du-
naújvárosi Acélbikák
Docler–SC Csíkszereda 4-3
(1-2, 0-1, 2-0, 1-0) – hosz-
szabbítás után. A Újpest
–Vasas Bp. Stars döntõ
lapzártánk után ért véget. 

Tizenegy év eltiltás 

A nemzetközi bokszszövet-
ség (AIBA) megerõsítette
Rudel Obrejának, a Román
Bokszszövetség elnökének
az elitiltását. Obreját azért
büntették meg, mert nem
vett figyelemb egy AIBA fe-
gyelmi bizottsági határoza-
tot, és hamis iratokkal pró-
bálta tisztázni magát. A ro-
mán szakszövetséget 15 ezer
svájci frank pénzbüntetés be-
fizetésére kötelezték, és egy
hónapra felfüggesztették. 

Brazíliában 
folytathatja Robinho?

Robinho, a Manchester
Citybõl elvágyódó brazil vá-
logatott futballista szülõha-
zájában, a Santos csapatá-
nál folytathatja profi karri-
erjét. Az angol média hét-
végi értesülése szerint a csa-
tár egyesületváltását legfel-
jebb az anyagiak hiúsíthat-
ják meg, pontosabban az,
hogy a felek között a pénz-
ügyekben nézetkülönbség
van, a Daily Telegraph sze-
rint ezzel együtt „a meg-
egyezés lehetsé-
ges”. Robinhót, aki a Real
Madridtól érkezett a Man-
chester Cityhez kölcsönösen
nagy reményekkel, elõbb
egyre gyakrabban cserélték
le, az utóbbi idõben pedig
már csereként se nagyon jut
szóhoz. Nemrég még úgy
volt, hogy Angliából spa-
nyol földre igazol vissza, a
címvédõ FC Barcelonához,
a katalánok azonban közöl-
ték: nekik nem kell a brazil
támadó. Ezután került kép-
be a „brazil kapcsolat”, s a
nagy múltú Santos hivatalo-
san is bejelentkezett a válo-
gatott játékosért.

Kézilabda

Turós-Jakab László

Óriási csalódást keltve
nem jutott be az Auszt-

riában zajló Európa-baj-
nokság középdöntõjébe a
magyar férfi kézilabda-vá-
logatott. A pénteki, sors-
döntõ csoportmérkõzésen
Csoknyai István tanítvá-
nyai 33-26-ra kikaptak a
remek napot kifogó cseh
csapattól, miután Jicha (14
gól) és Filip (11) pontosan
ugyanannyiszor zörgette
meg a hálót, mint egy hí-
ján, az összes magyar gól-
szerzõ együtt. A piros-fe-
hér-zöld erõd a 28. percig
állt (13-13), aztán már csak
a csehekrõl szólt a meccs.
A magyar gólokat Császár
(6), Katzirz (5), Kri-
vokapic (3), Törõ (3),
Laluska (2), Gál (2), Zubai
(2), Iváncsik G. (2) és Iván-
csik T. szerezte. 

A gyenge Eb-teljesítmény
akár a magyarok londoni
olimpiai szereplésére is ki-
hathat, hiszen a 2012-es játé-
kokra a jövõ évi, svédorszá-
gi világbajnokságon át vezet
az út, a skandináv vb-selejte-
zõknek pedig nem kiemelt-
ként vághatnak majd neki.

A D-csoport elsõségét el-
döntõ mérkõzésen a franci-
ák 18-12-es vezetés után kel-
lett beérjék a 24-24-gyel, s
ezzel a spanyolok végeztek
az élen. Õk 3, a franciák pe-
dig 2 ponttal folytatják a leg-
jobb 12 között, a csehek nul-
lával indulnak. 

A C csoport utolsó fordu-
lójának eredményei már
csak a harmadik továbbju-
tót kellett eldöntsék, s ez vé-
gül a svédeket 30-29-re le-
gyõzõ német válogatott lett.
A szlovénok elleni 30-30-
cal a lengyelek nyerték a
csoportot. 

A grazi A-csoportban a
második forduló eredmé-

nyei semmit sem döntöttek
el: a horvátok szünet után
fordítva verték az ukráno-
kat (28-25), a norvégok pe-
dig simán az oroszokat (28-
24). A kvartett legjobbjának
Horvátország bizonyult 6
ponttal, Norvégia (4),
Oroszország (2) és Ukrajna
(0) elõtt. 

