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Két órára leállnak ma a köz-
hivatalok: figyelmeztetõ

sztrájkot hirdettek a közigazga-
tási alkalmazottak érdekvédelmi
szervezetei. A szakszervezetek
az alacsony fizetések és a várha-
tó elbocsátások ellen tiltakoz-
nak. A sztrájkfelhíváshoz or-
szágszerte csatlakoztak a helyi
és megyei önkormányzatok, va-
lamint a közigazgatási intézmé-
nyek munkatársai. A szakszer-
vezetek azt tanácsolják, tájéko-
zódjon, aki ma hivatalos ügyeit
szeretné intézni:  a délelõtti
órákban várhatóan zárva van-
nak a hivatalok, nem állnak az
ügyfelek rendelkezésére a hiva-
talnokok. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0805 ▼
1 amerikai dollár 2,9358 ▼
100 magyar forint 1,5014 ▼

Diósi László: az idei év 
a nagyvállalatoké lesz

A közepes és nagyvállalatok mostanra
már elindultak a regenerálódás útján – er-
rõl beszélt Diósi László, az OTP Bank ro-
mániai vezérigazgatója tegnap Sepsiszent-
györgyön. Egyúttal egy internetes adófize-
tési rendszer bevezetését jelentette be,
amelyet az országban egyedülállóan 
a háromszéki városban üzemeltetnek.  

Gazdaság 6

Média 9

Vezércikk 3

Beyoncé tarolt a Grammyn

Beyoncé lett az idei
Grammy-díj-átadás
királynõje. Taylor
Swift countryénekes
négy Grammy-díjat
kapott. A Black
Eyed Peas és a
Kings of Leon
együttes, valamint a
rapper Jay-Z három
elismeréssel térhetett
haza, Lady Gagá-
nak és Eminemnek
pedig két díj jutott. 

Kultúra 8
Dollárból újítják Enyed várát?

Nagyenyed várának rehabilitációjára kí-
vánnak támogatást szerezni abból az alap-
ból, amelyet az Amerikai Egyesült Álla-
mok bukaresti nagykövetsége kulturális
projektek finanszírozására különít el. 

Cseke Péter Tamás, Moldován Árpád Zsolt

Bár tegnap lejárt a Markó Bé-
la kormányfõhelyettes által ki-

tûzött határidõ a két kormány-
párt helyi szervezetei között zajló
tárgyalások befejezésére, több
megyében, különbözõ szinteken
megrekedtek az egyezkedések.
Kovács Péter, az RMDSZ ügyve-
zetõ alelnöke lapunknak három
típusú helyzetrõl beszélt: van,
ahol aláírták a megállapodást,
van, ahol csak elvi egyezség szü-
letett, de dokumentum nincs róla
és van, ahol semmilyen egyezség
nincs. Az ügyvezetõ alelnök tájé-
koztatása szerint egyelõre meg-
várják, hogy a függõben lévõ, de
biztató elõjelû tárgyalások járja-
nak le. Folytatása a 3. oldalon 

Még kaptak idõt
a posztozkodásra

Meddig?
Végül saját gorillái húzták, vonszolták el
az épület közeli bejárata felé a habzó
szájú embert. Gorillái, akikben felismer-

tem Codrin ªtefãnescut, a
Konzervatív Párt egykori
bukaresti fõpolgármester-
jelöltjét és a szintén a má-

sik szekuspártból a
PRM-be érkezett Marius
Marinescu exszenátort.

Akirõl tudni kell,
hogy fiatalabb korá-
ban testépítõ volt...

Salamon 
Márton László

Egyértelmû üzenetek a tiltakozók tábláin: „1240 tonna elpusztult hal!”, illetve „Három folyót és egy folyamot mérgeztek meg!” Fotó: Fleischer Hilda

Tegnap a szenátusban, ma a képviselõházban szólal fel Emil Boc Fotó: Agerpres

A pénzügyi felelõsségrõl
szóló jogszabály, az oktatási

reform, valamint a hátramaradt
két törvénykönyv véglegesítése
szerepel a kormány prioritásai

között a soron következõ parla-
menti ülésszakban – mondta el
tegnap szenátusi felszólalásá-
ban Emil Boc miniszterelnök.
3. oldal

Boc-szónoklat a T. HázbanFigyelmeztetõ
kétórás sztrájk

A Környezetvédelmi Minisztérium elõtt szerveztek villámcsõdületet tegnap a Tisza élõvilágát

elpusztító, Nagybánya melletti ciánszennyezés tízéves évfordulójára emlékezõ civil szerveze-

tek. Koporsóban közszemlére tett döglött halak figyelmeztettek a szerencsétlenség végzetes

következményeire. Borbély László értett a szóból, a környezetvédelmi miniszter maga is beállt

az emlékezve tiltakozók közé. A természetvédõk már készülnek a holnapi találkozóra a tárca-

vezetõvel, akitõl azt várják, fontolja meg a verespataki beruházások jövõjét. 2., 4. és 7. oldal 

„Tíz év után is öl a cián”
Romániában és Magyarországon is megemlékeztek a nagybányai szennyezésrõl



MTI

A Tiszán tíz éve bekövetke-
zett Nagybánya mellett tör-

tént cianidszennyezést, az általa
okozott ökológiai katasztrófa
következményeit és a károk
csökkentésére indított védeke-
zés eseményeit idézték fel a fo-
lyó élõvilágának emléknapján,
tegnap Szolnokon.

Nagy Gyula, a Közép-Tisza-
vidéki Horgászegyesületek Szö-
vetségének ügyvezetõ igazgatója
felidézte: Romániában 2000. ja-
nuár 30-án átszakadt az arany-
mosást végzõ nagybányai Aurul
bányaipari vállalat ipari derítõjé-
nek gátja. A becslések szerint
100 ezer köbméter cianid- és ne-
hézfémtartalmú szennyvíz zú-
dult a Lápos folyóba, ahonnan a
Szamosba és a Tiszába jutott. A
károk nagyságát érzékeltetve el-
mondta: a folyón levonuló, és a

határértéket messze meghaladó
sejtméreg 156 tonna halat pusz-
tított el. A szakember szerint fé-
lõ volt, hogy a szennyezés az
egész tiszai táplálékláncot meg-
semmisíti, szerencsére ez a Ti-
sza önmagát megújító ereje mi-
att nem következett be. A meg-
emlékezés résztvevõi nevében
koszorúkat és virágokat helyez-
tek a vízre, hogy így üdvözöljék
az azóta ismét életerõs Tiszát.A

környezeti katasztrófa Magyar-
országon mintegy másfél millió
embert veszélyeztetett, tömeges
halpusztulást okozott, és ezer,
halászattal vagy vízparti turiz-
mussal foglalkozó ember megél-
hetését tette bizonytalanná.  

A budapesti Országgyûlés
február elsejét a 2000 júniusá-
ban hozott határozatával nyilvá-
nította a Tisza élõvilágának em-
léknapjává. 
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Röviden

A NATO regionális megközelítésben 
szemléli az afgán problémát

A NATO regionális megközelítésben
szemléli az afganisztáni problémakört, és
kész arra, hogy kiképzési támogatást
nyújtson a pakisztáni hadseregnek, ha az
erre igényt tart – mondta tegnap Brüsszel-
ben Anders Fogh Rasmussen NATO-fõtit-
kár. Sajtótájékoztatóján beszámolt arról,
hogy a közelmúltban megbeszélést folyta-
tott a pakisztáni vezérkari fõnökkel, és
most az ázsiai ország vezetésén múlik,
hogy miként kívánja fejleszteni együttmû-
ködését az atlanti szövetséggel.
Rasmussen hangsúlyozta: az afganisztáni
megbékélési folyamatot a kabuli kormány-
nak kell irányítania, a NATO ehhez csu-
pán támogatást tud nyújtani. 

A Pentagon stratégiát vált 
a katonai tervezésben

A Pentagon stratégiaváltást hajt végre a
katonai tervezésben: az Egyesült Államok
haderejét a jövõben nem annak alapján
fogják formálni, hogy képes legyen kezel-
ni több, „eltérõ stílusú” fegyveres viszályt
– jelentette a CNN hírtelevízió. Az Egye-
sült Államok katonai tervezését csaknem
25 éve az az alapcél határozta meg, hogy
az ország hadereje képes legyen két, kü-
lönbözõ helyszínen zajló hagyományos
háborút vívni és megnyerni. A védelmi
minisztérium szerint a fegyveres erõt
olyanra kell formálni, hogy az egész vilá-
gon képes legyen megvédeni az amerikai
érdekeket a legkülönbözõbb fenyegetések-
kel szemben, kezdve a terrorizmustól az
internetes támadásokig.

Szlovákiában június 12-én 
tartják a parlamenti választásokat

Szlovákiában június 12-én, szombaton
lesz a parlamenti választás – jelentette be
Pavol Paska, a szlovák parlament elnöke.
Az 1989-es rendszerváltás óta ez lesz a he-
tedik parlamenti választás Szlovákiában.
Választójoga a 18 éven felüli szlovák ál-
lampolgá-roknak van, akik külföldön is él-
hetnek választójogukkal. A pártoknak
vagy koalícióknak 90 nappal a választás
elõtt kell leadniuk jelöltlistáikat az orszá-
gos választási bizottságnak. Minden indu-
ló szubjektumnak 16 596 euró nagyságú
kauciót kell befizetnie a választási bizott-
ságnál. Parlamenti képviselõvé a 21 éven
felüli szlovák állampolgárok választható-
ak. A választási kampány 21 nappal a
voksolás elõtt kezdõdik. 

Megkezdték az új átvilágító
berendezések próbáját 

Megkezdõdött tegnap több brit repülõté-
ren az emberi testrõl képet mutató bizton-
sági szûrõberendezések alkalmazása, egy-
elõre kísérleti, de kötelezõ jelleggel. A brit
közlekedési minisztérium bejelentése sze-
rint a londoni Heathrow-n, illetve a man-
chesteri nemzetközi repülõtéren állították
üzembe a berendezéseket. Azoknak az
utasoknak, akiket a biztonsági személyzet
erre felszólít, alá kell vetniük magukat az
átvilágításnak, ellenkezõ esetben nem
szállhatnak fel járatukra. 

Szigorúbb biztonsági 
elõírások Izraelben 

Az izraeli hadsereg és a diplomáciai kép-
viseletek megszigorították biztonsági elõ-
írásaikat, miután Dubajban gyilkosság ál-
dozata lett a Hamász palesztin iszlamista
szervezet katonai szárnyának egyik veze-
tõje – közölte tegnap az izraeli közrádió.
Izrael nem vállalta magára Mahmúd
Abder-Raúf al-Mabhúh január 20-án be-
következett halálát, de a sajtó nagy része
örömét fejezte ki a Hamász fõ fegyverbe-
szerzõjének halála miatt. A szervezet ka-
tonai szárnya, az Ezzeddín el-Kasszám
Brigádok a zsidó államot vádolja, és
bosszút esküdött.
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„Ha Bercea Mondialu’ lopott,
nem menekülhet a büntetés

elõl csupán azért, mert ismer en-
gem” – így védekezett egy tegnap
megjelent interjúban az államfõ
öccse azzal kapcsolatban, hogy
hétvégén megkeresztelte a Bercea
Mondialu’ néven ismert alvilági
figura, Anghel Sandu unokáját.
Mircea Bãsescu szerint csupán
néhány hete ismerte meg, közös
barátjuk révén Sandut, aki felkér-
te, hogy legyen az unoka kereszt-

apja. „Soha nem mondtam ne-
met, ha felkértek, hogy keresztel-
jek meg egy gyereket” – érvelt az
államfõ öccse.  „Nem hinném,
hogy bátyám megharagudna
ezért” – mondta Mircea Bãsescu
azokra a vádakra válaszolva,
hogy gesztusa árthat Traian
Bãsescunak is. Mint ismert, ko-
rábban a sajtó már több gyanús
ügylettel vádolta meg az államfõ
öccsét. A konstancai keresztelõ
kapcsán azt vetik a szemére,
hogy nyíltan alvilági személyek-
kel mutatkozik. 

Koszorúk a Tisza
elpusztult halaiért

Hírösszefoglaló

A haiti kormány illetékese ar-
ra panaszkodott, hogy a janu-

ár 12-i földrengés óta tömegessé
vált az elárvult haiti gyerekek en-
gedély nélküli, külföldi örökbe fo-
gadása. „A médiából értesülünk
arról, hogy számos gyerek hagyta
már el az országot, noha a szoci-
ális jóléti intézet (amely jogosult
az engedélyezésre) egyetlen örök-
befogadási engedélyt sem adott ki
azóta” – mondta Jeanne-Bernard
Pierre, a szociális és munkaügyi
minisztériumon belül mûködõ in-
tézet igazgatója. Elismerte, hogy
több száz gyereket szabályosan
fogadtak vagy fogadnak éppen
örökbe. „Január 12-én minden el-
pusztult, minden szétzilálódott,
és egyesek valóságos gyermekke-
reskedelem folytatására használ-
ják ki ezt. Nemzetközi szerveze-
tek, mint például a UNICEF
vagy a Save the Children hívták
fel az intézet figyelmét arra, hogy
Haiti déli részén toborozzák a
gyerekeket. Volt egy férfi, aki egy-
maga 140 gyereket gyûjtött össze.
Ki fogjuk vizsgálni ezt az esetet”
– mondta. A hatóságok az elõzõ
nap õrizetbe vettek kilenc ameri-
kai állampolgárt, aki ki akart vin-
ni az országból 33 gyereket. Nem
tudták bizonyítani dokumentu-
mokkal, hogy legálisan viszik el
õket örökbefogadás céljából. Egy
idahói központú gyermekmentõ
szolgálat alkalmazottai, és az
egyik dominikai határátkelõnél
vették õket õrizetbe. A csoport ve-
zetõje, Laura Sillsby egy port-au-
prince-i börtöncellából nyilatkoz-
va elmondta: a Dominikai Köz-
társaság kormányától kaptak en-
gedélyt arra, hogy a gyerekeket
egy dominikai árvaházba vigyék.
Éppen hogy a gyermekcsempé-
szet ellen küzdenek, segíteni akar-
tak a gyerekeknek – tette hozzá.
Jeanne-Bernard Pierre ezzel az
esettel kapcsolatban elmondta,
hogy az amerikaiak szándéka
mellett azt is vizsgálják, hogy a
gyerekeket ellopták-e, vagy szüle-
ik bízták az amerikaiakra. 

Haitiból elviszik 
a gyerekeket

A cianidos bányászati technológia európai uniós szintû betiltását
sürgette Nagy Andor, az Országgyûlés környezetvédelmi bizottsá-
gának elnöke a nagybányai tiszai ciánszennyezés 10. évfordulója
alkalmából tartott budapesti konferencián tegnap. A Fenntartható-
ság Felé Egyesület és a Magyar Természetvédõk Szövetsége
(MTVSZ) által szervezett konferencián Nagy Andor kiemelte: Ma-
gyarország 2009 decemberében már törvényi szinten betiltotta a ci-
ántechnológia alkalmazását, ennek európai kiterjesztésére lenne
szükség. Mint ismert, Romániában is volt már hasonló törvénykez-
deményezés, ám ez elakadt a bukaresti parlamentben.

Nagy Andor: vegyenek példát Magyarországról

Az „alvilági” Mircea Bãsescu 

A megemlékezésen koszorúkat helyeztek a vízre, hogy így üdvözöljék az azóta ismét életerõs Tiszát

Bercea Mondialu’ és Mircea Bãsescu a konstancai keresztelõn

Hírösszefoglaló

Robert Fico szerint a magyar
kormány által létrehozott

nyelvalap a magyarországi vá-
lasztási kampány része, s ezért
Pozsonyt az ügy nem nagyon ér-
dekli. „Politikai gesztusról van
szó, ezért minket semmiképpen
sem izgat” – tette hozzá. A szlo-
vák kormányfõ leszögezte:
ugyanakkor félreértés is, mert fi-
zikai személyek a nyelvtörvény

megsértéséért nem büntethetõek.
„Akkor meg mirõl beszélünk?” –
tette fel a szónoki kérdést Fico.
Kifejtette: olyasféle képet akar-
nak festeni Szlovákiáról, hogy az
egy olyan állam, ahol a szlováki-
ai magyarokat anyanyelvük
használatáért megbüntetik. Ez
félreértés, mert a nyelvtörvény
nem a kisebbségi nyelvhasznála-
tot, hanem az államnyelvhaszná-
latot érinti – mondta a szlovák
politikus. Bajnai Gordon minisz-
terelnök csütörtökön közölte: a
magyar kormány 50 millió forin-
tos nyelvalapot hoz létre február
1-jétõl azoknak a szlovákiai ma-
gyaroknak a kárpótlására, jogse-
gélynyújtásra, akiket megbírsá-
goltak anyanyelvük használata
miatt a szomszédos országban.
A szlovák kulturális minisztéri-
um Szlovákia belügyeibe való be-
avatkozásnak minõsítette a
nyelvalapot, míg Anna Belou-
sovová, a Szlovák Nemzeti Párt
elsõ alelnökének véleménye sze-
rint Pozsonynak ezért be kellene
perelnie Budapestet a nemzetkö-
zi bíróság elõtt. 

Robert Fico: a nyelvalap
a választási kampány része

Robert Fico Fotó: EVZFotó: MTI

Fotó: MTI



M. Á. Zs.

A pénzügyi felelõsségrõl szóló
jogszabály, az oktatási reform,

valamint a hátramaradt két tör-
vénykönyv véglegesítése szerepel
a kormány prioritásai között a so-
ron következõ parlamenti ülés-
szakban – mondta el tegnap sze-
nátusi felszólalásában Emil Boc
miniszterelnök, aki a tervek sze-
rint ma délelõtt az alsóházban is
ismerteti a végrehajtó törvényho-
zási terveit. 

