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Közel három héttel a Haitit
megrázó pusztító földrengés

után a szigetország katasztrófától
kevésbé sújtott vidékein újra isko-
lapadba ültek a diákok. A fõvá-
rosban, Port-au-Prince-ben azon-
ban várhatóan még hetekbe tel-
het, mire újrakezdik az oktatást.
Az ENSZ Gyermekalapja
(UNICEF) becslései szerint a fõ-
város iskoláinak háromnegyede
megsemmisült vagy súlyosan
megrongálódott. A földrengés
elõtt 600 ezer gyerek járt iskolába.

A Port-au-Prince-tõl távo-
labb esõ iskolák most olyan ta-
nulókat is befogadtak, akik szü-
leikkel együtt a Richter-skála
szerinti 7-es erõsségû földren-
gés után hagyták el a fõvárost.
Legkevesebb 482 ezer emberrõl
van szó, akik Haiti vidéki terü-
letein kerestek szálláslehetõsé-

get. A humanitárius segélynyúj-
tást koordináló ENSZ-hivatal
(OCHA) tegnap Genfben ismer-
tetett adatai szerint a fõvárost
elhagyók kilencven százaléka
rokonokhoz költözött. A fõvá-
rosból távozni kívánók rendel-
kezésére buszokat bocsátó haiti
hatóságok 235 ezer ember elköl-
tözésérõl tudnak. Haiti fõváro-
sának alig valamivel több mint
700 ezer lakosa van, de a város
vonzáskörzetében csaknem 4
millióan laknak. Az OCHA je-
lentése kitért arra is, hogy a la-
kosság lélekszámának a növeke-
dése miatt az alapvetõ élelmisze-
rek – a rizs, a cukor – ára emel-
kedett. A genfi székhelyû szerve-
zet leszögezte: a befogadó csalá-
dok támogatása elõnyt élvez
azokban az övezetekben, ahol
az egészségügyi központok hi-
ányt szenvednek orvosi mûsze-
rekbõl és gyógyszerekbõl.

Szakemberek ismételten figyel-
meztetnek arra, hogy senki se rin-
gassa magát a biztonság hamis il-
lúziójában, mert még további
erõs utórengésekre lehet számíta-
ni. Eric Calais francia földrengés-
szakértõ a haiti RFM adón el-
mondta, hogy akár a Richter-ská-
la szerinti 5,5 erõsségû mozgások
is megrázhatják a szigetországot.

Óvott attól, hogy az iskolákat
és a kórházakat ugyanolyan mó-
don építsék fel, mint korábban.
Szerinte a helyreállítás során sok-
kal nagyobb gondot kell fordítani
a földrengésbiztos technikák al-
kalmazására. Javasolta szeizmog-
ráfhálózat mielõbbi megteremté-
sét is, hogy rögzíteni lehessen a
földmozgásokat. Beszélt arról is,
hogy Japánhoz hasonlóan a haiti
gyerekeknek is már kisdiákkoruk-
ban meg kellene tanítani, hogy
mi a teendõ természeti katasztró-
fa esetén. 
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Röviden

Vádemelés Rózsa Flores 
állítólagos bolíviai kapcsolata ellen

A bolíviai ügyészség hivatalosan vádat
emelt egy helyi üzletember ellen, akit az-
zal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban állt
a magyar szálakkal is bíró, tavaly felszá-
molt, állítólagos terrorista csoporttal – je-
lentette tegnap a bolíviai sajtó. Marcelo
Sosa, az eset felgöngyölítését irányító
ügyész közölte, hogy a Santa Cruz-i (Ke-
let-Bolívia) autonomista mozgalom ko-
rábbi vezetõje, Branko Marinkovic üzlet-
ember ellen a vád „terrorizmus és fegyve-
res lázadás”. Egyebek között azzal gya-
núsítják, hogy kétszázezer dollárt adott
fegyverek beszerzésére. Az ügyész kije-
lentette, hogy Marinkovic volt a terroris-
ták fõ mozgatója, és bizonyítékai vannak
ennek alátámasztására. A bolíviai sajtó
szerint Marinkovic már jó ideje, még
2009 júniusában távozott az országból. 