A linzi B-csoportból Szer-
bia búcsúzott, miután az
alábbi eredményeket jegyez-
ték: Ausztria–Izland 37-37,
Dánia–Szerbia 28-23, Izland
–Dánia 27-22, Ausztria–
Szerbia 37-31. A kvartett
végeredménye: 1. Izland 4
pont (93-88), 2. Dánia 4 (83-
79), 3. Ausztria 3, 4. Szerbia
1. Mától innen folytatja a 12
továbbjutó: I. csoport: Hor-
vátország 4 pont, Izland 3,
Norvégia 2, Dánia 2, Auszt-
ria 1, Oroszország 0. II. cso-
port: Spanyolország 3, Len-
gyelország 3, Franciaország
3, Szlovénia 2, Németország
1, Csehország 0. Csoknyai István tanítványai (sötét mez) kikaptak a cseh csapattól
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Kosárlabda

ÚMSZ

A tévéközvetítések miatt
szerdán kezdõdött és teg-

nap zárult a férfi kosárlabda-
bajnokság 17. fordulója. Idõ-
rendi sorrendben a kolozsvá-
ri–vásárhelyi összecsapás nyi-
tott, az U-Mobitelco látvá-
nyos mérkõzésen gyûrte le a
téli szünetben megerõsödött
BC Mureºt (87-81). Az utóbbi
hat bajnoki kiírás gyõztese, a
CSU Ploieºti 100-77-re verte a
Craiova-i Universitateát, s si-
mán nyert a nagyváradi gárda

is, 80-52 a Dinamóval. Szász-
medgyesen a Bukaresti CSM
becsülettel helyt állt és csak
68-79-re kapott ki a címvá-
rományos Gaz Metantól, míg
az újonc Kolozsvári Gladiator
nagy csatában maradt alul
Nagyszebenben (87-90), a ki-
esõzónában levõ Brassói CSU
Cuadripol pedig csak 78-90
arányban maradt alul Oto-
peniben. A bajnokverés után a
Temesvári BCM Elba Piteºti-
re látogatott, ahol 75-88-ra ki-
kapott a BC Argeºtõl. Lapzár-
ta elõtt fejezõdött be Bukarest-
ben a Steaua Turabo–Rovi-
nari mérkõzés, amelyet a ven-

dégek 84-81-re nyertek meg. A
Gaz Metan (32) vezet az U-
Mobitelco (32), a Ploieºti (31)
és a Nagyszeben (30) elõtt.  

A nõi Román-kupa elsõ
fordulójának eredményei:
Buk. Olimpia–Buk. Rapid
94-74, Sp. Studenþesc–Nagy-
váradi MSC 55-69, Gyfehér-
vár–Temesvár 58-41, Bras-
só–Kolozsvár 65-86, Szent-
györgy–Alexandria 77-53,
Iaºi–Szatmár 43-75, Craiova–
Aradi ICIM 62-62. A vissza-
vágókat a hét végén rendezik,
a címvédõ és kupagyõztes
Târgoviºte a legjobb nyolc
között kapcsolódik be. 

Teremlabdarúgás

T. J. L.

Akárcsak a kézilabdá-
zóknak, a magyar fut-

salosoknak is elég lett volna
a döntetlen a továbbjutás-
hoz az Európa-bajnoksá-
gon. És akárcsak Bécsújhe-
lyen, Budapesten is Csehor-
szág volt az utolsó, s mint
utólag kiderült, áthághatat-
lan akadály. 

A Papp László Sportaré-
nában, hétezernél is több
szurkoló elõtt, Kozma Mi-
hály csapata már 4-0-ra is
vezetett, de végül 6-5-re ki-
kapott és kiesett. A házigaz-
dák találatain Dróth (2),
Lódi (2) és  Gurcsányi osz-
tozott. Utóbbi góljával a
magyarok 17 másodeprccel
a vége elõtt még továbbju-
tók voltak, de aztán jött
Kopecky, aki elnémította a
lelátókat. 