Boc: önök döntenek

A miniszterelnök arról is bizto-
sította a szenátorokat, hogy a so-
ron következõ ülésszakban a kor-
mány igyekszik minimálisra szo-
rítani a sürgõsségi rendeletek szá-

mát és az alkotmánymódosítás
kérdésében is a honatyáké lesz az
utolsó szó. „A tavaly novemberi
népszavazás során kapott mandá-
tumunk alapján meg kell refor-
málnunk a parlament intézmé-
nyét. El szeretném oszlatni azo-
kat a félelmeket, hogy ez automa-
tikusan azt jelenti majd, hogy
megszüntetjük a szenátust” –
nyugtatta meg a felsõház tagjait
Boc. Hozzátette: az utolsó szó eb-
ben a kérdésben a honatyáké lesz,
õk döntik el a létszám csökkenté-
sének és az „egykamarás” áta-
lakítás módját. 

Decentralizálnák az oktatást

Az oktatási törvénnyel kapcso-
latban a kormányfõ arra hívta fel
a figyelmet, hogy a tervezet na-

gyobb felelõsséggel ruházná fel a
helyi közösségeket az iskolák
mûködtetésében, sõt lehetõvé
válna az is, hogy a tanterv 20-30
százalékát régióspecifikusan mó-
dosíthassák. Bokor Tibor, az
RMDSZ szenátusi frakciójának

titkára szerint az oktatásban de-
centralizációra van szükség,
ezért az ún. Miclea-féle javaslat-
csomagból indulnának ki. Hoz-
zátette: az RMDSZ kérései – ro-
mán nyelv speciális módszerrel
való tanítása, valamint a történe-
lem magyar nyelven történõ ok-
tatása – jó eséllyel bekerülnek
majd a tervezetbe.

Új vezetõségeket választottak 

A képviselõház állandó bizott-
ságában és a parlamenti frakciók-
ban tegnap tisztújítást is tartottak.
Nagy figyelem kísérte a PSD kép-
viselõházi frakcióvezetõjének
megválasztását, ahol végül Viorel
Hrebenciucot 59-43 arányban új-
raválasztották. Új vezetõsége van
viszont az RMDSZ képviselõházi
frakciójának: Olosz Gergely váltja
a frakcióvezetõi tisztségben Már-
ton Árpádot. Helyettesei Erdei D.
István és Máté András Levente
lesznek, a titkári feladatokat vál-
tozatlanul Derzsi Ákos látja el.
Azt követõen, hogy Daniela Popa
lemondott mandátumáról, a kép-
viselõház új alelnökének Mircea
Duºa szociáldemokrata honatyát
választották. 
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Igazán nem tehetek róla,
hogy Bukarest tele van
szabadon szaladgáló
õrültekkel és mindenféle

furcsa szerzetekkel.
Annyira tele van, hogy
az ember lépten-nyo-

mon beléjük ütkö-
zik. Én legalábbis
szó szerint ütköztem

a minap az egyikkel, a talán leghírhedteb-
bel. A jó öreg Scânteia Ház (pardon, Szabad
Sajtó Háza) parkolójában történt az inci-
dens: Corneliu Vadim Tudor – mert róla
van szó – lépett fel fenyegetõen velem szem-
ben, és helyezte kilátásba testi megfenyítése-
met. Anélkül, hogy tudta volna, hogy ma-
gyar újságíróval van dolga. (Ha ezt tudja,
alighanem a tettek mezejére is lép.)
Az összetûzés oka röviden az volt, hogy a
parkolóból kifelé tartva két, szembejövõ fe-
kete terepjáró állta utamat, amelyek miatt
elõre, a mögöttem becsukódott automatikus
sorompó miatt pedig hátra nem volt már
szabad út. Néhány feszült másodpercig far-
kasszemet néztünk az elsõ terepjáró tagba-
szakadt sofõrjével, majd a hátsó ülésrõl
nem más szállt ki, mint a Nagy Néptribün,
a maga testi valóságában. 
„Lódulj innen, semmirekellõ! Hogy meré-
szeled az utamat állni, te barom?!” – özön-
löttek az ilyen és ennél még sokkal váloga-
tottabb szidalmak is felém, miközben a te-
repjáró villogójának kék fénye végigpásztáz-
ta az abban a késõ esti órában már eléggé
kihalt környéket. Én csak néztem elbûvöl-
ten, erõtlenül a Tribün vérben forgó sze-
meit… Visszakiabáltam én is talán, bár a
szám csak nehezen engedelmeskedett.
Végül saját gorillái húzták, vonszolták el
az épület közeli bejárata felé a habzó szájú
embert. Gorillái, akikben felismertem
Codrin ªtefãnescut, a Konzervatív Párt
egykori bukaresti fõpolgármester-jelöltjét és
a szintén a másik szekuspártból a PRM-be
érkezett Marius Marinescu exszenátort.
Akirõl tudni kell, hogy fiatalabb korában
testépítõ volt, a nagypolitikában pedig az-
zal alapozta meg hírnevét, hogy élõ tévé-
mûsorban nevezett bidéképûnek egy nõi
meghívottat. Ennek alátámasztására
nyomban rá is loccsintva az illetõ hölgy ar-
cára egy pohár, keze ügyében levõ vizet.
Negyedóra múlva, útban hazafelé a rádiót
hallgatva azt is megtudtam, mit keresett a
Sajtóház parkolójában Vadim. Az egyik ott
székelõ hírtelevízió esti beszélgetõmû-
sorában szerepelt meghívottként, a mûsort
pedig élõ adásban átvette a médiatröszthöz
tartozó rádióadó is, úgyhogy belehallgat-
hattam. Ugyanaz a hangvétel, ugyanolyan
szitkok, ugyanolyan válogatott fenyegetõzé-
sek, mint kint a parkolóban, csakhogy ez-
úttal már a széles nyilvánosság elõtt. 
Tisztelt Rendõrség, Csendõrség, Határõrség
és egyéb Õrségek, Környezet-, Ember- és Ál-
latvédelmi Hatóság, de fõleg mélyen tisztelt
Médiahatóság! Hogy lehet ezt büntetlenül
csinálni? És fõleg meddig? 

Román lapszemle

Meddig?

Salamon 
Márton László

Boc-szónoklat a T. Házban
A parlamenti ülésszak kezdetén tisztújítást tartottak a frakciókban 

Készül a kisebbségi törvény menetrendje
„Abban egyeztünk meg a koalíciós partnerrel, hogy a PD-L, az
RMDSZ, a kisebbségek frakciója és a függetlenek vezetõi egyeztes-
senek a kisebbségi törvény elfogadásának menetrendjérõl” – közöl-
te tegnap, a két kormánypárt hét-hét politikusát tömörítõ koalíciós
tanács tegnapi ülése után Borbély László. Az RMDSZ kormányza-
ti kapcsolatokért felelõs ügyvezetõ alelnöke szerint felmerült, hogy
a jogszabályt ezentúl három helyett csak egyetlen szakbizottság vi-
tassa meg. Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter közlése szerint a
koalíciós partnerek várhatóan a jövõ héten újra egyeztetnek a ki-
sebbségi törvény elfogadásának felgyorsítási módozatairól. Tájékoz-
tatása szerint a tervezetet az RMDSZ egy-két pontban módosítaná,
mert idõközben véleményezte a Velencei Bizottság is. (CS. P. T.)

Folytatás az 1. oldalról

„Az RMDSZ és a PD-L központi
vezetõsége elé csupán azoknak a
megyéknek a helyzete kerül, ahol
sehogy sem sikerült megállapod-
ni” – magyarázta a politikus, aki
„problémás” megyékként Kolozst
és Szatmárt említette. 

A koalíciós tanácsban 
is téma volt a posztozkodás

Az RMDSZ és a PD-L közti
helyi megállapodások helyzete a
két alakulat hét-hét vezetõ politi-
kusát tömörítõ koalíciós tanács
tegnapi bukaresti ülésén is teríték-
re került. „Úgy tûnik, hogy már
csak Kolozs és Szatmár megyé-

ben akadnak problémák. Ezeket
várhatóan a jövõ héten, Bukarest-
ben tisztázzuk” – nyilatkozta az
ülés után az Agerpres hírügynök-
ségnek Borbély László, az
RMDSZ kormányzati kapcsola-
tokért felelõs ügyvezetõ elnöke.

A „problémás” megyék

A korábban már ismert „prob-
lémás” Kolozs megyéhez tegnap
csatlakozott Szatmár is, ugyanis
nem sikerült még elvi szinten
sem megegyeznie az RMDSZ-
nek és a PD-L-nek. A két megye
helyzete azonban sokban külön-
bözik, ugyanis míg Kolozsváron
a független képviselõk túlzott
igényei hiúsították meg a két

kormánypárt között létrejött al-
kut, addig a partiumi megyében
a két alakulat álláspontja radiká-
lisan eltér. 

Az RMDSZ osztozkodna, 
a PD-L együttmûködne

„A dekoncentrált intézmények
vezetõi tisztségeibe kinevezendõ
magyar szakemberek kérdését
nem befolyásolhatja a megyei
vagy más helyi tanácsokban való
vezetõségváltás. Azaz tárgytalan
az alelnökváltásról, alpolgármes-
ter-cserérõl, a helyi önkormány-
zatokban való koalíciók újratár-
gyalásáról az egyeztetéseknek eb-
ben a fázisában tárgyalni” –
olvasható abban a sajtóközle-
ményben, amelyet a Szatmár me-
gyei RMDSZ juttatott el szer-
kesztõségünkbe. Megállapítják,
csupán a magyar szakemberek
tisztségbe juttatása után nyitha-
tók meg egyeztetések a helyi szö-
vetségek újratárgyalásáról, de
csakis akkor, ha a megyei magyar
közösség érdeke ezt kívánja. A
Csehi Árpád Szatmár megyei
RMDSZ-elnök által jegyzett köz-
lemény leszögezi: a szövetség
nem kívánja felrúgni a Nemzeti
Liberális Párttal (PNL) való
együttmûködést és a Szociálde-
mokrata Párttal (PSD) létrejött
hallgatólagos egyezséget, hiszen

az önkormányzati választások
utáni periódusban rendkívül sike-
res helyi partnerségek születtek.
„Az a tény, hogy több egyeztetés
alkalmával sem sikerült konszen-
zusra jutni a fentebb említett ér-
vek tekintetében, elképzelhetõvé
teszi azt a lehetõséget, hogy a me-
gyei vezetõség a központi
RMDSZ és PD-L tisztánlátására
hagyatkozzon. Ennek folyomá-
nyaként egy, a lakossági számará-
nyokat alapul vevõ matematikai
algoritmus alapján történõ leosz-
tást is elképzelhetõnek tartunk a
dekoncentrált intézmények ügyé-
ben, amennyiben az álláspontok
továbbra sem közelednek megyei
szinten” – summáznak a Szatmár
megyei RMDSZ vezetõi. 

Mire jutottak Csíkban?

Mint korábban írtuk, sajátos
helyzet alakult ki Hargita megyé-
ben, ahol négy tárgyalási forduló
után titokzatos „elvi egyezség”
született a két kormánypárt helyi
vezetõi között, amelynek lénye-
ge, hogy hosszú távon biztosíta-
ná a magyar szakemberek részvé-
telét a 84 százalékban magyarok
lakta székelyföldi megye dekon-
centrált intézményeinek vezetõ-
ségében. Egyelõre azonban nem
ismert, hogy melyek a most kial-
kudott arányok. 

Még kaptak idõt a posztozkodásra

Emil Boc kormányfõt Markó Béla miniszterelnök-helyettes és Vasile Blaga belügyminiszter is elkísérte

Feléled a külföldi munkaerõpiac, így a
román vendégmunkásoknak is nagyobb
lehetõségeik nyílnak a munkavállalásra
az Európai Unióban, ahol elsõsorban az
iparban, az egészségügyi rendszerben és
a mezõgazdaságban helyezkedhetnek el.
(Adevãrul) Térdtörést szenvedett a Pro
TV népszerû bemondónõje, Andreea
Esca, aki Brassópojánán töltötte család-
jával a hétvégét. A Bradul sípályán egy
egyensúlyát vesztett szánkózó rohant be-
lé. (Click) Románia jármûparkja tavaly
5 százalékkal gyarapodott. Az országban
bejegyzett autók száma meghaladja az
5,3 milliót, ennek 80 százaléka személy-
gépkocsi. (Curentul) 1,6 tonna kábító-
szert koboztak el a rendõrök tavaly. A
legnagyobb fogásra szintén az elmúlt
esztendõben került sor, ekkor Kons-
tancán 1,2 tonna, konténerbe rejtett ko-
kainra bukkantak. (Gândul) 

Fotó: Agerpres

Az RMDSZ kapja meg a Román Rádió vezetését?

„Nem tudom megerõsíteni ezt az információt” – nyilatkozta la-
punknak Markó Béla szövetségi elnök annak kapcsán, hogy a
Newsin hírügynökség hétvégén felröppentette: az RMDSZ és a
Demokrata–Liberális Párt közti koalíciós egyeztetések során a fe-
lek megegyeztek, hogy a nagyobbik kormánypártnak jut majd a
közszolgálati televízió, a kisebbiknek pedig a közszolgálati rádió
elnök-vezérigazgatói tisztsége. Nincs ilyen egyezségrõl tudomása
Márton Árpádnak, a képviselõház kulturális és média-szakbizott-
sága RMDSZ-es tagjának sem, aki lapunknak azt mondta: a már-
cius végétõl esedékes új rádió-igazgatótanácsi tag kijelölése sem
történt még meg. Egyébként az RMDSZ több országos ügynök-
ség és hatóság, illetve a Tarom légitársaság élére nem nevezte
még meg jelöltjét. A nevesítések várhatóan a Szövetségi Állandó
Tanács szombati ülésén történnek meg.
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Bogdán Tibor

2000. január 30-án 22 óra
körül a kitartó esõzések,

valamint a hóolvadás nyo-
mán (nem kevésbé az elha-
nyagolt ellenõrzés és karban-
tartás miatt) 25-30 méteres
szakaszon átszakadt a nagy-
bányai Aurul román–ausztrál
vegyesvállalat ülepítõ tavá-
nak gátja.

Hogyan történt?

Az Aurul a környék fém-
bányáiban felhalmozott
meddõhányókból nyerte ki
az aranyat és ezüstöt – a fej-
lettebb országokban már
nem alkalmazott – ciános ki-
oldással. Ezzel a környék is
jól járt, hiszen ily módon
megszabadulhatott az erõ-
sen toxikus zagytól. Mivel az
eljárás vízigénye igen nagy, a
mérgezõ mosóvizet ülepítés
után újra felhasználták. Az
üzemet évenkénti 2,5 millió
tonna meddõérc feldolgozá-
sára, körülbelül 1,6 tonna
arany és 9 tonna ezüst kiter-
melésére tervezték. 10-12
éves, biztonságos körülmé-
nyek között mûködtethetõ
idõtartammal számoltak. A
katasztrófának több oka is
volt, közöttük tervezési, en-
gedélyeztetési és mûködteté-
si hibák, de természetesen
szerepet játszott benne a
rendkívüli idõjárás is. 

A baleset nyomán 100-120
ezer köbméter cianiddal és
nemesfémekkel rendkívüli
mértékben szennyezett zagy
került a Zazarba és a Lápos-
ba, onnan pedig a Szamoson
át a Tiszába. A fertõzött víz
tovább pusztított a Dunán,
amelyet február 13-án ért el, a
szerb környezetvédelmi mi-
niszter közlése szerint literen-
kénti fél milligrammos érték-
kel (így halpusztulást még
Belgrád alatt is észleltek), mi-
után a Magyarországra belé-
põ Szamoson 30 milligram-
mos értéket mutattak ki. A
Vaskapunál, román területen
a szennyezés koncentrációja

0,045 milligrammra csök-
kent, de a bolgár szakaszon is
a határértéket meghaladó,
0,139 milligrammos értéket
mértek.

A szennyezés súlyosságá-
ra jellemzõ, hogy a minden
élõlényre halálos cián kon-
centrációja például a Sza-
mos–Tisza összefolyásánál,
a magyar szabvány szerint
megengedett határérték 180-
szorosa volt.

Román elbagatellizálás 

A román illetékesek kez-
detben igyekeztek eljelenték-
teleníteni a természeti ka-

tasztrófa méreteit és követ-
kezményeit, arra alapozva,
hogy a folyó megnövekedett
vízhozama „oldja majd” a
szennyezést. A történteket ki-
zárólag a rendkívüli idõjárás-
sal próbálták magyarázni, ez-
zel is elhárítva magukról a fe-
lelõsséget. 

A tragédia méreteit ekkor
még senki – és talán, valóban,
a román fél sem sejtette. Csak
a következõ napokban derült
ki, hogy Magyarországon a
mindeddig jelzett legsúlyo-
sabb vízszennyezésrõl volt
szó. Ennek ellenére a buka-
resti és nagybányai illetéke-
sek még hosszú idõn át a kö-
vetkezmények durva eltúlzá-
sával vádolták a magyar ha-
tóságokat.  