Haraszti bírálta 
az üzbegisztáni sajtóhelyzetet

Az üzbég újságírók bebörtönzése ellen
emelte fel szavát Haraszti Miklós, az Eu-
rópai Biztonsági és Együttmûködési Szer-
vezet (EBESZ) sajtószabadság-képviselõje
– közölte a szervezet tegnap. Az üzbég
külügyminiszternek, Vlagyimir Norovnak
címzett levelében Haraszti bírálta a kö-
zép-ázsiai ország kormányának a sajtó
munkatársaival szembeni bánásmódját.
Szóvá tette, hogy gyakran megsértik az
EBESZ irányelveit, és egyre több újság-
írót zárnak börtönbe. A sajtószabadság-
képviselõ két bebörtönzött újságírót emlí-
tett meg levelében név szerint: Szolidzson
Abdurahmonovot, akit 2008-ban tíz év
börtönbüntetésre ítéltek kábítószeres vá-
dakkal, illetve Dilmurod Szajdovot, akire
tavaly nyáron szabtak ki 12 és fél éves
szabadságvesztést. Szajdov álnéven tett
közzé kormányellenes írásokat. 

Volt brit miniszter: „félrevezették”
a kormányt Irak ügyében

„Félrevezetõ” jogi tanács alapján jutott
arra a következtetésre annak idején a brit
kormány, hogy az iraki katonai beavatko-
zás törvényes – állította tegnap egy volt
brit kabinettag. Clare Short egykori nem-
zetközi fejlesztési miniszter, akit az iraki
háború elõzményeinek és hátterének fel-
tárására hivatott, tavaly kezdõdött vizsgá-
lat tanújaként hallgattak meg, kijelentet-
te: Lord Peter Goldsmithre, a kormány
akkori jogi fõtanácsadójára – aki kezdet-
ben kétségesnek tartotta az iraki invázió
törvényességét ENSZ-határozat nélkül –
„nyomást gyakoroltak”, hogy változtas-
son álláspontján, amit meg is tett. Nagy-
Britanniában a háború óta folyik a vita
arról, hogy Lord Goldsmith annak ide-
jén, pontosan miként is vélekedett a be-
avatkozás törvényességérõl.

Elfogatóparancs az auschwitzi 
feliratot ellopató svéd ellen 

Európai uniós elfogatóparancsot adott ki
tegnap egy krakkói bíróság az ellen a
svéd állampolgár ellen, akit azzal gyanú-
sítanak, hogy az auschwitzi haláltábor
bejárata felett elhelyezett felirat ellopásá-
nak kitervelõje volt. A lengyel hatóságok
a bûnténnyel kapcsolatban öt lengyel ál-
lampolgárt vettek õrizetbe, akik ellopták,
majd három részre vágták szét az
„Arbeit macht frei” szövegû feliratot, de
a gyanú szerint a lopás szellemi atyja
egy svéd állampolgár, Anders Högström
volt. Az európai elfogatóparancs értel-
mében az unió mind a 27 tagállamának
hatóságai, ha területükön rábukkannak,
kötelesek elõállítani és kiadni a lengyel
hatóságoknak a körözött személyt. A lá-
ger bejárata fölé erõsített jelmondat
(melynek magyar jelentése: a munka
szabaddá tesz) a holokauszt jelképévé
vált, és az UNESCO a világörökség ré-
szévé nyilvánította.