„Borzasztóan nehéz meg-
szólalni ilyen szituációban,
mert felkészültünk az 5-4 el-
leni játékra is, tudtuk, mit
fog csinálni ellenfelünk,
ahogyan azt is, hogy ne-

künk mit kell tennünk – és
mégis, az utolsó centiméte-
reknél nem értünk oda” -
kesergett a találkozó után

Kozma Mihály. „A szünet-
ben felhívtam a figyelmet
arra, hogy még nem nyertük
meg a mérkõzést, és 4-0-nál

sem hittük, hogy a zsebünk-
ben van a meccs. Sajnálom
a játékosokat, megpróbálok
beléjük lelket verni, az élet

nem áll meg, megyünk to-
vább, újabb feladatok vár-
nak ránk. Sajnálom, hogy a
magyar közönség nem néz-
het már bennünket, kifeje-
zett célunk volt, hogy Deb-
recenben is megmutassuk
magunkat, de ez nem sike-
rült” – tette hozzá a magyar
szövetségi kapitány. 

Az A-csoport végeredmé-
nye: 1. Azerbajdzsán 6 pont,
2. Csehország 3, 3. Magyar-
ország 0. Korábban az
azeriek 6-1-re verték a csehe-
ket. További eredmények:
Ukrajna–Belgium 4-2 (B-cso-
port), Szerbia–Szlovénia 2-0
(C), Portugália– Fehérorosz-
ország 5-5 (D), Olaszor-
szág–Ukrajna 4-2 (B). A ne-
gyeddöntõben az olaszok a
csehekkel találkoznak. 

A magyarországi terem-
foci Eb vendégeként Chris-
tian Karembeu, a franciák
kiváló labdarúgója így nyi-
latkozott: „Legszívesebben
talán az orosz, vagy a spa-
nyol csapatban lépnék pá-
lyára. Nagyszerûen játsza-
nak, gyorsak, egyszerûek,
de mégis nagyon hatéko-
nyak”. 

Bécsújhelyi magyar döbbenet 

Cseh átok – immár futsalban is 

Kozma Mihály csapata (háttal Balázs kapus) 4-0-ra is vezetett, de végül 6-5-re kikapott Fotók: MTI
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Röviden
Zambia és Kamerun is továbbjutott

Kamerun 2-2-re mérkõzött Tunéziával, és
így továbbjutott csoportjából az Angolá-
ban zajló labdarúgó Afrika-kupán. A D-
csoport másik találkozóján miután Zambia
2-1-re nyert Gabon ellen. Kamerun, Zam-
bia és Gabon egyaránt négy ponttal zárt, s
a z egymás elleni mérkõzések gólkülönbsé-
ge Gabon búcsúztatta. Tegnap Angola-
Ghána és Elefántcsontpart–Algéria ne-
gyeddöntõket rendeztek, ma pedig Egyip-
tom–Zambia és Kamerun–Nigéria mérkõ-
zések szerepelnek a mûsorban. 

Hirvonen nyerte a Monte Carlo-ralit 

Finn dupla született a 78. Monte Carlo-
ralin, miután a gyõztes Mikko Hirvo-
nen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta S2000)
duót a Juho Hanninen/Mikko Markkula
(Skoda Fabia S2000) kettõs követte. A har-
madik helyen a francia Nicolas Vouilloz/
Benjamin Veillas (Skoda Fabia S2000) vég-
zett. A következõ futamot, a Curitiba-ralit
március 4–6. közt Brazíliában rendezik. 

NHL - a hatos volt a fõszereplõ 

Az Ottawa Senators sorozatban elért hatodik
gyõzelmét könyvelhette el az észak-amerikai
profi hokiliga (NHL) bajnoki alapszakaszá-
nak legutóbbi játéknapján. A Philadelphia
Flyers ugyanakkor megszakítás nélküli hato-
dik otthoni sikerének örülhetett szombaton.
A „törvényhozók” Bostonban diadalmas-
kodtak 2-1-re, míg a „repülõsök” hazai jégen
a Carolinának lõttek négy gólt két kapott el-
lenében. Otthonában egymás után hatodszor
nyert a Washington Capitals is, a fõvárosiak
a Phoenixet gyõzték le 4-2-re úgy, hogy az
orosz Alekszandr Szjomin egy gólja mellett,
a másik háromban is közremûködött passz-
adóként. A Montreal megszégyenítõ, 6-0-ás
vereséget mért a New York Rangersre.