A következményeket sú-
lyosbította az a tény, hogy a
román fél nem rendelkezett
semmiféle kárelhárító tervvel,

a katasztrófa bekövetkeztekor
így meg sem próbálkoztak a
szennyezés továbbterjedésé-
nek megakadályozásával. Ké-
sõbb ugyan igyekeztek a mér-
gezést nátrium-hipoklorit
adagolásával enyhíteni, de az
intézkedés ekkor már hatásta-
lannak bizonyult, ráadásul a
szennyezés forrását is csak ja-
nuár 31-én tudták megszün-
tetni.  

Rövid kárlajstrom

A környezeti katasztrófa
nyomán a Szamos és a Ti-
sza érintett szakaszain min-
den halfaj állománya sérült.
A cianid azonban nem csak
a halállományban, hanem a
planktonikus élõvilágban is
alapos pusztítást végzett. A
szennyezés levonulásának
idõszakában a pusztulás
mértéke a Szamoson száz-
százalékos volt, a Tisza fel-
sõ és középsõ szakaszán 70-
90 százalék között változott,
az alsó szakaszon ismét
száz százalék körüli volt. A
2000-es áprilisi becslés sze-
rint az érintett folyókban
1241 tonna hal pusztult el.
A folyó azonban a vártnál
gyorsabban tért magához.
Fürödni már a szennyezés
levonulása után nem sokkal
lehetett, 2002-re rendbe jött
az alacsonyabb rendû élõlé-
nyek (kagylók, szitakötõk,
kérészek, rákok) állománya,
s 3-4 év alatt a vízi élõvilág
95 százaléka ismét megje-
lent a Szamosban és a Ti-
szában. A halászati vállal-
kozások vesztesége azonban
óriási volt, mert csökkent a
hozam, és ma is magas a le-

begõ hordalék és az üledék
nehézfémtartalma.

Elhúzódó pereskedés

Magyarország a cián-
szennyezés miatt 29,3 milli-
árd forintos kárigényt jelen-
tett be, amely az élõvilágot ért
károkat és ezek helyreállítási
költségeit is tartalmazta. Ro-
mánia az Aurult tette felelõs-
sé a környezeti katasztrófá-
ért, az ottani vizsgálat szerint
a katasztrófát „elõre nem lát-
ható körülmények” okozták.
A magyar állam 2001-ben
kártérítési pert indított az
Aurul ellen, mivel az nem vá-
laszolt a peren kívüli meg-
egyezés iránti ajánlatra. Az
elhúzódó perben 2006-ban a
Fõvárosi Bíróság közbensõ
ítéletként kimondta, hogy a
ciánkatasztrófáért az Aurul
jogutódját, a Transgold céget
terheli a felelõsség. A per még
ma sem zárult le, a román fe-
lelõsök mindent megtesznek
a felelõsségre vonás elkerülé-
séért, fõleg miután az auszt-
rál tulajdonos minden kárté-
rítés kifizetése nélkül kivonult
a cégbõl. A Transgold tovább
folytatta tevékenységét, bár
saját állítása szerint jelentõs
fejlesztéseket végzett a szeny-
nyezés visszafogása érdeké-
ben. A vállalat 2005-ben csõ-
döt mondott, jelenleg azon-
ban Romalty Mining néven
ismét mûködik, a legnagyobb
oroszországi aranykitermelõ
vállalkozás, a Polyusgold tu-
lajdonában. Az új tulajdono-
sok a közelmúltban kérték az
illetékes román hatóságoktól
mûködési engedélyük meg-
újítását. 

A szõke Tisza fekete napja

Afganisztán: fegyverrel demokráciát?

Gyulay Zoltán

Vigyázó szemét a világ
az elmúlt hét közepén

Londonra vetette: több mint
60 ország külügyminiszterei
és nemzetközi szervezetek
képviselõi, néhány csúcspo-
litikus – köztük a vendéglátó
Gordon Brown brit kor-
mányfõ és a legérintettebb:
Hamid Karzai afgán elnök –
igyekezett a Temze partján
kiutat találni a konfliktusból.
És mert a tálibok tagadták a
felröppent hírt, miszerint
szóba álltak volna az ENSZ
közvetítõjével, Kai Eidével,
most Hamid Karzai afgán el-
nök maga kérte fegyverleté-
telre a szélsõséges iszlám
mozgalom vezetõit. Ameri-
ka pedig 180 fokos fordula-
tot vett, és hajlandó az ellen-
séggel tárgyalóasztalhoz ül-

ni. Az Egyesült Államok
(pontosabban személyesen
az akkori elnök, George W.
Bush) a 2001. szeptember
11-i merényletek megtorlása-
ként, még azon év október 7-
én megtámadta a tálib rend-
szert. A hivatalosan kinyil-
vánított cél így szólt: „a de-
mokrácia elvitele az ázsiai
országba”. Ma már azon-
ban tudjuk, hogy egyszer-
smind „fõpróba” is volt, hi-
szen 2003. március 20-án
már Irak fõvárosát, Bag-
dadot bombázták amerikai
harci gépek, majd a szövet-
séges csapatok (köztük ro-
mán és magyar egységek) is
bevonultak, hogy Szaddám
Huszeint megdöntve, itt is
terjesszék a nyugati értelem-
ben vett demokráciát. (Az
igazi okról, az olaj feletti el-
lenõrzés jogának megszer-

zésérõl azóta is mélyen hall-
gatnak.)

Obama ígéretei

Fegyverrel demokráciát?
Az ellentmondást csak erõsí-
ti, hogy például Irakban 2003
óta a civil áldozatok száma
80 ezer körül mozog, több-
szöröse a katonai veszteség-
nek, hovatovább meghaladja
a Szaddám terrorja miatt
meghaltakét is. Ráadásul egy
olyan országban, ahol napi
több öngyilkos merényletet is
elkövetnek, miközben a terro-
rizmusnak ez a fajtája a diktá-
tor életében ismeretlen volt.

Már választási kampánya
során, majd az egy évvel ez-
elõtti beiktatásakor is Barack
Obama amerikai elnök két
fontos külpolitikai ígéretet
tett: 2010. január 31-ig bezá-

ratja a guantánamói fogoly-
tábort (mint tudjuk, tegnap
lejárt a határidõ, és nem ke-
rült rá sor); azonkívül záros
határidõn belül az Egyesült
Államok csapatai távoznak
Irakból, helyette Afganisz-
tánra koncentrálnak majd.
Az elõbbi nehezen körvona-
lazódik, az utóbbi megvaló-
sulását viszont újabb tízezres
katonai kontingensek kiren-
delése jelzi.

Erõs kéz kell

Washington ugyan tagad-
ja, de egyre inkább kísért a
múlt. Amerika második vi-
lágháború utáni katonai ka-
landjai ugyanis Ázsiában
rendre kudarccal végzõdtek.
Korea – az 1953-ban megkö-
tött tûzszüneti megállapo-
dást követõen északon a
Szovjetunió és Kína, délrõl
az amerikai kivonulás nyo-
mán – máig két részre hasad-
va, két világnézet mentén vív
veszélyes hidegháborút egy-
mással. Indokínából pedig az
Egyesült Államok csak a há-
ború „vietnamizálása” árán
szabadult, föladva a déli or-
szágrészt.

Lássuk be, hogy a hosszú
távú cél most is hasonló: a

háború „afganisztanizálása”.
Londonban a Nyugat kény-
telen volt elbúcsúzni korábbi
vízióitól, amelyek Afganisz-
tánt a jobb jövõ felé irányuló
útra terelnék. Most tehát ab-
ban kíván segédkezni, hogy
az afgánok saját kezükbe ve-
gyék, vehessék sorsuk irányí-
tását. Azt ugyanis tudnunk
kell, hogy az iszlám demok-
ráciaképe alapvetõen a szigo-
rú hierarchiára épült parancs-
uralmi rendszer, erõskezû ve-
zetõvel; mit bíbelõdjenek vá-
lasztással, önkormányzattal,
szubszidiaritással.

Tálib támadások

A Hindukus lábainál a
fegyverviselés egyébként is
éppoly elterjedt, mint Euró-
pa ezen fertályán a papír-
zsebkendõ használata. Aki-
nek nincs fegyvere, nem em-
ber, pontosabban: nem férfi.
A nemzetközi beavatkozás
hatására az iszlám radikális
változatát képviselõ, nem-
csak embereket, hanem kul-
turális világörökségeket is
megsemmisítõ és szunnita
muszlim és pastu nacional-
ista mozgalom tagjai kivo-
nulni kényszerültek ugyan a
hatalomból, de csak a he-

gyekbe húzódtak vissza. A
tálibok jóformán megköze-
líthetetlen állásaikból csap-
nak le napjában többször is
katonai célpontokra, de –
jobbára öngyilkos – merény-
leteik elsõsorban civil áldo-
zatokat követelnek.

A polgári lakosság köré-
ben a halottak száma tavaly
csaknem 2 és fél ezerrel nõtt,
vagyis többel, mint a tálib
rendszer megdöntése óta
bármikor. Legtöbbjük me-
rényletben vesztette életét,
de az olyan „balesetek” is
gyakoriak, mint a minapi
„baráti tûz”, amikor NATO-
erõk tévedésbõl megtámad-
ták az afgán hadsereg kato-
náit (négy halott).

Ezek a számok csak a jég-
hegy csúcsát jelzik. London-
ban az is eldõlt: tíz esztendei
keserves háborúskodás és
„békéskedés” után, 2011-ben
megkezdõdik, 2014–2015-re
talán be is fejezõdik a teljes
kivonulás. Az afgán nép ön-
maga intézheti az ügyeit. Ha
sikerül megszabadulnia a
mindent elborító korrupció-
tól és a fõleg kábítószer-alap-
anyagul szolgáló mákter-
mesztésbõl élõ, tárgyalásra
nem hajlandó – mert képte-
len – táliboktól. 

Semmi sem nagyobb – sem Afganisztánban, sem a Hindu-

kus lábainál állomásozó csapatok, de még az õket állomásoz-

tató országok körében sem –, mint a békevágy. Nemzetközi

konferencia Londonban, újabb és újabb menetrendek a csa-

patkivonásokra; állítólagos (utóbb cáfolt) tárgyalások a táli-

bok és az ENSZ képviselõje között – közben pedig egyre nö-

vekszik az áldozatok száma a polgári lakosság soraiban is.

Tíz esztendõvel ezelõtt, ezen a napon már nagy volt a riada-

lom a Tisza romániai illetve magyarországi szakaszán, ahol

beindult az élõvilág pusztulása, bár ekkor még senki nem

sejtette a katasztrófa valós méreteit.

A környezeti katasztrófa nyomán a Tisza érintett szakaszain minden halfaj állománya sérült Fotó: MTI



1832-ben születtem, Magyarországon, Dunaszerdahely mezõ-
városában, mely a Duna legnagyobb szigeteinek egyikén fek-
szik. Különös hajlamot érezvén nyelvek tanulmányozására,
már kora ifjúságomban Európa és Ázsia több nyelvével foglal-
koztam. (…) Késõbben a nyelvek egymás közötti viszonyai
keltettek bennem érdeket; és így nem meglepõ, hogy a “nosce
te ipsum”-féle ismeretes közmondást magamra alkalmazván,
figyelmemet mindenekfölött saját anyanyelvem rokonságaira
és eredetére fordítottam.
Ismeretes dolog, hogy a magyar nyelv az úgynevezett altaji
nyelvcsaládhoz tartozik; de a finn vagy tatár ághoz-e, ez az a
kérdés, mely még akkor eldöntésre várt. Ennek kinyoozása,
mely minket, magyarokat, mind tudományos, mind nemzeti-
ségi szempontból annyira érdekelt, volt fõ és eldöntõ oka kele-
ti utazásomnak. Az élõ nyelvek gyakorlati tanulmányozása ál-
tal óhajtottam meggyõzõdni a magyar és török-tatár nyelvek
közötti rokonság tényleges fokáról, mely az elmélet gyönge vi-
lágánál oly meglepõnek tûnt fel elõttem. Legelõször is Kons-
tantinápolyba mentem. Több évi lakás török házaknál és a tö-
rök iskolák és könyvtárak gyakori látogatása csakhamar tö-
rökké, sõt efendivé alakítottak át. Nyelvészeti fürkészéseim to-
vább késztettek kelet felé; s midõn csakugyan eltökélt szándé-
kom lett Közép-Ázsiába utazni, tanácsosnak hittem megtarta-
ni az efendi szerepét, és a keletet keleti ember képében láto-
gatni meg.

Vámbéry Ármin: Dervisruhában Közép-Ázsián át. 
Elõszó az elsõ, angol kiadáshoz, London, 1864. szeptember 28-án. 

A tíz éves Ilonkával és kisebb testvéreivel
amolyan kölcsönös meg nem támadási
szerzõdést kötöttem, és az hosszú éveken
át mûködött. Megegyeztünk: nem kértek,
nem könyörögtök, hogy bácsi így meg
amúgy, de amikor valami akad számotok-
ra, mindig odaadom. Aminek azután az
lett a következménye, hogy az utcai talál-
kozások mellett igen gyakran csapatosan
megjelentek az udvaromon és nem szóltak
egyetlen szót sem. Csak néztek, hosszasan
néztek, mindaddig, amíg el nem nevettem
magam, mintha érezték volna, hogy
amúgy sem lehet sokáig ellenállni a gyer-
mek-szempárok tekintetének. Néhányszáz
méterre laktak tõlem, abban az épületben,
ahonnan az Amnesty International most
megjelent csíkszeredai jelentése indul, és

alighanem meg tudnám írni a té-
mában a magam naplóját is.

Hiszen jól ismertem fény-
korában azt a házat, ame-
lyet az egyre nagyobb

számban odaköltözõ cigány
családok lelaktak, diákko-

romban az egyik osztá-
lytársammal még valami-

lyen csónakot is

összeeszkábáltunk az udvarán, hogy felfe-
dezzük az akkor még kristálytiszta vizû,
borvízforrások között kanyargó Olt rejtel-
meit. Azután többször elbeszélgettem
zsögödi szomszédaikkal, akik egyre nehe-
zebben viselték el a hihetetlen népességnö-
vekedést a néhány négy-
zetméternyi területen, a
kitóduló szennyet, az egy-
re soványabb lovak egyre
kövérebb trágyarétegét, a
takaros és mindig gondo-
zott kiskertekbõl eltûnõ
zöldségeket, a kerítésekrõl
letépett, eltüzelt deszkákat, és megoldást
remélve addig panaszkodtak fûnek-fának,
amíg néhányan elköltöztek abba a világba,
ahol nem a helyhatóságok mérik az idõt és
a hatalmat. 
Amikor csak lehetett, próbáltam oda irá-
nyítani segélyeket és tévés múltamban,
operatõr kollégáimmal együtt forgattam ró-
luk olyan filmet, amelyen két férfi kirántott
bicskával fogad, hogy megint mit akarunk.
Pedig akkor jó hírt hoztunk: az erdészet
megigérte, hogy gömbfát ad számukra, a
polgármesteri hivatal víz- és villanyközel-
ben helyet is talált, sõt közülük többen fel

is vállalták: részt vesznek majd új házaik
felépítésében. A terv dugába dõlt, mivel a
városközeli néhány hektárt mások nézték
ki maguknak, de a lakosok tiltakozása mi-
att az elköltöztetés sehová nem sikerült,
csak az ülepítõ melletti területre, és ha jól

emlékszem, már akkor
megírtam: a történet ezzel
még nem ért véget, követ-
keznek az újabb kisközös-
ségi, majd a szociális és
emberjogi fejezetek. Az-
elõtt és azután, a kászoni
kiégetesés székely-cigány

konfliktusoktól a tavalyi alcsíki hasonló vil-
longásokig rengeteget olvastam a cigány-
ságról, másságukról, értékrendjükrõl, az et-
nikai és szociális kérdések összefonódásá-
ról, az új szociális lakásoktól az iskolákig
és munkahelyteremtésig tartó társadalmi
integrációs kisérletekrõl, a nemzetközi, ma-
gyarországi és romániai gyakorlatról, uniós
megfontolásokról, az évek során végigkö-
vettem hogyan szidják internetes fórumo-
kon a minden ember számára ugyanazon
alapvetõ jogok betartására figyelmeztetõ-
ket, számon tartottam az országos vagy
térségi roma programok elindításakor ta-

pasztalt mellveregetést és a kudarcok el-
hallgatását, az érzelmi vagy ésszerû meg-
közelítések és programpénzekkel táplált ta-
nulmánykészítések csõdjét ugyanúgy, mint
a vallás meghátrálását a „szeresd felebará-
todat, mint önmagadat” könyörgések elle-
nére. 
És, persze közben sokfele láttam ország-
ban-világban, hogyan élnek a romák. Ép-
pen ezért úgy gondolom, általánosságok-
ban tárgyalt cigány- vagy romakérdés
nincs, hanem csak darabjaira lebontva, és a
megoldásokhoz nem egyetemes érvényû
recepteket, hanem csupán támpontokat le-
het nyújtani. Az egyik: a roma társadalom
erõsen rétegzõdött, a konfliktusok mindig
a legszegényebbeket sújtják, bárki szegény-
sége ellen küzdeni kell. A másik: a helyi
közösségek jóindulata a gyakorlati konflik-
tuskezelésben fontosabb az általános em-
berjogi elveknél. A harmadik: nem szégyen
az együtélést sikeresen gyakorló települé-
sektõl tanulni. A negyedik: saját tagjain az
önmaga azonosságát jobban felvállaló ro-
ma társadalomnak is kell segítenie. Az ötö-
dik: a másság elismerésérõl nem csupán
beszélni kell, hanem gyakorolni. Székely-
föld egyes részein különösképpen.  