ÚMSZ

Õrizetbe vették Dublinban az
írországi hatóságok azt a ro-

mán állampolgárt, akit egy honfi-
társának meggyilkolásával gya-
núsítanak, a dublini román nagy-
követség pedig biztosít az illetõ
számára ügyvédet – jelentette
tegnap a Mediafax. A hírügynök-
ségi információk szerint a gyanú-
sított nem más, mint a Demo-

krata-Liberális Párt (PD-L)
Hunyad megyei szervezetének
alelnöke, Marian Mihalache, aki
egyébként a Hunyad Megyei Me-
zõgazdasági Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) vezérigazgatója is. A
dublini rendõrség nem erõsítette
meg a Mediafax értesülését, a ro-
mán Külügyminisztérium pedig
csupán annyit közölt, hogy a hét-
fõn õrizetbe vett román állampol-
gárt hamarosan bíróság elé állít-
ják Írországban. Ugyanakkor a
dublini román nagykövetség fog-
lalkozik a meggyilkolt román ál-
lampolgár – húsz késszúrással
megölt nõ – holtteste hazaszállí-
tásának formaságaival. Az íror-
szági rendõrség kérte a román
rendõrség segítségét a vizsgálat
lefolytatásában. A 34 éves áldo-
zatot, Loredana Pricãjant egy
dublini diákcampusban szúrták
le brutálisan, rendõrségi források
szerint a tettes ezután öngyilkos-
ságot kísérelt meg: nyakon szúr-
ta magát, és az ír fõváros St.
Vincent nevû kórházában ápol-
ták. Az áldozat több éve élt Íror-
szágban, és egészségügyi asz-
szisztensként dolgozott egy öreg-
otthonban. Gyanúsított élettársa
a rendõrségi jelentések szerint
ügyvéd. 

Haiti éledezni kezd 
Cs. P. T.

A britek attól tartanak, hogy
moldovai vendégmunkások

özönlik el az Európai Uniót, ha
Bukarest megadja számukra a
román állampolgárságot – írta
tegnap az Express.co.uk. „Hama-
rosan több tízezer moldovai ál-
lampolgár nyeri el azt a jogot,
hogy az Egyesült Királyságban
és az Európai Unió tagállamai-
ban dolgozhasson. Nem min-
denkinek nyeri el a tetszését az,
hogy Bukarest megkönnyíti szá-
mukra a román állampolgárság
elnyerését” – áll a cikkben. A
brit lap emlékeztet arra, hogy a
nemrégiben lezajlott chiºinãui
látogatásán Traian Bãsescu ro-
mán államfõ ismét megígérte
vendéglátóinak a román állam-
polgárság elnyerésének meg-
könnyítését. Közölte azt is, hogy
Bukarest külön ügynökséget sze-
retne létrehozni az állampolgár-
sági kérelmek elbírálására. Ko-
rábban a román államvezetés el-
járását egyébként Frunda
György is bírálta. Tavaly az
RMDSZ szenátusi frakciója
nem is szavazta meg az állam-
polgársági törvényt módosító
2009/36. sürgõsségi kormány-
rendeletet, amely Moldova Köz-
társaság állampolgárainak meg-
könnyítené a román állampol-
gárság megszerzését. Azzal ér-
veltek, hogy kiszámíthatatlan fo-
lyamatot indíthat el, ha a koalí-
ció új jogi intézményt hoz létre a
törvény módosításával, és min-
denkinek megadja az állampol-
gárságot, akinek felmenõi har-
madfokig román állampolgárok
voltak. Jelenleg mintegy száz-
húszezer moldovai állampolgár
kapott már román útlevelet, és
több mint egymillióan várnak
még ugyanerre. A nem hivatalos
statisztikát Chiºinãu becslésekre
alapozza, hivatalos adat nem áll
rendelkezésre. 

Félnek a britek
a moldovaiaktól

Demokrata-liberális 
késelõ gyilkos Dublinban? 