Cuche duplázott Kitzbühelben

A svájci Didier Cuche a pénteki szu-
peróriás-mûlesiklás után a szombati lesiklást
is megnyerte a férfi alpesi sízlõk Világkupa-
viadalán, Kitzbühelben. A 35 éves sztár
2002 óta az elsõ versenyzõ, aki duplázni
tudott az ausztriai síparadicsomban. Ered-
mények: 1. Didier Cuche (svájci) 1:53.74
perc, 2. Andrej Sporn (szlovén) 1:54.02, 3.
Werner Heel (olasz) 1:54.13. A szakági Vk
állása 6 futam után (még 2 van hátra): 1.
Cuche 396 pont, 2. Carlo Janka (svájci) 308,
3. Manuel Osborne-Paradis (kanadai) 235.
A Vk állása 22 verseny után (még 12 van
hátra): 1. Carlo Janka 793 pont, 2. Ben-
jamin Raich (osztrák) 743, 3. Cuche 726.

Nem bírt a halálos kórral 
a világbajnok német kézilabdázó

Hosszan tartó, súlyos betegség után elhun-
yt szombaton Oleg Velyky világbajnok
német kézilabdázó. Az ukrán születésû
játékos elõször 2003-ban kapott kemoterá-
piás kezelést bõrrákja miatt, majd egyéves
szünet után visszatért. A 2008-as norvégiai
Európa-bajnokságon megsérült, majd
amikor kiderült, hogy mûteni kell, sokkoló
hírt kapott: ismét rákos. Átmeneti javulást
követõen tavaly szeptemberben újultak ki a
problémái. A 32 évesen elhalálozott Velyky
59-szer lépett pályára az ukrán, majd 38-
szor a német válogatottban.

Pellegrini szerint Cristiano Ronaldo
hamarosan gólt szerez

Manuel Pellegrini, a Real Madrid vezetõ-
edzõje biztos abban, hogy csillagászati ösz-
szegért, 93,6 millió euróért vásárolt labda-
rúgója, Cristiano Ronaldo hamarosan beve-
szi valamelyik rivális együttes hálóját. Az
aranylabdás portugál játékos 401 perce nem
szerzett gólt. „Cristiano kiváló formában
van és nagyon rövid idõn belül megszûnik a
gólképtelensége” – nyilatkozta a tréner.
Ronaldo utoljára december 13-án, a Zara-
goza elleni bajnokin talált a hálóba.

Mûkorcsolya

Turós-Jakab László

Az észtországi Tallinnban
megrendezett mûkorcsolya

Európa-bajnokság négy arany-
érme közül három az oroszok-
nak jutott. A sort a Juko
K a v a g u t i - A l e k s z a n d e r
Szmirnov páros nyitotta meg,
amely 213,15 ponttal lett konti-

nensbajnok. A címvédõ és egy-
ben világbajnok német duó
nagy csatában lett ezüstérmes,
Aliona Savcsenko és Robin
Szolkowy 211,72 pontot ka-
pott. A bronzérem is oroszokat
illetett, Maria Muhortovát és
Makszim Trankovot (202,03).

A férfiaknál a 27 éves orosz
Jevgenyij Pljusenyko diadal-
maskodott, aki 255,39 ponttal
hódította el hatodik Európa-

bajnoki címét. A svájci
Stephane Lambiel (238,54 )
ezüst-, a francia Brian Joubert
(236,45) pedig bornzérmet

szerzett, míg a román színek-
ben versenyzõ Kelemen Zoltán
(161,10) 19.-ként zárt a szabad-
program 20 résztvevõje közül.
Kelemen pályafutása legjobb
eredményét érte el, miután
2007-ben a 32., 2008-ban a 35.,
2009-ben pedig a 34. volt. 

A leglátványosabb verseny-
számban, jégtáncban Okszána
Domnyina/Makszim Sabalin
(Oroszország, 199,25 pont),
Federica Faiella/Massimo
Scali (Olaszország, 195,86),
Zsana Hohlova/Szergej
Novicki (Oroszország, 189,67)
volt a dobogósok sorrendje. 

A 22 éves olasz Carolina
Kostner harmadszor lett az
öreg kontinens bajnoka, miu-
tán Tallinnban 173,46 pontig
jutott. A finn Laura Lepisto
(166,37) lett a második, s nem
kis meglepetésre a grúz Elene
Gedevanisvili (164,54) a har-
madik. 