Függelék
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Amikor Traian Bãsescu román államfõ 2110 januárjá-
ban ellátogatott a Moldovai Köztársaságba, egyúttal
felkereste országa kabuli konzulátusát is. 
A tájékozott újságolvasó e sorokat olvasva nyilván
nem morog majd azon, hogy megint marhaságot ír
az újság, hanem méltányolja a jegyzetíró éberségét,
aki felismerte, hogy államfõnknél a naptár olykor
száz évet is siethet, vagy késhet, de a földmappa is el-
térhet a megszokottól. Bãsescu spec-kalendáriuma
szerint például a román fejedelemségek 1959-ben
egyesültek, abban az évben, amikor két nagy államel-
nök-elõdje, Nicolae Ceauºescu és Ion Iliescu Kolozs-
várott felszámolta az önálló magyar nyelvû egyete-
met. Azaz harmincegy esztendõvel az 1928. évi
„nagy egyesülés” után – ugyancsak az államfõi idõ-
számításnak megfelelõen. 
Persze meglehet, Traian Bãsescu azért vitte száz évvel
vissza a naptárát, mert – amikor a tárgyi tudás fölöt-
tébb hívságos voltát magyarázva kisdiákok elõtt feltet-
te a szónokinak szánt kérdést: mit érek vele, ha tu-
dom, hogy Neagoe Basarab 1412-1421 között uralko-
dott – rájött, hogy egy évszázadot siet; a havasalföldi
vajda ugyanis kereken száz évvel késõbb lépett trónra,
így aztán államfõnk valóban nem ért semmit még a
rosszul-tudásával sem. 
De Bãsescu atlasza is alighanem cotroceni-i különki-
adásban készült, így történhetett meg, hogy Afganisz-
tán fõvárosa, Kabul Moldovában szerepel, méghozzá
pontosan a moldovai román konzulátus városa,
Cahul helyén. Távol álljon tõlem, hogy elemi földraj-
zi ismeretek hiányával vádoljam az államfõt, aki nem
csak hajóskapitányként, de a legfõbb hazai állami
méltóság betöltõjeként is bejárta a nagyvilágot – fõleg
annak egzotikusabb tájait. 
Így aztán számomra nyilvánvaló, hogy egyszerû
nyelvbotlásról van szó; legfeljebb azon töprenghetnék
el, hogy ha Románia annyira idegesen reagál arra, ha
Bukarestet összekavarják Budapesttel, vajon mit szól-
nak a „Pruton túli testvérek” ahhoz, hogy a világ
egyik legelmaradottabb országával zagyválta össze
õket, a Moldovai Köztársaságot (vagy talán mégis Af-
ganisztánt?) az EU-ba beemelni kívánó Traian
Bãsescu. Arról nem is beszélve, hogy freudista lélek-
búvárok – amilyen szertelen a fantáziájuk – csupán
abból a spekulációból kiindulva, hogy Kabulban már
állomásoznak román csapatok, képesek lennének akár

tudatalatti asszociációból fakadó el-
szólásra következtetni… Brrr!
Az viszont tényleg örvendetes len-
ne, ha államfõnk bakizott volna a

százmillió eurós összegnél, amelyet
az oktatás és az infrastruktúra fej-
lesztésére ígért a Pruton túliaknak.
Ez a pénz ugyanis bõven elkelne

idehaza is – hasonló célokra. Bogdán Tibor

Lap-top
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A helyi közösségek jóin-
dulata a gyakorlati konf-
liktuskezelésben fonto-
sabb az általános em-
berjogi elveknél.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Anyáink gondoskodtak róla, hogy nekünk
már ne kelljen tisztítószerre költenünk. 

Ma már azzal együtt jön a víz a csapból.” 
Vavyan Fable

A szokás hatalma

Ármin, a dervis

Cotroceni-i 
kalendárium

A nap címe. Inkognitóban a titkos labora-
tóriumokban: gyerekek mint kísérleti ege-
rek, megfizetett szülõk az AH1N1 elleni
immunizálás próbáján, România liberã.

Magyarázat. Tipikus újságírói rangrejtés:
miután az oltás kidolgozása céljából a kí-
sérletek titkosak (ami természetes, és úgy
történik mindenütt), a lap újságírói beju-
tottak egy klinikára, ahol szegény gyer-
mekeken végzik a próbákat. Izgalmas kis
riport született, bár az illetõ gyógyszer-
gyártó cég titkaiba kevéssé sikerült bepil-
lantani. A legkétesebb dolog, amire a ri-
porterek rájöttek: noha hivatalosan a kí-
sérletek önkéntes alapon történnek, a
gyermekek szülei hatszáz eurónyi díjat
kapnak. Eléggé felkavaró. 

Jel, képek. A Jurnalul naþional karikatúrái-
nak egyikén az egyedüli miniszterasszony
azt mondja az államelnöknek: „Nem le-
hetne a szirén a pártunk jelképe?” A gúny-
rajz arra utal, hogy a PD-L ki akarja cse-
rélni a párt logóján a rózsát, amely balol-
dali vétetésére és múltjára emlékeztet.
Cristian Preda almát javasolt, mint tudjuk,
utána – jobbára hekulából – mindenféle
gyümölcsök és zöldségek felmerültek. A
legutóbbiak: 1. a narancs (a párt színébõl
kiindulva, és érdekes rokonságra utalva
egy szomszéd ország leendõ fõ kormány-
pártjával), 2. a hajósok szélrózsája, 3. a
halálfejes kalózlobogó. (Vajon mire céloz-
nak a kaján tengerészeti javaslatok?) 

Hatás és ellenhatás. A Ziarul financiar
megírja a miniszterelnök – amúgy helye-
selhetõ, mert takarékos – utasítását,
amely azonban a sajtó (és különösen a
kormány és a minisztériumok által ke-
gyelt szerkesztõségek) számára meglehe-
tõsen lelombozó: hat hónapig nem köt-
hetnek szerzõdéseket hirdetésekre, vagyis
nem adhatnak ki pénzt. A sajtóban várha-
tóan fel fognak erõsödni kormány tevé-
kenységét bíráló hangok. 

A nap álhíre. Az államfõ utóbbi idõben
tapasztalt mélabújának okát egyes ma-
gyarázók abban látják, hogy nem tud vá-
lasztani Monica Macovei és Elena Udrea
között. 



Kovács Zsolt 

A közepes- és nagyvállal-
kozások, illetve magán-

személyek esetében csökke-
nõben van a gazdasági válság
hatása – állapította meg Dió-
si László. Az OTP Bank ro-
mániai vezérigazgatója teg-
napi sepsiszentgyörgyi sajtó-
tájékoztatóján kifejtette: a
válság a mikro- és kisvállal-
kozásokat sújtotta leginkább,
amelyek teljesítményét to-
vábbra is igen jelentõs mér-
tékben visszafogja a krízis.
„Ennek a szegmensnek a se-
gítése nem kizárólag a ban-
kok feladata. A kormány ta-
valy mégsem hozott vállalko-
zásokat segítõ intézkedése-
ket, ahogyan Anglia, Német-
ország, Ausztria, Olaszor-
szág és Magyarország is tette,
amikor a Széchenyi-kártya
keretét megduplázta” –
hangsúlyozta Diósi László.
Szerinte azért kellett volna a
mikro- és kisvállalkozásokat
támogatnia az államnak,
mert kevésbé ellenállóak a
válsággal szemben. A közép-
és nagyvállalatok, amikor el-

tûntek vásárlóik, át tudták
szervezni tevékenységüket,
összehúzódtak és eladtak tu-
lajdonaikból, amely hozzáse-
gítette õket a túléléshez.  

Adóssági csapda

A vezérigazgató szerint
Háromszéken és a környezõ
régióban kisebb a bajbaju-
tott mikro- és kisvállalko-
zások száma, ugyanis óva-
tosabbak voltak a terjeszke-
déssel a válságot megelõzõ
idõszakban, így kevésbé vol-

tak sérülékenyek. Az ország
más térségeiben, a gazdasá-
gi fellendülés éveiben a ki-
sebb cégek jelentõs része túl-
nõtt a lehetõségein, és ezt a
bõvülést hitelbõl finanszí-
rozta, ráadásul csupán egy-

két tevékenységre koncent-
ráltak. Akik ezt a stratégiát
követték, mostanra tömege-
sen mennek csõdbe – ma-
gyarázta a szakember – és
az marad „talpon”, aki több
lábon állt, és az elmúlt évek-

ben mérsékelten vett fel hi-
teleket. 

Életképes tervek

A vezérigazgató szerint
az elmúlt év második felétõl
a közepes- és nagyvállalatok
már levegõhöz jutottak, a
hitelek elbírálásánál találko-
zott már életképes üzleti ter-
vekkel. Mint mondta, ezek a
társaságok mernek már új
üzletekbe belevágni, illetve
elkezdték felvásárolni a baj-
bajutott versenytársakat.
Ezzel szemben a kisvállal-
kozások még gyengélked-
nek, ezért idén a magyaror-
szági hátterû pénzintézet is
óvatos a hitelezésükkel, bár
minden igényt egyénileg bí-
rálnak el – tette hozzá Diósi
László. 
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Röviden

81 euró egy hektárra

„Uniós forrásokból terület-
alapú támogatást 730 millió
euró értékben fizet ki a szak-
minisztérium idén, ami 81
eurót jelent hektáronként.

Az országos kiegészítõ di-
rekt támogatások összege
várhatóan meghaladja az öt-
százmillió eurót” – jelentette
ki sajtótájékoztatón az
Agerpres szerint Mihail
Dumitru mezõgazdasági és
vidékfejlesztési miniszter. 

Hamburgeradós vita

Az úgynevezett hamburger-
adó vállalkozások bezárásá-
hoz, az eladások visszaesésé-
hez és tizennyolc-harminc-
ezer munkahely megszûné-
séhez vezethet – jelentette ki
Dragoº Frumosu, az élelmi-
szeripari cégek egyesületé-
nek vezetõje. Az Egészség-
ügyi Minisztérium közlemé-
nye szerint a gyártók adatai
megalapozatlanok – adta hí-
rül az Agerpres. 

Javuló kilátások

A román gazdaság kilátásai
jelentõs mértékben javultak
januárban – közölte a ZEW
és az Erste Bank elemzését a
Mediafax. „Magyarországgal,
Romániával és Horvátor-
szággal kapcsolatban a vára-
kozások sokkal jobbak” – ál-
lítják az elemzõk, akik Bu-
karest helyzetét korántsem
látják virágzónak,  ugyanis
„még sok a leküzdendõ aka-
dály az ország elõtt.” 

Dupla annyi utazás

Hatalmas fejlesztésekre len-
ne szükség az infrastruktúra
területén, amely beruházáso-
kat európai uniós források-
ból kellene megvalósítani –
állította a Mediafax szerint a
Külföldi Befektetõk Taná-
csa. Romániában kétszer
annyi idõbe telik egy adott
távolság megtétele, mint az
Unió nyugati országaiban,
ami rontja az ország befekte-
tési besorolását. 

USA: rekordhiány 

Rekord költségvetési hiány-
nyal számol az amerikai
kormányzat által tegnap be-
terjesztett új költségvetés: a
2011 szeptember végéig tar-
tó pénzügyi évben a GDP
tíz és fél százalékának meg-
felelõ 1.560 milliárd dolláros
deficitet vetítenek elõre. Az
idei költségvetési évben a hi-
ányt a GDP 9,9 százalékára,
1.410 milliárd dollárra irá-
nyozták elõ.
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Újszerû internetes adófizetési módszert he-
lyezett üzembe az OTP Bank Sepsiszent-
györgyön. A rendszert bemutató Diósi
László, a bank romániai vezérigazgatója el-
mondta: ez esetben egy innovatív bank és
egy innovatív önkormányzat találkozott,
így az országban elsõként sikerült megvaló-
sítani az igazi e-közigazgatás programot.
Bordás Attila, a bank sepsiszentgyörgyi fi-
ókjának igazgatója hozzátette: egy techni-
kai újítás révén sikerült összekötniük a pol-
gármesteri hivatal és a bank adatbázisát, il-
letve interaktívvá tették a városháza inter-
netes honlapját, amely révén az adófizetõ

egy hozzáférési kód igénylése után láthatja,
hogy mennyi adóval tartozik. Más bankok
internetes fizetési rendszerével ellentétben
fizetési megbízás (ordin de platã) kitöltése
nélkül, egy gomb megnyomásával akár
részben vagy egészében is leróhatók az
adók és illetékek – magyarázta Bordás Atti-
la, aki szerint a bank ezért a tranzakcióért
nem vesz le semmilyen díjat, de a rendszer
használatához az adófizetõnek rendelkez-
nie kell egy OTP-s számlával. Tudomásunk
szerint Sepsiszentgyörgyön eddig mintegy
kétszáz személy vette igénybe az internetes
adófizetési lehetõséget. 

Internetes adófizetési kísérletprogram indult Háromszéken

Diósi László: az idei év 
a nagyvállalatoké lesz 

Antal Árpád polgármester (balról) fogadta Diósi Lászlót és Bordás Attilát Sepsiszentgyörgyön

ÚMSZ

Több mint négy banival
erõsödött a lej az euróhoz

képest a pénteki árfolyamhoz
mérve – közölte a Román
Nemzeti Bank. Tegnap négy
lejt és nyolc banit kellett fizet-
ni egységenként a közös uni-
ós pénzért, ami az utóbbi egy
év és egy hónap rekordjának
számít. A dollár is teret vesz-
tett az ország pénznemével
szemben, egy és egy negyed
banival került kevesebbe teg-
nap (2,93 lejbe) a zöldhasú,
mint a múlt hét utolsó keres-
kedési napján. 

Az X-Trade Brokers elõre-
jelzése szerint ezen a héten
várhatóan tovább izmosodik
a román valuta. Amely tren-
det a Nemzetközi Valuta-
alaptól kapott kedvezõ elbí-
rálás is támogatja. A követ-
kezõ napokban mindeneset-
re több kulcsfontosságú
makrogazdasági mutató
nyilvánosságra hozatala vár-
ható – az Egyesült Államok-
ban, Nagy Britanniában és
Görögországban például –,
amelyek befolyásolják az
euró, és azon keresztül a lej
teljesítményét is. A bróker-

ház elemzése szerint a lej az
euróval szemben, európai
uniós szinten a legbravúro-
sabb erõsödési pályát írta le
januárban, és világszerte is
az élvonalban emlegetik az
árfolyamalakulás szempont-
jából. 

Az euró az utóbbi napok-
ban folytatta mélyrepülését,
Görögország csõdközeli
helyzete tovább porlasztotta
az uniós pénznem iránti bi-
zalmat. A közösségi pénzre a

dollár is nagy nyomást helye-
zett, amelynek erõsödését az
euróval szemben az utolsó
negyedév USA-beli gazdasá-
gi teljesítménye (5,7 százalé-
kos növekedés október-de-
cemberben) és az amerikai
irányadó kamat növekedésé-
be vetett hit táplálta. Az ame-
rikai valutával szemben az
uniós pénznem az év elejétõl
péntekig több mint három
százalékkal gyengült: eurón-
ként 1,43 dollárról 1,38-ra. 

Négy banit erõsödött a lej Korlátozott felelõtlenség
Gyulay Zoltán

Nemzetközivé szélese-
dett mára, az eredetileg

belpolitikai kívánságmûsor-
nak szánt német kezdemé-
nyezés, amely nemcsak az
ország és a világ pénzügyeit
intézõ menedzserek egekbe
szökõ jövedelmeit kívánja
megkurtítani, hanem az ille-
tõk felelõsségi körét is ki kí-
vánja szélesíteni. A világot
irányító politikusok, Obamá-
tól Nicolas Sarkozyig ezt az
irányvonalat képviselik, és
épp a minap jelentette be
Wolfgang Schäuble német
pénzügyminiszter, hogy a
témában májusban nemzet-
közi tanácskozást hívnak
össze Berlinben. 

A pénzvilág emberei
egyébként is a német bel- és
gazdaságpolitika célkereszt-
jébe kerültek. „Több felelõs-
ségvállalást a menedzserek-
tõl és más cégvezetõktõl!” –
hatalmas vihart kavart ezzel
a kijelentésével Sabine
Leutheusser-Schnarrenber-
ger, német szabad demokra-
ta szövetségi igazságügy-mi-
niszter, aki különösen azt
szorgalmazza, hogy a gazda-
sági bûncselekmények elévü-

lési idejét törvényben hosz-
szabbítsák meg. Ugyanis a
jelenleg hatályos jogszabály-
ok szerint az elkövetéstõl
számított öt év elteltével a
vádat el kell ejteni, illetve az
eljárást megszüntetni, sõt
adott esetben már el sem le-
het kezdeni.

„A gazdasági játéksza-
bályok kijátszása, mint álta-
lános gondolkodásmód dön-
tõ szerepet töltött be a pénz-
piaci válság kirobbanásá-
ban” – jelentette ki a minisz-
terasszony egy nyilatkozatá-
ban. „A kapzsiságra és a
könnyelmûségre való haj-
landóságot egyes menedzse-
rekben nemcsak a zsíros
bónuszok ébresztették fel,
hanem a személyes felelõs-
ségtudat hiánya is” – hang-
súlyozta az igazságügy-mi-
niszter. Véleménye szerint
épp a krízis mutatta meg,
hogy egyes üzletkötések
végzetes következményei
csak egy bizonyos idõ eltelte
után jelentkeznek. Vagyis –
mint mondta – elegendõ
idõre van szükség ahhoz,
hogy „ezt a pénzügyi válsá-
got és okozatait jogi szem-
pontból is megnyugtató mó-
don rendezzük”. 