A magyar Sebestyén Júlia
156,77 ponttal, a hatodik he-
lyen fejezte be a versenyt, míg a
16 éves román Sabina Paquier
a 37.-en. A román színekben versenyzõ Kelemen Zoltán pályafutása legjobb eredményét érte el Tallinnban

Szûk három másodperccel a gyõztes amerikai Lindsey Vonn
nyomában Miklós Edith a 36. helyet szerezte meg a Cortina
d’Ampezzóban rendezett lesikló Világkupa-futamon. Vonn az
öszszetettben is vezet, 76 ponttal van többje, mint a Cortinában
második német Maria Riesch-nek.

Miklós Edith remekelt 

Labdarúgás

T. J. L.

John Arne Riise 93. percben
fejelt góljával az AS Róma 2-

1-re nyerte a mérkõzést tíz ember-
rel befejezõ Juventus otthonában
az olasz labdarúgó Serie A 21. for-
dulójának szombati játéknapján.

Az Öreg Hölgy immár negye-
dik vereségét könyvelte el az utol-
só öt meccsen, s Ciro Ferrara
edzõi széke inog. Szintén szom-
baton a Catania 3-0-ra verte a
Pármát. Tegnapi eredmények:
Bologna–Bari 2-1, Genoa–Ata-
lanta 2-0, SS Lazio–Chievo 1-1,
Livorno–Napoli 0-2, Palermo–
Fiorentina 3-0, Siena–Cagliari 1-
1, Udinese–Sampdoria 2-3. Az
Internazionale–AC milánói rang-
adót lapzárta után játszották. 

Wayne Rooney mesternégye-
sével a Manchester United 4-0-ra
gyõzte le a Hull City-t az angol
Premier League egyetlen szom-
bati mérkõzésén. Sikerükkel a
Vörös Ördögök az élre álltak, a
két nagy rivális, az Arsenal és a
Chelsea elõtt. A címvédõ Chel-
sea magabiztos gyõzelmet aratott
a másodosztályú Preston ottho-
nában (2-0), s ezzel bejutott a leg-
jobb 16 közé a labdarúgó angol
FA-kupában. A 4. forduló továb-
bi eredményei: Accrington Stan-
ley (IV. osztályú)-Fulham 1-3,
Portsmouth–Sunderland 2-1,
Reading (II.)-Burnley 1-0, Aston
Villa-Brighton (III.) 3-2, Bolton
Wanderers–Sheffield United (II.)
2-0, Derby County (II.)-Doncas-
ter Rovers (II.) 1-0, Everton–
Birmingham City 1-2, Wolver-
hampton Wanderers–Crystal Pa-
lace (II.) 2-2, Cardiff City (II.)-
Leicester City (II.) 4-2, South-
ampton (III.)-Ipswich Town (II.)

2-1, West Bromwich Albion (II.)-
Newcastle (II.) 4-2, Notts County
(IV.)-Wigan Athletic 2-2, Totten-
ham–Leeds United (III.) 2-2. 

A címvédõ és listavezetõ Barce-
lona 3-0-ra nyert a kiesés ellen
küzdõ Valladolid otthonában, a
katalánok góljait Xavi, Alves és
Messi szerezte. A Primera Divi-
sión 19. fordulójának további
eredményei: Sevilla–Almería 1-0,
Deportivo La Coruna–Athletic
Bilbao 3-1. A hét közben Király-
kupa negyeddöntõket is rendeztek
Spanyolhonban, íme az elsõ mér-
kõzések eredményei: Racing San-
tander–Osasuna 2-1, Atlético
Madrid–Celta Vigo (II. osztályú)
1-1, Deportivo La Coruna–Sevilla
0-3, Real Mallorca–Getafe 1-2. 

Freiburgban a VfB Stuttgart so-
rozatban harmadik mérkõzését
nyerte meg a német Bundes-
ligában, svábok gyõztes gólját
Ciprian Marica szerezte a 41.
percben. A román csatár a hajrá-
ban duplázhatott volna, de a já-
tékvezetõ nem adta meg a talála-
tot veszélyes játék miatt. A 19.
forduló szombati mérkõzésein:
Hertha Berlin SC–Borussia Mön-
chengladbach 0-0, FSV Mainz 05-
Hannover 96 1-0, 1. FC Nürn-
berg–Eintracht Frankfurt 1-1, VfL
Bochum–FC Schalke 04 2-2,
Werder Bremen–Bayern Mün-
chen 2-3, Borussia Dortmund-
Hamburger SV 1-0. Tegnap VfL
Wolfsburg-1. FC Köln és 1899
Hoffenheim–Bayer Leverkusen
találkozókat rendeztek. 