A közepes- és nagyvállalatok mostan-
ra már elindultak a regenerálódás út-
ján – errõl beszélt Diósi László, az
OTP Bank romániai vezérigazgatója
tegnap Sepsiszentgyörgyön. Egyúttal
bejelentette egy internetes adófizetési
rendszer bevezetését, amelyet az or-
szágban egyedülállóan a háromszéki
városban üzemeltetnek.  
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A lej-euró árfolyam változása az utóbbi napokban:

Forrás: BNR



Fleischer Hilda

„Bármekkora is egy ka-
tasztrófa, az emberek ha-

mar felejtenek. A civil szer-
vezetek azért vannak, hogy
emlékeztessék az embereket
azokra a bajokra, amelyeket
õk maguk okoztak. Egyetlen
reményünk az, hogy a ve-
szély tudatosításával meg-
elõzhetjük az újabb szeren-
csétlenségeket” – nyilatkoz-
ta lapunknak tegnap Mircea
Toma újságíró, az Active
Watch-Sajtófigyelõ Ügynök-
ség igazgatója a tíz évvel ez-
elõtti nagybányai ciánka-
tasztrófa emlékére szerve-
zett villámcsõdületen. A
környezetvédelmi miniszté-
rium elõtt tartott bukaresti
flashmobot olyan természet-
védõ szervezetek kezdemé-
nyezték, akik fontosnak tart-
ják a nagybányai szerencsét-
lenség  tanulságait. „Termé-
szetesen most Verespatakért
is tüntetünk: nem akarjuk
hagyni, hogy a történelem
megismételje önmagát, és a
ciántechnológiának ismét
élõlények ezrei essenek ál-
dozatul” – tette hozza To-
ma, majd beállt a minisztéri-
um elõtti lépcsõfokokon so-
rakozók közé. A tiltakozók
tábláin egyértelmûek voltak
az üzenetek: „Tíz év után
ma is öl a cián”, „1240 ton-
na elpusztult hal”, illetve
„Három folyót és egy folya-
mot mérgeztek meg”.

Reményteljes tor

Az akciót szervezõ Salvaþi
Delta Dunãrii (Mentsük meg
a Deltát) szervezet tagjai a
minisztérium elé egy fekete
zászlót is kifeszítettek,  „Hiá-
ba haltak meg” felirattal, a

lobogó elõtt pedig egy félmé-
teres koporsóban döglött ha-
lak emlékeztettek a ciánala-
pú aranybányászat gyilkos
hatásaira. 

„Azt akarjuk megakadá-
lyozni, hogy Románia folyóit
és településeit a jövõben is ci-
án veszélyeztesse. Ma azért
jöttünk a minisztérium elé,
mert tudjuk, hogy van bele-
szólásuk Verespatak sorsába,
a ciános aranykitermelés
megakadályozásába. Remé-
lem, a miniszter felfigyel
ránk, lejön hozzánk, eszik a
halottas kalácsból, amit kü-
lön, erre az alkalomra készí-
tettünk, és garantálja nekünk,
hogy közbelép Verespatak ér-
dekében” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek Raluca Dan, az
egyesület irodavezetõje, mi-
közben a halotti toroknál osz-
togatott, úgynevezett halottas
kaláccsal kínálta a már alapo-
san átfázott résztvevõket. 

Borbély beállt a sorba

Borbély László környezet-
védelmi miniszter sokat nem
is váratott magára. Az akció
alig negyed órája tartott,
amikor a tárcavezetõ lejött
üdvözölni a zöldeket, majd
maga is beállt a ciántechno-
lógia ellen tiltakozó környe-
zetvédõk közé. Miután a
Salvaþi Delta Dunãrii egye-
sület tagjai átadták neki a to-
ros kóstolót, Borbély el-
mondta: sajnálja, hogy a

megemlékezésrõl pont azok
a személyek hiányoznak,
akik a tíz évvel ezelõtti ka-
tasztrófát okozták, és akik
tetteikért a mai napig nem fi-
zettek meg. 

„Köszönöm az egyesület
felelõsségvállalását, és min-
denképp biztosítani szeret-
ném õket támogatásomról.
A tíz évvel ezelõtti nagybá-
nyai környezetszennyezõ-
dés elõzménynélküli volt.
Európa keleti felében a tel-
jes ökoszisztéma megérezte

a borzalmas következmé-
nyeket, ezért is fontos, hogy
többé ez ne ismétlõdhessen
meg” – fogalmazott a mi-
nisztérium elõtt összegyûl-
teknek Borbély László. Tá-
jékoztatása szerint holnap
találkozik a verespataki pro-
jektet ellenzõ civil szerveze-
tek képviselõivel, sõt, hama-
rosan a településre is kiláto-
gat majd. 

Intés a miniszternek

A miniszter által is beha-
rangozott szerdai találkozón
Kovács Zoltán-Csongor, a
Zöld Erdély Egyesület elnö-
ke is részt vesz. Lapunknak
elmondta, Borbély Lászlótól
mindenekelõtt azt várják el,
hogy a hatályos törvények-
nek megfelelõen járjon el
Verespatak ügyében. „Nyil-
vánvaló, hogy a projekt poli-
tikai nyomás hatására került
be ismét a kormányprog-
ramba. Mi csak azt akarjuk,
hogy a befektetõvel semmi-
féle alkudozás, tárgyalás
nem jöjjön létre mindaddig,
amíg az elõírásoknak ne fe-
lel meg a hatástanulmány” –
fogalmazott Kovács. Tájé-
koztatása szerint a holnapi
találkozó célja a verespataki
környezetvédelmi hatásta-
nulmány értékelése, megvi-
tatása lesz. 
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Csíkszeredában is villámcsõdülettel emlé-
keztek meg a tíz évvel ezelõtti ciánkataszt-
rófára. A Zöld Székelyföld Egyesület elnö-
ke, Csonta László az ÚMSZ-nek kifejtette:
fontosnak tartják a nyomásgyakorlást, a
döntéshozóknak tudniuk kell, hogy az or-
szág minden szegletében emlékeznek arra,
ami Nagybányán történt. „Nem tömegren-
dezvényt szervezünk, de hatásos figyelmez-

tetést készítünk elõ azért, hogy a verespata-
ki beruházás veszélyeire figyelmeztessünk”
– foglalta össze a kezdeményezés célját
Csonta László. A csíkiak szintén halas ko-
porsóval emlékeztettek, továbbá egy – a
résztvevõk által aláírt – pólót küldtek aján-
dékba a környezetvédelmi miniszternek.
Rajta egyetlen tömör üzenettel: „Gondol-
kodj”.

Csíkszeredában is „csõdültek” a civilek

Egyértelmû üzenetekkel vonultak tegnap Bukarestben a szaktárca elé a környezetvédõk

Kétórás figyelmeztetõ sztrájk
Munkatársainktól

Negyvenötezer közalkal-
mazott lép ma kétórás fi-

gyelmeztetõ sztrájkba. Romel
Neagu, Közigazgatási Alkal-
mazottak Szakszervezeti Tö-
mörülésének (FNSA) elnöke
tegnap elmondta, ha az elbo-
csátások és az alacsony fize-
tések ellen szervezett tiltako-
zó akció eredménytelennek
bizonyul, február 12-én álta-
lános sztrájkba kezdenek.

Maros: kinek használ?

A Maros megyei és a helyi
önkormányzat hivatalaiban 8
és 10 óra között nincs ügyfél-
fogadás. Azokat azonban,
akiknek születési bizonyít-
ványt, vagy halálozási igazo-
lást kell kiváltaniuk nem uta-
sítják el – tudtuk meg a hely-
színen. A megyei tanácshoz
tartozó mûvelõdési intézmé-
nyekben nem szervezték meg
a tiltakozást: ahogy a megyei
könyvtár egyik alkalmazottja
lapunknak fogalmazott, nem
használna semmit az õ tilta-
kozásuk. „Ránk úgysem fi-
gyel senki, mindegy, hogy til-
takozunk-e vagy sem. Így leg-
alább nem maradunk le a

munkával” – fejtette ki a véle-
ményét az egyik könyvtáros.
Az iskolákban ellentmondá-
sosnak tartják a tüntetést a
pedagógusok, mert ahogy
Lõrincz Mária matemati-
katanár fogalmazott, „tilta-
kozhatunk nyugodtan, hi-
szen amúgy is vakáció van.” 

Megértést kér Kovászna

Sepsiszentgyörgyön szin-
tén leáll ma a munka.
Ferencz Tibor, a FNSA Ko-
vászna megyei elnöke el-
mondta, a lakosság megérté-
sét kérik: senki ne keresse fel
a hivatalokat 8 és 10 óra
között. Háromszéken a vá-
rosok közül a sepsiszent-
györgyi, kovásznai, baróti és
bodzafordulói polgármesteri
hivatalok dolgozói vesznek
részt a kétórás munkabe-
szüntetésben, de csatlako-
zott a megyei tanács és az
árkosi, berecki, bölöni, elõ-
pataki, hidvégi, dálnoki,
gidófalvi, uzoni, kökösi,
köröspataki, kézdipolyáni,
málnási, mikóújfalusi, nagy-
ajtai, szentléleki, szentkatol-
nai, ozsdolai, zabolai, mak-
sai, zágoni községházák 800
dolgozója is. 

Kolozs, Hargita: 
leáll a munka

A Kolozs megyei polgár-
mesteri hivatal munkatársai
és közel 4250 közalkalmazott
szintén csatlakozik a munka-
beszüntetéshez – tudtuk meg
Victor Popától, a megyei ta-
nács szóvivõjétõl. A város-
házán teljesen leáll a munka,
a megyei tanácsnál a dolgo-
zók egyénileg döntik el, csat-
lakoznak-e a sztrájkhoz. Ma
8-tól 10 óráig nincs ügyfélfo-
gadás a pénzügyõrségen, a
munkafelügyelõségen és a fo-
gyasztóvédelemnél.  

Hargita megyében sztráj-
kol az udvarhelyi polgármes-
teri hivatal, de dolgoznak az
iskolákban, közpénzügyi hi-
vatalban, kincstárban. A csíki
körzetben Szereda, Csíkszép-
víz, Szentmihály és Csíkpál-
falva csatlakozik a sztrájkhoz. 

Sztrájktörõ Bihar?

Bihar megye az egyetlen
sztrájkmentes övezet. Nagy-
váradon és megyeszerte is
dolgoznak a hivatalokban,
mivel a közalkalmazottakat
tömörítõ helyi szervezetek
nem tagjai a FNSA-nak. 

Nõnek a gyógyszerárak

Április elsejétõl nõ a gyógy-
szerek ára, jelentette be teg-
nap Cseke Attila egészség-
ügyi miniszter. Az áremelés-
re azért kerül sor, mert idén
a gyógyszerforgalmazók szá-
mára 4,25 lejes euró-
árfolyamot határozott meg a
szaktárca. Tavaly négy lejes
euró-árfolyam szerint szá-
moltak.

Amerikai 
tanárokat kapnak

A vidéki és kisvárosi iskolák
a jövõben önkéntes amerikai
vendégtanárokat alkalmaz-
hatnak angoltanárként – áll
a bukaresti amerikai nagykö-
vetség tegnapi közleményé-
ben. A Békehadtest munka-
társai február 20-ig várják a
jelentkezõket. Azok az isko-
lák pályázhatnak eséllyel,
akiknek alkalmazásában
nem áll szakképzett angolta-
nár. A sikeres jelentkezõk
számára két évig biztosítják
az anyanyelven oktató peda-
gógus munkáját. Jelenleg 65
amerikai oktató dolgozik az
ország több iskolájában.

Késõn lépett 
a gyermekvédelem

Három gyermeket helyezett
gondnokság alá a Maros
Megyei Gyermekvédelmi
Szolgálat, miután negyedik
testvérük, egy négyhónapos
kisfiú szülei házában megfa-
gyott. A két, másfél éves
dicsõszentmártoni kislány-
ért, és a három és fél éves
kisfiúért a továbbiakban egy
kirendelt hivatásos gondozó
felel. A csecsemõ halálának
körülményeit jelenleg rend-
õrségi eljárás keretén belül
vizsgálják. 

Röviden

F. H.

Remélhetõleg vége a me-
netjegyirodák elõtti

hosszas várakozásnak, leg-
alábbis Bukarestben. Teg-
nap, az országban elsõként
üzembe helyezték a bukares-
ti Gara de Nord állomáson
az elsõ jegyautomatát. A ké-
szülék a CFR vezetõségének
becslése szerint, egy perc
alatt szolgál ki egy utast. 

„Az automatával jelentõ-
sen sok idõt lehet megspó-
rolni, arról nem is beszélve,
hogy többé nem kell unal-
mas, hosszú sorokban áll-
dogálni majd. Sokan késtek
már le sor miatt járatot” –
panaszolta az Új Magyar
Szónak C. Cristian bukares-
ti taxisofõr, aki ottjártunk-
kor épp az automata mûkö-
dését tesztelte. 

A következõ három héten
az automatába betáplálják
az utazási költségeket – jö-
vet-menet jegyárak, csopor-
tos utazások – illetve, a háló-
fülkék foglalási rendszerét.
Ha az automata jól vizsgá-
zik, akkor a tervek szerint, az
ország nagyobb városaiban
további tíz hasonló gépet
szerelnek majd fel. „Megvár-

juk a fõvárosiak elsõ reakció-
it, kíváncsiak vagyunk arra,
hogy hogyan reagálnak az
emberek a gépre, használják-
e, illetve boldogulnak-e vele.
További automaták elhelye-
zését Brassóban, Konstan-
cán, Kolozsváron, Iaºiban,
és Temesváron is tervezzük,
itt ugyanis jelentõs volume-
nû a forgalom” – nyilatkozta
Liviu Pescãraºu, a CFR igaz-
gatója, hozzátéve: a projekt-
re a vasúttársaság százezer
eurót költ. 

Az automatánál egyéb-
ként kizárólag bankkártyával
lehet jegyet váltani, kész-
pénzt ugyanis nem fogad el.

A helyfoglalást pedig ezentúl
is a pénztáraknál kell elintéz-
ni. Hasonló automaták mû-
ködnek az európai vasútvo-
nalak számtalan pontján. A
budapesti tapasztalatok azt
mutatják, hogy azok vásárol-
nak vonatjegyet automatá-
ból, akik gyakran, de nem
rendszeresen járnak egy
adott útvonalon. A minden-
napi ingázók inkább bérletet
váltanak. Azok pedig, akik
kisebb nagyobb idõközökkel
utaznak ugyanott gyakorlot-
tan és a pénztári kiszolgálás-
nál gyorsabban váltanak me-
netjegyet a rendelkezésükre
álló automatáknál. 

Üzemel a CFR-jegyautomata

„Tíz év után ma is öl a cián”

Gyorsan jut jegyhez az, aki automatából vásárol menetjegyet
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Fotó: Fleischer Hilda
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Tamás András

Nagyenyed várának re-
habilitációjára kívánnak

támogatást szerezni abból az
alapból, amelyet az Amerikai
Egyesült Államok bukaresti
nagykövetsége kulturális pro-
jektek finanszírozására külö-
nít el. Krecsák Sz. Adalbert
nagyenyedi alpolgármester-
tõl megtudtuk, a mûemlék
rehabilitációs elõtanulmánya
és a felújítási terv százezer
eurós állami támogatásból
már elkészült, csupán a kivi-
telezésre keresnek anyagi fe-
dezetet. A nagykövetségnek
benyújtott igénylés elnyerése
után, a polgármesteri hivatal
mûszaki osztálya a Bethlen-
kastélyhoz legközelebbi bás-
tyát, a Mészárosok bástyáját
újítaná fel, nyilatkozta la-
punknak Delia Florea, az
osztály vezetõje.

Az eladás jelenthet 
megoldást? 

Az utóbbi években több
tucat államosított ingatlant,
nemesi udvarházat és kas-
télyt árusítottak ki Fehér
megyében. Anyagi fedezet
hiányában a megyei hatósá-
gok csupán egy paraszthá-
zat tudtak megvásárolni a
Nagyenyedi Történelmi
Múzeum számára. Az ille-
tékesek elmondása szerint a
visszaszolgáltatott államosí-
tott épületeket, sok esetben
mûemléknek nyilvánított
ingatlanokat, késõbb tulaj-
donosuk adta el. „Történel-

mi mûemlék eladásával
kapcsolatban elõször min-
ket kell megkeresni” – je-
gyezte meg Matei Drâm-
bãrean, a Fehér Megyei Ta-
nács kultúráért felelõs igaz-
gatója. „Bár az állam lenne
az elsõ felvásárló, a minisz-
térium dönti el, mit tart fon-
tosnak, és a helyi, illetve a
megyei tanácsnak ajánlja
megvételre. Erre anyagiak
hiányában mi nem is gon-
dolhatunk” – fogalmazott.
A megyei kultúráért és mû-
emlékvédelemért felelõs
igazgatóság által jóvá nem
hagyott kiárusítás esetén, a
hivatal akár büntetõjogi el-
járást is indíthat. A legutób-
bi eladási szándékot egy

szászsebesi ingatlan kap-
csán jelentették be, amit vé-
gül egy németországi befek-
tetõ vásárolt meg.       

Pusztuló örökség 

A közelmúltban felújított,
panzióvá alakított 18. szá-
zadból datálható celnai Te-
leki-kastélyt 2008 nyarán
500 ezer euróért kínálták
megvételre, decemberben
már csak 350 ezer eurót kér-
tek érte. A 13. században
épített felsõújvári Teleki-
kastélyt az enyészet marja,
az örökösök a jelenlegi tu-
lajdonossal pereskednek.
Az Esterházy-, Wesselényi-,
Kemény-, Martinuzzi-kasté-

lyok romák menedékéül
szolgálnak. Az ortodox egy-
ház tulajdonában lévõ, több
mint 300 éves sárdi Ester-
házy-kastélyt szintén romák
lakják, állapota kétségbeej-
tõ. A mihálcfalvi Wesselé-
nyi-kastélyban, a szentkirá-
lyi Kemény-kastélyhoz ha-
sonlóan kisegítõ gyerekott-
hon mûködik. Az 1551-ben
Alvincen épített, és a római
katolikus egyház tulajdoná-
ba került Martinuzzi-kasté-
lynak ma csupán romjai ma-
radtak. 

A 17–18.  században épí-
tett küküllõvári Bethlen
Haller-kastélyt, amit az 1970-
es évekig a zsidvei állami
gazdaság raktárhelyiségnek

használt, jelenleg a borgaz-
daságot megszerzõ, Necºu-
lescu család üzemelteti. 

Nagyenyed jelképe

Nem sok mai város büsz-
kélkedhet Erdélyben azzal,
hogy középkori vár van a
központjában. Az írott forrá-
sok alapján a 13. században
bizonyítottan meglévõ nagy-
enyedi vár, a történészek sze-
rint egy 3. századbeli erõdre
épült. A várat legutóbb a Ro-
mán Kommunista Párt 13.
kongresszusa után újították
fel, mint az egyik legjelentõ-
sebb mûemléket,  állítólag
azonban a rehabi-litációra
szánt összeg felét gyulafehér-
vári tömbházak építésére for-
dították. 

A vár állapota folyamato-
san romlik: újév másnapján a
Szûcsök bástyaszegélyének
támpillérei, illetve a tartókö-
vek által támasztott téglák
mintegy harmada lezuhant,
ami a robajon kivül már nem
is keltett feltûnést, hiszen a
Szabók bástyájával tavaly
ugyanez történt, a lehullott
kövek még most is láthatók. 

A közeljövõben esedékes
amerikai támogatás mellett,
Delia Florea szerint a teljes
felújítás érdekében az ön-
kormányzat a megyei kultú-
ráért és mûemlékvédelemért
felelõs igazgatósághoz, illet-
ve a minisztériumhoz for-
dult. Reményeik szerint a
vár felújítása az országos
restaurálási programból
megvalósítható. 

K. Gy.

Alföldi táj gémeskúttal,
A Lánchíd alapkõletéte-

le, Vásárra menõ román
család, Széchenyi, Kossuth,
Petõfi, Liszt jól ismert arc-
képei, mind a magyar bie-
dermeier festészet legkivá-
lóbb mesterének, az idén
kétszáz éve született Bara-
bás Miklósnak köszönhetik
létrejöttüket. A háromszéki
Mártonfalván született fes-
tõnek, e jeles évforduló al-
kalmából, a Budapesti Tör-
téneti Múzeum állít emlé-
ket. Barabás Miklós alakja a
magyar történelemben és
mûvészettörténetben szám-
talan okból meghatározó je-
lentõségû. Mûvein keresztül
betekintést kapunk a 19.
századunkba: egykori ese-
ményekrõl láthatunk képe-
ket, Pest és Buda mindenna-
pi élete és kiemelkedõ törté-
nései, épülésüknek mozza-
natai elevenednek meg.
Mindemellett képeirõl visz-
szaköszönnek Velence,
Perugia, Róma, Nápoly, il-
letve Erdély ismert tájai, hi-
szen a mûvész Kolozsvár,
Bécs, majd Bukarest után
Olaszországba került. Az
április 18-ig látogatható tár-
laton ismert és eddig még be
nem  mutatott mûvei is kiál-
lításra kerültek. 

Barabásra 
emlékeznek

Gyulay Zoltán

Elsõsorban az 1756. janu-
ár 27-én itt született Mo-

zart és az õt övezõ kultusz
alapozta meg, hogy Salzbur-
got a muzsika városaként
tartsuk számon. A Salzach-
parti ékszerdoboz a mesterre
emlékezve rendezi meg a
Nemzetközi Mozarteum
Alapítvány jóvoltából 1956
óta minden esztendõben a
Mozart-hetet, opera-elõadás-
okkal, zenekari, kamara- és
szólókoncertekkel. Rendsze-
res vendégei között olyan jól
ismert Mozart-elõadók szere-
pelnek, mint a berlini születé-
sû osztrák Nicolaus Harnon-
court vagy a magyar Schiff
András.

Az idei érdeklõdés óriási
volt: rekordszámú közönség
élhette át az „üstökösként be-
mutatkozó” (Die Presse) diri-
gens, a „fiatal, de üdítõen te-

hetséges” (Café Momus) ka-
nadai Yannick Nézet-Séguin
bemutatkozását, valamint az
erdélyi Lugoson született és
tanulmányait 1940-ben Te-
mesvárt elkezdõ és Budapest
után 1958-ban Párizsban be-
fejezõ Kurtág György mûve-
inek „elementáris sikerét”
(Neue Zürcher Zeitung). A
mûsorban Mozart-allegrók
és adagiók mellett a magyar
közeghez képest külföldön
összehasonlíthatatlanul is-
mertebb és elismertebb
Kurtág néhány zongorára írt
darabja szerepelt a „Játé-
kok”-ból, illetve a cimbalom-
ra komponált „Szálkák”-ból.
A csúcspontot a „Szomorú-
ság és gyász dalai” jelentette.

Az 1975-ben Montréalban
született Yannick Nézet-
Séguin számára kihívást, egy-
szersmind nagy megtisztelte-
tést is jelent, hogy Salzburg-
ban ez utóbbit dirigálhatta.

„Úgy vélem, ez a legnagyobb
mestermûvek egyike a 20.
század második felének kó-
rusmuzsikájában. Néhány
hónapja már vezényelhettem
a Berlini Rádió kórusának
Rotterdamban, méghozzá
Beethoven 9. szimfóniáját az
örömódával együtt. A salz-
burgi koncert ezzel szemben
gyászt és fájdalmat fejez ki,
valamint a Kurtág mûveiben
rejlõ törekvést egy jobb világ
iránt, és ez eszményi fölkészí-
tés Mozart Requiemjére,
amely a maga módján ugyan-
ezeknek az érzéseknek ad ki-
fejezést” – nyilatkozta
Yannick Nézet-Séguin.

Az osztrák és a svájci la-
pok nem gyõzik értékelni a
címeikben Mozarttal együtt
emlegetett Kurtág munkássá-
gát. Tüzetesen elemzik 1954
óta papírra vetett minden
egyes hangjegyét, felidézik
korábbi mûveit és koncertjeit
– amelyek közül nem egyet
felesége, a zongorista Kurtág
Márta adott –, majd arra a
meggyõzõdésre jutnak, hogy
olykor végtelen egyszerûsé-
gükben is sokszínûségrõl
árulkodó darabjai a kortárs
zenei élet kiemelkedõ alakjá-
vá avatják, és ez kijelöli a he-
lyét a nagy elõdök panteonjá-
ban. 

Kurtág-siker Salzburgban

A nagyenyedi vár állapota folyamatosan romlik: leomlott a Szûcsök bástyaszegélyének tartópillére is
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„Telepes” tárlat nyílik

A Maros-Mezõségi Mûvész-
telep alkotásaiból nyílik kiál-
lítás február 4-én, csütörtö-
kön 16 órakor a marosvásár-
helyi Bernády Házban. A
tárlaton festmények, grafi-
kák, faragványok, kerámia
kisplasztikák lesznek látha-
tók. Az öt mezõségi falut fel-
ölelõ mûvészteleprõl, annak
résztvevõirõl Nagy Miklós
Kund, Molnár Dénes és
Czirjék Lajos beszél.

Kiváló fotómûvészt 
köszöntöttek

Csak elismerte, okmányosí-
totta a Román Fotómûvé-
szek Egyesülete Vénig
László nagykárolyi fotómû-
vészrõl azt, amit eddig is
nagyon sokat tudtak róla:
mármint, hogy a fényképe-
zés kiválósága. A 80 éves
mûvésznek, aki a szatmári
Alkotóház Képzõmûvészeti
Egyesület tagja, a hétvégén
Nagyváradon adták át a ki-
tüntetést.

Liliom az M Stúdiónál

A 2009/2010-es évad követ-
kezõ bemutatójával, Mol-
nár Ferenc Liliom címû mû-
ve nyomán készült elõadás-
sal jelentkezik a sepsiszent-
györgyi M Stúdió február
7-én este 7 órától a Lajtha
László Stúdióteremben. A
Liliom, avagy a 1909/16423-
as ügyirat címû produkció
szövegkönyve javarészt
megegyezik Molnár Ferenc
azonos címû mûvével, né-
hol Mohácsi István és
Rusznyák Gábor mondatai
hangzanak el.

Hosszabbít 
a csíkszeredai múzeum

A Csíki Székely Múzeum
meghosszabbítja az Egyiptom
mûvészete a fáraók korában c.
kiállításának nyitva tartását
február 27-ig. A népszerû ki-
állítást eddig Erdély 150 tele-
pülésérõl érkezõ több mint
27.000 látogató tekintette
meg. A kiállítás hétfõ kivéte-
lével naponta 9-18 óra kö-
zött látogatható.

Csoóri Sándor 80 éves

Holnap lesz nyolcvanéves
Csoóri Sándor Kossuth-díjas
költõ, író, esszéista, a kortárs
magyar irodalom kiemelke-
do alakja. Csoóri Sándort
pályafutásának mérföld-
köveit felidézo összeállítással
köszönti a Duna Televízió. 

Elhunyt Ferencz
Zsuzsánna író, újságíró

Tegnap helyezték örök nyu-
galomra a Székelyudvar-
hely melletti Homoród-
szentpéteren Ferencz
Zsuzsánnát. Az író, újság-
író, tévés, rádiós január 30-
án távozott az élõk sorából.
A hatvannyolc éves írónõ
legutóbbi kötete az Irodalmi
Jelen Könyvek sorozatban je-
lent meg, Eszke könyve cím-
mel. A bájos, vérbõ humo-
rú kisregényt unokájának
ajánlotta.

Röviden Dollárból újítják Enyed várát?

Kurtág György kirobbanó sikerével
fejezõdött be vasárnap Salzburgban a
téli zenei fesztivál. Az osztrák és a
svájci lapok olyan jelzõkkel illetik a
magyar zeneszerzõt, amilyennel az
elõzõ században Bartókról írtak, és a
város szülöttje, Mozart egyenrangú
társaként emlegetik.

Yannick Nézet-Séguin dirigálta Kurtág György mûvét Fotó: ladepeche.fr
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Röviden

Farkas István

Beyoncé Knowles amerikai
R&B énekes idén Grammy-

történelmet írt, ugyanis a zenei
Oscarnak nevezett legrangosabb
amerikai zenei seregszemle 52
éves történetében most fordul elõ
elõször, hogy nõi elõadó ugyan-
abban az évben hat díjat nyert.
Az énekesnõ tíz jelõlésébõl hatot
váltott díjra, így a Single Ladies –
mely a legjobb nõi popelõadónak
és a legjobb R&B-felvételnek járó
elismerést is kiérdemelte – címû
slágeréért kapott „2009 legjobb
dala”-díj mellett övé a legjobb
nõi R&B-elõadónak (Halo), leg-
jobb tradícionális R&B-felvétel-
nek (At Last) és a legjobb kortárs
R&B-albumnak (I Am... Sasha
Fierce) járó díj is.

Jay-Z kedvese után Taylor Swift
– aki csak decemberben töltötte
be a huszadik évét – zsebelte be a
legtöbb fõ kategóriás díjat, köztük
az év albumának járó elismerést is
a Fearless címû lemezéért. Az éne-
kesnõ Alanis Morissette 1996-os
rekordját döntötte meg, aki 21
esztendõsen kapott Grammyt
Jagged Little Pill címû albumáért.
Swift ezenkívül három
Grammyt kapott még, köztük a
legjobb countrylemeznek járót a

Fearlessért, amelybõl a legtöbb
példányt adták el tavaly a vilá-
gon, és további két Grammyt
nyert a White Horse címû számá-
val is. A díjátadón posztumusz
életmûdíjjal ismerték el a nyáron
elhunyt Michael Jackson zenei
munkásságát. Emlékének az
Earth Song 3D-s videóklipjének
levetítésével adóztak az egybe-
gyültek. „Összes dalának üzenete
egyszerû volt, a szeretet. Tovább
fogjuk adni ezt az üzenetet, hogy
segítsünk a világon” – jelentette
ki Prince, Jackson fia. Mintha ezt
a szeretetet akarták volna hang-
súlyozni a díjátadó résztvevõi is,
akiknek zöme vörös keresztet vi-
selt, ezzel jelezve a Haitival való
szolidaritását. Mary J. Blige és
Andrea Bocelli a Bridge Over
Troubled Water címû számának
felújításával bíztatták adakozásra
a megjelenteket. 

A ceremónián Leonard Cohen
kanadai költõ és énekes, Loretta
Lynn countrysztár és André
Previn zongorista, karmester és
zeneszerzõ is életmûdíjat kapott.

A legjobb felvételért járó díjat a
Kings of Leon rockegyüttes ro-
mantikus ódája, a Use Somebody
kapta – az együttes összesen há-
rom díjat zsebelt be. „Nem aka-
rok hazudni, egy kicsit mind be-

csíptünk. De jókedvû részegek
vagyunk” – mondta Caleb
Followill, az együttes frontembe-
re a harmadik díj átvételekor. 

A Black Eyed Peas a legjobb
popdal és poplemez kategóriában
nyert, Lady Gaga a legjobb dance

dalért és lemezért kapott díjakat.
A gálán többek között az
AC/DC-t, a Judas Priestet, Bruce
Springsteent, Béla Flecket, a
Green Day-t, Jay-Z-t, Eminemet
és a Slumdog Millionaire filmze-
néjét is díjazták. 

Oszama bin Laden 2002 tavaszán hunyt el ve-
serákban, – közölte Szultán Tarar, a tálib vezér,
Omár molla egykori jobbkeze. „Kilencven szá-
zalékos biztonsággal ki tudom jelenteni, hogy
bin Laden halott, veserákban szenvedett, ami-
kor megúszta a Tora Bora hegységbeli amerikai
bombázásokat” – mondta Tarar, aki egyébként
úgy véli, az USA taktikát kellene váltson, és
tárgyalnia kellene Omár mollával, a tálibok ve-
zetõjével, ha meg szeretné oldani az afganisztá-
ni konfliktust. Közben maga Oszama bin
Laden egy újabb hangfelvételen azzal vádolta
az iparosodott országokat, hogy õk a felelõsek a
világ éghajlatváltozásáért, ezért a dollár boj-
kottjára szólította fel az igazhitûeket. 
Vajon miket üzengetne, ha ráadásul még élne
is?

(szûcs el)

Száz szó

Szavazógép

Félhetünk a földrengéstõl

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
Romániában nem lehet felkészülni egy Hai-
tihez hasonló erejû földrengésre. A maszol.ro
szavazógépen feltett legutóbbi kérdésünkre
(Ön szerint fel lehet készülni Romániában
egy Haitihez hasonló földrengésre?) vála-
szoló olvasóink többsége úgy véli, hogy egy
7-nél nagyobb erõsségû földrengésre Romá-
niában nem lehet felkészülni, így az, – akár-
csak Haitin – nálunk is válságállapotot idéz-
ne elõ. A válaszadóknak csak nagyon kis há-
nyada vélekedik úgy, hogy a rengésekre fel
lehet készülni.

E heti kérdésünk:
Ön szerint elfogadják-e a parlamenti ülésszak 
végéig a kisebbségi törvényt?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudom 

Beyoncé tarolt a Grammyn
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Péter Árpád

Háromdimenziós adások su-
gárzását tervezi májustól

Petricã Gheorghe, a Zapping Tv
tulajdonosa. A vitamûsoraival fõ-
leg Dan Diaconescut, az OTV ve-
zéregyéniségét bíráló Zapping TV
a napokban tért át a nagyfelbon-
tású (HD) adás sugárzására, a
Panasonic elektrotechnikai cég-
gel karöltve pedig azt tervezi,
hogy egymillió eurós beruházás-
sal áttér a háromdimenziós képek
sugárzására, élvezhetõbbé téve
ezáltal a sportközvetítéseket, a vi-
tamûsorokat és a filmeket. A
Zapping TV vezetõje jelezte, hogy

a háromdimenziós képtechnikára
való átváltás után megváltoztatja
a mûsorrácsot is, mert úgy véli,
hogy egy ilyen kis televízió sok-
kal könnyebben tud változni és
alkalmazkodni az új technológi-
ákhoz, mint a nagyobb csator-
nák, de így elképzelhetõ, hogy
az átállás költségei nagyobbak
lesznek. Petricã Gheorghe sze-
rint a Panasonic is azért társult
inkább velük, mint egy nagy té-
véadóval, mert itt könnyebben
be tudja vezetni az új technológi-
át, mint a nagy infrastruktúrájú
stúdióknál. Az átállás hátránya
egyelõre annyi lesz, hogy a né-
zõk csak speciális szemüvegek

igénybevételével tudják majd él-
vezni az adásokat, mivel a szem-
üveg nélkül is élvezhetõ három-
dimenziós képvetítés bevezetése
jelenleg túl nagy befektetést igé-
nyelne. A csatorna vezetõsége
úgy véli, hogy a háromdimenzi-
ós adás már idén májusban él-
vezhetõ lesz. Petricã Gheorghe
2009-ben, az OTV-tõl való távo-
zása után hozta létre a Zapping
TV csatornát. Fõmunkatársa fe-
lesége, Alice Gheorghe. A tévé-
adó az OTV vetélytársaként defi-
niálja magát, hasonló mûsor-
ráccsal rendelkezik, de nagyobb
hangsúlyt fektet a szórakoztatás-
ra, mint a tájékoztatásra. 