Szombaton a Francia-kupa 10.
fordulójában (16-oddöntõk) ját-
szottak. Eredmények: Saumur
Olympique–Stade Rennes 0-4, AS
Beauvais Oise–SU Agen Football
3-0, US Quevilly–SCO Angers 1-
0, Bordeaux–Ajaccio 5-1, Raon
L’Etape–Vesoul HSF 0-1. 

Gyengélkedik a Juventus 

Nyomasztó orosz fölény

Tenisz

T. J. L. 

Ma a második játékhetet kez-
dik az ausztrál nyílt tenisz-

bajnokságon, a legtöbb meccset
az ifik vívják, akik tegnap kezd-
ték meg a sorozatot a babérokért.
Román és magyar felnõtt már
nincs versenyben, miután a páro-
sok is kiestek. 

A nõi fõtáblán tegnap már a
legjobb 8 közé jutás volt a tét. A
belga Justine Henin honfitársát,
Yanina Wickmayert gyõzte le 7-6
(3), 1-6, 6-3-ra és azzal az orosz
Nagyja Petrovával (19.)  találko-
zik, aki a szintén orosz Szvetlana
Kuznyecovát (3.) búcsúztatta 6-3,
3-6, 6-1 arányban. A kínai Csie
Cseng az ukrán Alona Bonda-
renko legyõzésével jutott a leg-
jobb nyolc közé (7-6, 6-4), az
orosz Marija Kirilenko pedig
honfitársnõje, Dinara Szafina (2.)
sérülésének köszönhetõen jutott
tovább. Ma a felsõ ágon játsza-
nak az alábbi menetrend szerint:
Serena Williams (amerikai,
1.)–Samantha Stosur (ausztrál,
13.), Vera Zvonarjeva (orosz,
9.)–Victoria Azarenka (fehér-

orosz, 7.), Caroline Wozniacki
(dán, 4.)–Na Li (kínai, 16.),
Francesca Schiavone (olasz, 17.)
–Venus Williams (amerikai, 6.). 

Ismert a férfi fõtábla elsõ két
negyeddöntõjének párosítása: az
amerikai Andy Roddick (7.) a
horvát Marin Csiliccsel (14.), a
skót Andy Murray (5.) pedig a
spanyol Rafael Nadallal játszik a
legjobb négy közé jutásért.
Roddick 6-3, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2-re
verte a chilei Fernando Gon-
zalezt (11.), Csilics pedig 5-7, 6-4,
7-5, 5-7, 6-3-ra az argentin Juan
Martin Del Potrót (4.), míg
Murray az amerikai John Isnert
(33.)gyõzte le 7-6 (4), 6-3, 6-2-re,
Nadal pedig a horvát Ivo
Karlovicsot 6-4, 4-6, 6-4, 6-4-re.
A mai nyolcaddöntõk párosítása:
Roger Federer–Lleyton Hewitt
(ausztrál, 22.), Fernando Ver-
dasco (spanyol, 9.)–Nyikolaj Da-
vigyenko (orosz, 6.), Novak Djo-
kovics (szerb, 3.)–Lukasz Kubot
(lengyel), Jo-Wilfried Tsonga
(francia, 10.)–Nicolas Almagro
(spanyolo, 26.)    

A múlt hét végén két kiválóság
is jubilált, Henin az orosz Alisza
Klejbanova ellen pályafutása 500.
gyõzelmét pipálta ki, míg Federer
a spanyol Albert Montanes elle-
nében az 50. melbourne-i sikert.

Tegnap az ifik is bemutatkoz-
tak. Elsõ számú kiemeltként a
magyar Babos Tímea 6-1, 7-6-ra
nyert ausztrál ellenfele, Ashling
Summer ellen. Ma Cristina Dinu
a chilei Camila Silva (8.) ellen lép
pályára, a magyar Fucsovics
Márton (6.) pedig az orosz Ale-
xander Rumjancev ellen kezd.
Babos, Dinu és Fucsovics a páro-
sok küzdelmeiben is érdekelt. 

Az ifiké a pálya az ausztrál
nyílt teniszbajnokságon

Ma a második 
játékhetet kezdik
az ausztrál nyílt
teniszbajnokságon.
Az ifik tegnap
kezdték meg 
a sorozatot 
a babérokért.
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