3D-s tévécsatorna indul

Kánya Gyöngyvér, Budapest

A marosvásárhelyi származá-
sú Székely Róbert Misike címû

dokumentumfilmjének ma reggel
kilenc órakor kezdõdõ vetítésé-
vel, Keszthely, Gyöngyös, Veszp-
rém és Balassagyarmat után, Bu-
dapesten is megkezdõdött a feb-
ruár 8-ig tartó 41. Magyar Film-
szemle. A hivatalos megnyitóün-
nepségre ma este a budapesti
Mom Parkban kerül sor, a rend-
hagyó, zenével és tánccal tarkí-
tott esemény fénypontja Jancsó
Miklós új, Oda az igazság címû
filmjének vetítése lesz. 

A 41. Magyar Filmszemle ver-
senyprogramjába összesen 356
alkotás nevezett, az elõzsûri dön-
tése értelmében végül 95 alkotás-

nak: 16 játék-, 33 kisjáték-, 30 do-
kumentum-, 9 tévé- és 7 tudomá-
nyos-ismeretterjesztõ filmnek si-
került a mezõnyben maradnia. 

Versenyben van egy, a 2008-as
Filmtett–Duna Mûhely Alkotó-
táborban készült animáció, vala-
mint két fiatal erdélyi filmes, Fel-
méri Cecília és Székely Róbert
alkotása is. Székely Róbert
Misikéje ráadásul az elsõ napon,
elsõként debütált, a fõvárosi Urá-
nia Nemzeti Filmszínházban. A
nyolc és fél éves Misike sorsát
azonban holnap este, majd csü-
törtök és péntek délután is nyo-
mon követhetjük, hisz az idei
szemlén a közönség részérõl kis-
sé idegenként és távolságtartóan
kezelt dokumentumfilmeket
többször vetítik. Így lesz ez Fel-

méri Cecília Mátyás, mátyás címû
animációs dokumentumfilmjével
is, aminek elsõ, szerda délutáni
vetítésén, mint azt a rendezõ az
ÚMSZ-nek elárulta, maga is je-
len lesz. 

A dokumentumfilmek verse-
nyében találjuk még a Szõczi Ár-
pád A Drakula árnyéka – A romá-
niai forradalom kitörésének valódi
története címû filmjét, a nagyjá-
tékfilmek versenyében pedig egy
Erdélyhez szorosan kötõdõ alko-
tást, Hajdu Szabolcs Bibliotheque
Pascal címû filmjét, amelyet Ma-
rosvásárhely különbözõ helyszí-
nein forgattak. A Szemlén termé-
szetesen idén is minden a mozi-
ról szól, rengeteg kísérõprogram
lesz, elõadások és szakmai fóru-
mok. A dokumentum, a kisjáték-

filmes, a tudományos- ismeret-
terjesztõ zsûri február 7-én nyil-
vánosan értékel, míg 8-án hét-
fõn, a diákzsûri tart nyilvános
ülést. 

A szemlét záró díjátadó gálára
február 8-án, este hét órakor ke-
rül sor, ismét új helyszínen, a bu-
dai Sportmax 2. Sport-, szabad-
idõ- és rendezvényközpontban,
ahol a szakmai elismerések és a
filmszemle díjai mellett Nagy
Anna színésznõnek, Pásztor Jó-
zsef gyártásvezetõnek, Révész
Gitta produkciós osztályvezetõ-
nek, Szoboszlay Péter grafikus,
rajzfilmrendezõnek, Zsombolyai
János operatõr, rendezõnek és
Djoko Rosic szerb származású
bolgár filmszínésznek átadják az
Életmû-díjakat is. 

Mátyás és Misike a Szemlén

Az 52. Grammy-gálán bezsebelt hat díjjal Beyoncé zenetörténelmet írt

Arculatváltás az EVZ-nél

Február 8-tól a jelenlegi 16 oldal helyett
32 oldalon jelenik meg az Evenimentul
zilei címû országos napilap, formátum-
ban pedig a Capital címû gazdasági napi-
lapot követi. A lap ugyanakkor február 
7-tõl összevonja a szombati és vasárnapi
lapszámait. 

Beyoncé lett az idei Grammy-díj-átadás ki-
rálynõje. Taylor Swift négy, a Black Eyed
Peas és a Kings of Leon együttes, valamint
a rapper Jay-Z három, Lady Gaga és Emi-
nem pedig két elismeréssel térhetett haza. 

Mély megrendüléssel értesültünk a szomorú hír-

rõl: a hét végén elhunyt barátunk, „céhtársunk”,

az ismert író, publicista, FFeerreenncczz  ZZssuuzzssaannnnaa. A

magyar szó egyik odaadó, hûséges és szerény

szolgálójával lettünk halálával szegényebbek. Az

Új Magyar Szó munkaközössége ezúton fejezi ki

õszinte együttérzését és részvétét lányának, E.

Ferencz Juditnak, a román közszolgálati televízió

bukaresti magyar adása munkatársának.

Részvétnyilvánítás
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Csehov nyomában…
10.35 Szülőszoba
11.30 Család-barát –
Szolgáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.15 Város a vár alatt
(magyar ism. sor.)
15.45 A Szukidzsi halpi-
ac
16.35 Pozitív sokk
17.20 Szerelmes földrajz
(magyar ism. sor.)
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 Híradó, Sport
19.30 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
tévéfilm sor.)
21.00 “Harangok zúgnak
bennem”
22.30 Híradó, Sport
22.40 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.00 Váltó – Gazdasági
Híradó
23.15 Tízezer nap (film-
dráma)
1.00 Kortársaim
1.55 Váltó Extra - Gazda-
sági Híradó
2.15 Himnusz
2.20 Híradó (ism.)

m1, 22.30
Kínai negyed

J.J. Gittes magánnyomozó házasságtörésekre szakosodott a
harmincas évek második felében. Új megbízója Evelyn Mul-
wray. A nő szerint a férje, a helyi vízmű főmérnöke megcsal-
ja őt. Gittes elvállalja a munkát és sikerül bizonyítékot sze-
reznie. Ám amikor kitör a botrány, feltűnik az igazi Evelyn
Mulwray. Magyarázatot követel a történtekre. Gittes kese-
rűen veszi tudomásul, hogy csúnyán felültették.

TV2, 12.20
Vakrepülés

Állítólag a légi közlekedés irányítása kilencvenkilenc és fél
százalékig megbízható. Nick a világ legforgalmasabb légte-
rének egyik irányítója, főnökei szerint a legjobb a szakmá-
ban. Új kollégát vesznek fel mellé. Russell furcsa figura. Ki-
ismerhetetlen, bölcs nyugalma és meghökkentően szeszé-
lyes akciói egyszerre idegesítik Nicket és felcsigázzák ér-
deklődését. Versengés alakul ki közöttük.

TVR 1, 21.10
Flört a fellegekben

Donna kisvárosi amerikai lány, aki világot akar látni.
Légikísérő szeretne lenni és álmát minden áron meg akarja
valósítani. Erőt ad ehhez a légikísérők példaképe, Sally és
önéletrajza. Első lépésként Donna egy kis légitársaságnál
kezd dolgozni. Kolléganőivel hárman alkotnak kiváló csapa-
tot. Donna rábeszéli társait, hogy pályázzanak nagyobb cég-
hez. Donna maga előtt látja a célt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Sorstársak
11.40 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 “Kodály után, száz
évvel”
15.45 Szabadlábon Bé-
késben
16.25 Magyar válogatott
17.20 Pörög az élet!
(filmsor.)
17.50 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.10 3 esküvő (magyar
dok. sor.)
18.40 Balett ABC Henri-
ettel
19.20 Ez történt Ma
Reggel (ism.)
20.35 Marci (francia
rajzfilm sor.)
20.45 Caillou (kan. rajz-
film sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.50 Magyar váloga-
tott
23.05 Záróra

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL-hírek - Déli ki-
adás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Királynőpalánta
(am.-új-zél. családi film)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói film-
sor., 2004)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sorozat,
1998)
Közben: RTL-hírek
22.20 Sherlock Holmes -
Ördögi gyilkosok nyomá-
ban (am.-angol thriller)
Utána: RTL-hírek
0.10 Lelkek tengere (an-
gol thrillersor.)
2.15 Reflektor – Sztár-
magazin
2.35 Műsórszünet

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.10 Telekvíz
11.05 Teleshop
12.20 Vakrepülés
(német-am. vígj.)
14.30 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Dokik (amerikai
filmsor.)
16.30 Charly, majom a
családban (német film-
sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(amerikai filmsor.)
18.30 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán - Ven-
dégváró valóság-show
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(filmsor.)
22.20 Doktor House (am.
filmsor.)
23.20 Született felesé-
gek (amerikai vígjáték
sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai filmsor.)
1.20 Tények Este
1.50 Nora Roberts: Kék
füst (amerikai rom. 
dráma)
3.25 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Hard Talk (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

11.30 Smallville 12.20
Jóbarátok 13.10 A nagy
házalakítás 14.00 Mezte-
lenül is szép vagyok!
14.55 Nyomtalanul
15.50 Nyomtalanul
16.40 CSI: Miami hely-
színelők 17.35 A férfi fán
terem (am. vígj. sor.)
18.25 A nagy házalakí-
tás 19.20 Meztelenül is
szép vagyok! 20.15 Két
pasi – meg egy kicsi
21.30 CSI: Miami helyszí-
nelők 22.20 Nyomtala-
nul (am. krimisor.)   

7.00 Sport Hírek 11.05
Információ 13.00 Sport
Hírek 13.05 Fogadás a
félelemmel - “Pizza De-
livery” 14.05 Külön ki-
adás 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 BoxBuster:
Kelly Pavlik vs Marco
Antonio Rubio 17.00
Sport Hírek 19.05 Infor-
máció 20.05 Fogadás a
félelemmel 21.00 Sport
Hírek 22.00 Wrestling
Superstars 23.00 Box-
Buster: Vitali Klitschko
vs Corrie Sanders 

9.00 Kaméleonok (soro-
zat) 10.15 Szerelmek (so-
rozat) 11.15 Teleshopping
11.45 Életképek (sorozat)
14.30 Aniela (sorozat)
15.30 Elrabolt sorsok
(filmsor.) 16.30 Átkozott
paradicsom (filmsor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevében
(sorozat) 19.30 Kaméleo-
nok (filmsorozat) 20.30
Aniela (filmsorozat) 21.30
India 22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 Terra Nostra
(filmsorozat)    

8.00 Az Északi-tenger ka-
lózai (kalandf.) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.15
Asterix és a vikingek
14.30 Időbanditák (vígj.)
16.40 Veszélyes kanya-
rok (amerikai vígj.)
18.20 A végső vissza-
számlálás (kalandfilm)
20.20 Ugarit elveszett
kincse (am.erikai ka-
landf.) 22.10 A bizalom
ára (akcióf.) 23.55 Kö-
vetségi hadszíntér (ak-
cióf.) 1.35 Az 1000 ha-
lott háza (horror)   

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Anyaszeretet (sor.)
10.00 Menyet anyának
12.30 Hírek 13.00 Az aj-
kakról a szívedig 15.00
Mondd mennyibe kerül
16.00 Terefere Bahmu-
val (talk show) 18.30 Hí-
rek 19.30 Menyet anyá-
nak (reality show)
20.30 Ég veled, de sze-
retlek! (reality show)
22.00 Holtbiztos tipp
(am. akciófilm, 1988)
0.00 Embertelen pók
(am. horror, 2001)

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sorozat) 11.00 Céline
Dion (kan. zenés drama)
13.00 McLeod lányai
(auszt. sorozat) 14.00
Amy-nek ítélve (filmsor.)
15.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (filmsorozat) 17.00 A
vér nem válik vízzé (ameri-
kai filmdráma) 19.00
Amy-nek ítélve (am. film-
sorozat) 20.00 Nyughatat-
lan Jordan 21.00 A médi-
um (krimisorozat) 22.00 A
férjem védelmében (film-
sorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar tévéfilm sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Kormányváró
17.25 Körzeti híradó
17.35 Híradó
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilmsor.)
19.20 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Don Matteo
(olasz krimisorozat)
22.00 Az Este - Szerda
22.30 Kínai negyed
(amerikai krimi)
0.40 Prizma
0.55 Hírek - Időjárás-je-
lentés
1.00 Memento
1.10 Teadélután 
(ism.)
2.00 Nappali (ism.)
3.55 Prizma 
(ism.)
4.11 Műsorszünet

7.00 Hírek, sport, időjá-
rás
7.30 A vadló (sor.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (sor.)
11.15 Folklórkincsek
(ism.)
12.15 Sziluett-recept
12.50 Vihar a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
14.50 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársa-
ink
16.00 Együttélések
17.00 Testvérek között
(amerikai filmsor.)
17.30 Vizsga nevelésből
18.25 Vihar a palotában
(koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Flört a fellegek-
ben (amerikai romanti-
kus vígjáték, 2003)
22.45 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
23.00 Hopkins Kórház
0.00 Hírek

7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Az utolsó út (kínai
romantikus dráma, 1999,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
1973, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Radio Flyer - Repül
a testvérem (amerikai
filmdráma, 1992)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, Sport
20.30 Lopakodók 3 (ame-
rikai akciófilm, 2004)

22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Chuck (filmsor.)
1.00 Lopakodók 3 (ameri-
kai akciófilm, 2004, ism.)
3.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Lessie (amerikai-ka-
nadai filmsor.)
12.00 Sheena (am. film-
sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Simona
Gherghe
14.00 Felvonó a múltba
(amerikai-kanadai fantasz-
tikus kalandfilm, 1999)

16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, idő-
járás - Alessandra Stoices-
cu és Lucian Mandruta
20.30 Szupertitkos külde-
tés (amerikai akciófilm,
2000)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés  (ism.)
23.30 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
0.45 Szupertitkos külde-
tés (amerikai akciófilm,
2000, ism.)
2.30 Műszaki vizsgálat

6.00 Cseresznye a tortán
7.00 Kandikamera
7.30 Viharsólyom (ameri-
kai filmsorozat, ism.)
8.20 Sport Florentinával -
sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
10.30 Hammer boy
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Médium (sor.)
15.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksor.)
16.00 Mámor (amerikai
filmdráma, 1998)
18.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye a tortán
(reality show)
20.30 Mennyé má! (ameri-
kai-kanadai romantikus víg-
játék, 2001)

22.30 Lököttek
23.15 Médium (amerikai
filmsorozat)
0.15 Gyilkos számok (ame-
rikai krimisorozat)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Végzetes 
másodpercek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink - Tetová-
lók

12.00 Tönkre vágva -
Öszvérek és favágók
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei
- Szibéria
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Esernyő
17.00 Állítólag... - Gumi-
abroncs- mítoszok
18.00 Újjáépítők
19.00 X-Machines - Szu-
pergépek
20.00 A túlélés törvényei
- Ember a vadonban
21.00 Hogyan készült? -
Csavarhúzók
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 A túlélés törvényei
– A kulisszák mögött
23.30 Viharvadászok
0.30 Rács mögött kül-
földön
1.30 Cella-napló - Indiana

7.00 Szépségközpont
(filmsor., ism.)
8.10 Csajok, foci, buli
(amerikai vígjáték, 2007,
ism.)
9.55 Fedezd fel a romá-
nokat
10.10 Szórakoztató mű-
sor (ism.)
11.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin (film-
sor.)
12.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.45 Elisa (filmsor.,
ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 Románok hagyo-
mánya
15.00 Együtt Európába
16.00 Vízilabda: Steaua -
Dinamo
17.15 Elisa (filmsor.)
18.10 Euronews
18.20 Berlin, Berlin (film-
sor.)
18.50 Csodák (filmsor.)
19.25 Életem története -
Hans Christian Andersen
(amerikai kalandfilm,
2001)
21.00 Bazár
22.00 Hírek
23.10 Szerelemrecept
(német film, 2007)
0.50 Mosoly... négy kert-
éken
1.25 Texasi krónikák
(am. filmsor.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely  12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvi-
lág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjszakát 21.00 Rá-
diószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: evangélikus
egyház 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00 Hí-
rek, rendezvényajánló, műsorism. 16.15 Ineteraktiv szolgál-
tató műsor meghívottal. 17.00 Nap-óra 17.30 Jazzmagazin

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 kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show  

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden  

SZERDA
2010. február 3.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Aida és Karolina ne-
vû olvasóinkat köszöntjük.
Az Aida Giuseppe Verdi
azonos címû operája fõ-
szereplõjének a neve.
A Karola a Károly férfinév
latin alakjának, a Caro-
lusnak a nõi párja.
Holnap Balázs napja van.

Évforduló
• 1829-ben született Alfred
Brehm német zoológus.
• 1920-ban halt meg
Szinyei Merse Pál magyar
festõmûvész.
• 1933-ban Adolf Hitler
feloszlatta a német parla-
mentet.

Recept
Banános kenyér
Hozzávalók: 3 banán, 10-
10 dkg dió és vaj, 15 dkg
porcukor, 2 tojás, 22,5-
22,5 dkg rétesliszt és teljes
kiõrlésû liszt, 1-1 kk. szárí-
tott élesztõ és vaníliaaro-
ma, só.

Elkészítése: A banánok hé-
ját lehúzzuk, a diót durvára
vágjuk. A vajat és a cukrot
robotgéppel simára dolgoz-
zuk, majd hozzáadjuk a to-
jásokat. A réteslisztet átszi-
táljuk az élesztõvel és csipet-
nyi sóval, majd hozzáadjuk
a teljes kiõrlésû lisztet, és az
egészet a vajas masszához
szórjuk. Végül hozzákever-
jük a banánokat meg a diót,
beleöntjük az aromát, és si-
mára dolgozzuk. Kivajazott
formába simítjuk, és köze-
pesen meleg sütõben tûpró-
báig sütjük. A formában
hagyjuk kihûlni, majd rács-
ra borítjuk.

Vicc
Kovácséknál éjjel kettõkor
cseng a telefon. Az asszony
álmosan veszi fel, az anyósa
van a vonalban:
– Mi az, mama? Mit akar
ilyen késõ éjjel?
– Semmit, csak ilyenkor ol-
csóbb.

2010. február 2., kedd   www.maszol.ro

A világ amit teremtettünk, a
gondolkodásunk eredménye
és nem lehet megváltoztatni
a gondolkodásunk megvál-
toztatása nélkül. Ha rossz-
nak látod a világot, akkor
rossz is lesz veled, hiszen
nem látsz meg benne mást,
mint a rosszat. Aki szeretni
nem tud, az olyan világot te-
remt magának, ami tele van
gyûlöletes dolgokkal és ami-

re végtelenül haragszik. A
szem a lélek tükre. Nem csak
azért, mert megmutatja a vi-
lágnak, mi van az ember lelké-
ben, hanem azért is, mert a vi-
lágot megmutatja a léleknek.
Jól vigyázz ezért a szemedre,
mert amit látsz, azt gondolod
is. Amit pedig gondolsz, azt
tartod valóságnak. Tanulni
pedig úgy lehet, ha a megfelelõ
irányba nézel.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Megfordult Önnel a világ, ide-
je sincs magához térni. Sodor-
ja magával az ár, s elkerülhe-
tetlenül repül egyenesen a kar-
jaiba. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Partnere szórakozásra, válto-
zatosabb életformára vagy más
élményre vágyik. Ha így elha-
nyagolja, esetleg máshol keres
kikapcsolódást. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Mielõtt döntését mások tudo-
mására hozná, vonuljon félre,
és alaposan gondolja át még
egyszer. Ne áltassa magát az-
zal, hogy Önre nem hatnak a
külsõségek.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nem elég, hogy a magánélet-
ében zûrök vannak, még a
munkahelyén is intrikákba üt-
közik, ezért kerülje az éles
helyzeteket.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Reményei valóra válhatnak,
túljuthat egy régóta húzódó kí-
nos ügyön. Ma próbára tehe-
tik türelmét is, ne hagyja ma-
gát felbosszantani.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Végre tisztázódik, hogy elõér-
zetei nem csalták meg, illetve,
hogy tévedett. A bizonyosság
mindig jobb, mint a találga-
tás. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Még mindig Önön múlik,
hogy meghozza-e végre azt a
döntést, amit annyira vár ma-
gától és más is Öntõl. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Már csak néhány kollégájának
újdonság az, hogy Ön meg-
szállott. Manapság, amikor
mindenki a gyors sikert haj-
szolja, ez cseppet sem megszo-
kott.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ne próbálkozzon azokkal a
dolgokkal, amelyekben már
kipróbálta magát és csalódott.
Ön az a típusú ember, aki nem
követi el ugyanazt a hibát két-
szer, most se tegye.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Idõnként úgy érzi, kihasznál-
ják jóhiszemûségét. Partnere is
egyre többet kíván. Mindkettõ-
jüknek szüksége volna egy kis
kikapcsolódásra. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Valami pletyka kapott szárnyra
Önrõl a munkahelyén, és ettõl
annyira szenved, hogy nem tud
a munkájára figyelni. Ne törõd-
jön irigyei rosszindulatával!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Mondjon nemet, egy csábító
üzleti ajánlatra, hiszen csak
kölcsönbõl tudna beszállni, te-
hát többszörös veszteséget köny-
velhetne el a tranzakció végén.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Bemutatkozott az új ezüstnyíl

A Forma–1-be három év szünet után visz-
szatérõ, hétszeres világbajnok Michael
Schumacher és csapattársa, Nico Rosberg
mutatta be tegnap a Mercedes GP idei ver-
senyautóját a spanyolországi Valenciában.
A W01 kódjelzésû „ezüstnyíl” legjellegze-
tesebb része az orrkúp. A Mercedes leg-
utóbb 55 évvel ezelõtt indított teljes egészé-
ben saját készítésû autót az F1-ben, arra
pedig még sosem volt példa, hogy az istál-
ló mindkét pilótája német legyen. A Red
Bull istálló fiókcsapata, a Toro Rosso is
tegnap mutatta be idei versenyautóját, szin-
tén Valenciában. Eddig a 13-ból hat istálló
tartotta meg prezentációját, a tavalyi vb-
ezüstérmes Red Bull pedig jövõ hét szer-
dán mutatja be a 2010-es gépét.

Nadal lecsúszott a ranglistán

A spanyol Rafael Nadal már csak a negye-
dik a férfi teniszezõk aktuális világranglis-
táján, miután a vasárnap véget ért
Australian Openen címvédõként már a ne-
gyeddöntõben búcsúzni kényszerült. A fér-
fiversenyeket szervezõ ATP honlapja sze-
rint a Melbourne-ben gyõztes svájci Roger
Federer megerõsítette vezetõ helyét, mö-
götte a szerb Novak Djokovic a második, a
döntõs brit Andy Murray pedig a harma-
dik. A nõk élmezõnyében toronymagasan
vezet a Australian Openen diadalmasko-
dott amerikai Serena Williams, mögötte az
orosz Dinara Szafina a második, míg az
egy helyet elõrelépõ dán Caroline
Wozniacki a harmadik. A Melbourne-ben
döntõs belga Justine Henint egyelõre nem
rangsorolták.

Jó eredményt várnak Ferencz Rékától

„Jó eredményre számítok Ferencz Rékától
Vancouverben” – mondta Constantin
Arghiropol, a Román Olimpiai és Sportbi-
zottság technikai bizottságának tagja. A
gyergyótekerõpataki származású sílövõ vi-
lágbajnok lett hétvégén az ifjúsági tornán,
és tagja a téli olimpiára utazó romániai
küldöttségnek. 

Fanchini nem versenyezhet 
az olimpián

Keresztszalag-szakadása miatt nem verse-
nyezhet a jövõ pénteken kezdõdõ vancou-
veri téli játékokon Nadia Fanchini, az ola-
szok egyik éremvárományos alpesi sízõje.
A 23 éves világbajnoki bronzérmes sízõ va-
sárnap a St. Moritz-i szuperóriás-mûlesikló
Világkupa-viadalon nekiment egy kapu-
nak, emiatt nagyot bukott, és az eséstõl
mindkét térdében elszakadtak a keresztsza-
lagok. Fanchinit az olaszok esélyesnek tar-
tották éremszerzésre szuperóriás-mûlesik-
lásban, illetve lesiklásban.

Elindult az elsõ magyar küldöttség

Az elsõ magyar küldöttség tegnap reggel
indult útnak a vancouveri téli olimpia hely-
színére, hogy ott elintézze a szükséges ad-
minisztrációs feladatokat. Az olimpiai fal-
vak szerdán nyitnak. A sportolók elsõ – rö-
vid pályás gyorskorcsolyázókból és alpesi
sízõkbõl álló – csoportja pénteken reggel
indul Budapestrõl a XXI. téli olimpiára,
amely jövõ pénteken kezdõdik.

Rudolf nyárig marad a Lokinál

A debreceni futballklub hivatalos honlap-
ján tette közzé, hogy Rudolf Gergely nyá-
rig a Lokinál marad, majd júliustól az
olasz Genovánál folytatja pályafutását. „A
DVSC a lehetõségekhez képest a lehetõ
legjobban jár, ugyanis az olasz csapat haj-
landó klubunknak kompenzációs díjat fi-
zetni azért, hogy a játékos megfelelõ álla-
potban érkezzen júliusban Olaszországba.
Ezenkívül a játékos lemond a 2010-ben
esedékes teljes jövedelmérõl, vagyis ingyen
futballozik Debrecenben” – olvasható a
honlapon.

Kutyaszánhúzás

Vásárhelyi-Nyemec Réka

„A versenyzõk elégedettek
voltak a pályával, a jutalma-

zással, és azok a nézõk is akik-
kel beszélgettünk” – mondta la-
punknak Butyka Loránd, annak
a Green Zone Egyesületnek a
részérõl, amely a For Fun Egye-
sülettel partnerségben rendezte
hétvégén a kutyaszánhúzók II.
Tusnádfürdõ Kupáját. Az idei
viadal az újonnan megépített sí-
pálya mellõl rajtolt el, így látvá-
nyosságban is felülmúlta a torna
korábbi kiírását. Mindkét nap
több mint százan látogattak ki,
hogy megcsodálják a felsora-
koztatott huskykat és malamu-
tokat, és még a pálya mentén is
lehetett fényképezõ, kamerázó
emberekkel találkozni.

Ezúttal összesen huszonegy
csapat indult öt kategóriában.
„Fõleg Hargita és Kovászna
megyében van ennek hagyomá-
nya, de most már például egy
aradi és bukaresti kutyaszánhú-
zó is benevezett” – magyarázta
Butyka. Bár nálunk még nincs
hivatalos országos szövetsége
ennek a sportágnak, ország-
szerte már több klub és egyesü-
let mûködik, és vannak akik
már a jóval szigorúbb nemzet-
közi szabályok alapján rende-
zett viadalokon is részt vesz-
nek. „Constantin Grosu példá-
ul elutazik Szlovákiába, ahol
szinte egy világbajnoksággal

felérõ torna lesz. Igaz, az alasz-
kaiak nem lesznek ott” –
mondta Butyka.

Amint megtudtuk, a kutya-
szánhúzás aranyszabálya, hogy
a versenyzõk egyben kutyatar-
tók is legyenek. Bár nálunk csak
körülbelül négy hónapig lehet
havon ûzni ezt a sportágat, a ku-
tyákat folyamatosan edzeni kell.
Kölyökkoruktól kezdve szoktat-
ni kell õket a speciális hámhoz.
„Igényes és költséges sport. A
balánbányai csapat például nyá-

ron szekeres szánokkal edzi a
malamutokat” – magyarázta
Butyka.

A második alkalommal kiírt
Tusnádfürdõ Kupát a szentegy-
házi Szijgyártó Zoltán (Hargita
Mushing club) vihette haza a
B1 kategóriában, a balánbányai
Grosu a C2 kategóriában gyõ-
zött, a csíkszeredai Erdély Sán-
dor a D1-ben, míg a szentegy-
házi Veress Imre a D2 kategóri-
ában lett az elsõ. A Skijöring
kategóriában egy versenyzõ in-

dult, a bukaresti Rãzvan
Bârsan (Alaskan Malamut
Egyesület). A verseny különdí-
ját a 12 éves Lacz Norbert kap-
ta, aki a legfiatalabb versenyzõ-
je volt a futamnak. A nyertes
csapatokból nemcsak a hajtó-
kat díjazták, hanem a sportos
huskyk, malamutok és szamo-
jédek kaptakkutyatápot . Arra a
kérdésünkre, hogy lesz-e ennek
folytatása, Butyka gyorsan rá-
vágta: „Jövõre is biztosan meg-
rendezzük.” 

Gyorsaságra nem lehetett panasz: a szánok repültek a havon, amikor a kutyák megiramodtak Fotó: Green Zone Egyesület

Ciprian Marica hajrában 
lõtt gólt a Bundesligában
Labdarúgás

Turós-Jakab László

A 48. percben büntetõt hibá-
zott, a hajrában viszont már

gólt lõtt Ciprian Marica, a Stutt-
gart román csatára, a német lab-
darúgó-Bundesliga 20. fordulójá-
nak vasárnapi játéknapján. A
svábok így 4-1-re verték a
Borussia Dortmundot, és immár
tizedikek a táblázaton. Szintén
vasárnap, megõrizte veretlensé-
gét a Bayer Leverkusen, amely 3-
1-re verte hazai pályán a
Freiburgot és 44 ponttal vezeti a
tabellát. Második a Bayern Mün-
chen (42 pont), harmadik pedig a
Schalke (41 p), míg a Dortmund
(36 p) és a Hamburg (35 p) kissé
leszakadt az élbolytól. 

A címvédõ Manchester United
3-1-re nyert az Arsenal otthoná-
ban az angol Premier League
24. fordulójának vasárnapi rang-
adóján. Almuniának, az Ágyú-
sok kapusának öngólja után
Wayne Rooney pályafutása 100.
Premier League-találatát ünne-
pelte, majd Park hálózörgetése
után Vermaelen érte el a házigaz-
dák becsületgólját. A Sunderland
–Stoke City-mérkõzést tegnapi
lapzártánk után játszották. Az
összetettben a Chelsea (54 pont)
vezet a Manchester United (53),
az Arsenal (49), a Tottenham
Hotspur (42), a Liverpool (41), a
Manchester City (41) és az
Aston Villa (40) elõtt. 

Alberto Zaccheroni torinói
döntetlennel mutatkozott be a
Juventus kispadján: az olasz
Serie A 22. fordulójának vasár-
nap esti zárómérkõzésén a Zeb-
rák a Lazióval remiztek (1-1).
Bár egy mérkõzéssel kevesebbet
játszott, az Internazionale (49
pont) továbbra is fölényesen ve-
zet a gyengélkedõ Milan (41),
az AS Roma (41) és a Nápoly
(38) elõtt, míg a Juventus 34
ponttal az ötödik.

A Sevilla hazai pályán 2-1-re
legyõzte a Valenciát a spanyol
Primera División 20. fordulójá-
nak vasárnapi rangadóján. To-
vábbi eredmények: Xerez–Real
Mallorca 2-1, Getafe–Racing
Santander 0-0, Tenerife–Real
Zaragoza 1-3, Valladolid–
Almería 1-1, Villarreal–Osa-
suna 0-2, Atlético Madrid–
Málaga 0-2. A tabellán a Barce-
lona (52 pont) vezet a Real
Madrid (47), a Valencia (39), a
Sevilla (36), a Real Mallorca
(34) és a Deportivo La Coruna
(34) elõtt.

Az Olympique Lyon hátrány-
ból fordítva gyõzött 2-1-re a Pa-
ris Saint-Germain ellen a fran-
cia Ligue 1 22. fordulójának va-
sárnapi játéknapján. Az
Auxerre 1-0-ra verte a Saint-Éti-
enne-t, a Valenciennes pedig re-
mizett a Sochaux-val (1-1). Az
élcsoport: 1. Girondins Bor-
deaux 48 pont, 2. Montpellier
42, 3. Lille 40, 4. Olympique
Lyon 39. 

Bíznak a nagyváradi fiúkban
Vízilabda

V. Ny. R.

„Le kell dolgoznunk három
gólt ahhoz, hogy hosszabbí-

tás legyen és négyet a kvalifikáló-
dáshoz” – summázta a Nagyvá-
radi Figoconty VSK felnõtt vízi-
labdacsapatának feladatait Florin
Birta, a klub vezetõje. Merthogy a
pólósok holnap 18.15 órától a
berlini Spandaut látják vendégül a
LEN-kupa negyeddöntõjének
visszavágóján, és mint ismert, ko-
rábban idegenben 10-7-re kika-
pott a csapat. A hátrány ellenére
optimistán várják az összecsa-
pást, ahogy a klubvezetõ magya-
rázta: „Én határozottan hiszek
abban, hogy képesek leszünk to-
vábbjutni az elõdöntõbe. Negye-
denként egy góllal kell többet
dobnunk. Ebben a szezonban
már gyõztünk a németek ellen.”

A tegnap tartott sajtótájékozta-
tón Birta azt is elmondta, meg-
ígérte a fiúknak, hogy ha tovább-

jutnak, õ is beugrik a medencébe.
Ugyanakkor, talán Cornel
Gordan edzõ tanítványait jobban
fogja motiválni az, hogy sikerük
esetén prémiumot ígértek nekik.
„A hazai vízilabdázás elmúlt
húsz évének legfontosabb össze-
csapása lesz ez, mivel ezalatt az
idõszak alatt egyetlen romániai
csapatnak sem sikerült európai
torna elõdöntõjébe jutni” – ma-
gyarázta Kádár Kálmán, a vára-
diak válogatott pólósa. Bevallása
szerint saját pályafutásának is ez
lesz az egyik legfontosabb mér-
kõzése, és feleslegesnek érzi kü-
lön elmondani, hogy mindent el-
követnek majd azért, hogy a hát-
rányt ledolgozzák és továbbjussa-
nak a LEN-kupa elõdöntõjébe.

A holnapi negyeddöntõkben
egy magyarországi együttes is ér-
dekelt: a Ferencváros Franciaor-
szágban harcolhatja ki a kvalifi-
kációt. A pestiek a nantesi
Savonával mérkõznek meg, és
egygólos elõnnyel szállnak harc-
ba a gallokkal. 

Kádár Kálmán (a labdával) pályafutása fontos meccsére készül A szerzõ felvétele

Ebek viadala a Hargitán
Százak látogattak ki a Tusnádfürdõ Kupa kutyaszánhúzó-versenyre
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