A január 12-i, pusztító erejû földrengés elõtt több mint 600 ezer gyermek járt iskolába Haitiben

Marian Mihalache PD-L-alelnök

Fotó: Agerpres

MTI

Kizárással is végzõdhet az a
fegyelmi eljárás, amelyet a

Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) elnöksége kezdeménye-
zett a párt tiszteletbeli elnöke, Ka-
sza József és a legfõbb vezetõ tes-
tület, a Tanács korábbi elnöke,
Bunyik Zoltán ellen. Mint Pász-
tor István pártelnök a tegnapi Ma-
gyar Szónak (Újvidék) elmondta,
a párt fegyelmi bizottságának kell
megállapítania, hogy azok a felté-
telezések, amelyek alapján elin-
dult az eljárás, igazak-e, vagy
sem, s utána a fegyelmi szabály-
zattal összhangban meg kell hoz-
nia a döntését, amely akár a párt-

ból való kizárás is lehet. A testü-
let várhatóan még ezen a héten
elvégzi munkáját.

A VMSZ elnöksége Kasza Jó-
zsef és Bunyik Zoltán utóbbi idõ-
ben megjelent sajtónyilatkozatait
összeegyeztethetetlennek tartja a
VMSZ-tagokra vonatkozó kötele-
zettségekkel, s ezért kezdemé-
nyezte az eljárást. Pásztor István
is megerõsítette, hogy véleménye
szerint kijelentéseik károsak a
párt szempontjából, de a vajdasá-
gi magyar közösség érdekeit ille-
tõen is hátrányosak. Megfigyelõk
emlékeztetnek rá, hogy a két poli-
tikus és a pártvezetés között már
hosszabb ideje komoly ellentét fe-
szül. Bunyik Zoltán a múlt év
májusában mondott le a Tanács
elnökének tisztérõl, miután –
mint mondta – sok fontos kérdés-
ben sorozatosan egyedül maradt
véleményével a vezetõ testületek-
ben. Azóta minden politikai tevé-
kenységét felfüggesztette.

Kasza József és Bunyik Zoltán
a közelmúltban élesen bírálta a
VMSZ vezetését, mert az úgy
döntött, hogy a párt parlamenti
képviselõi ne szavazzák meg az
általuk egyébként támogatott
szerb demokratikus kormánykoa-
líció költségvetési tervezetét. A
belgrádi törvényhozásnak ennek
ellenére a múlt év végén sikerült
elfogadnia a törvényt. 

VMSZ: kizárhatják Kaszát
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Kasza József Fotó: Mihály László



M. Á. Zs.

„Miniszterelnök úr, térjen
vissza a fellegekbõl és kezdjen

el az Önre ruházott tisztség fele-
lõsségével, az ország ügyeivel fog-
lalkozni” – feddte meg utódját
Cãlin Popescu-Tãriceanu, volt li-
berális kormányfõ. A Nemzeti
Liberális Párt (PNL) képviselõhá-
zi frakcióvezetõjének vehemenci-
áját az váltotta ki, hogy – fogal-
mazása szerint – Emil Boc mi-
niszterelnök tegnapi parlamenti
felszólalása nem tartalmazta azo-

kat az intézkedéseket, amelyeket
a kormány tervez, a gazdasági
válságból való kilábalás érdeké-
ben. „Világviszonylatban nyolc-
van éve nem volt ilyen jelentõs
gazdasági válság, Románia egyi-
ke azoknak az országoknak, ame-
lyeket a legsúlyosabban érintett a
krízis. Elvártam volna, hogy a
miniszterelnök arra használja a
mai (tegnapi – szerk. megj.) alkal-
mat, hogy bemutassa a kabinet
munkahely-teremtési és gazda-
ságélénkítõ terveit” – dohogott
Tãriceanu, hozzátéve, hogy Boc

egyszerûen „retorikai gyakorlat-
nak” használta alsóházi felszóla-
lását. 

A kormányfõt a Demokrata–
Liberális Párt (PD-L) frakcióve-
zetõje, Mircea Toader vette védel-
mébe, szerinte miniszterelnöksé-
ge alatt, Tãriceanu szereplései a
parlament munkálataiban „jelen-
téktelennek” számítanak, ezért
dicséretes, hogy Boc bemutatta a
kabinet törvénykezési prioritása-
it. A válaszadás jogán a liberális
politikus azt javasolta, hogy – an-
gol és francia mintára – a kor-
mánynak heti egy alkalommal je-
len kellene lennie a parlament
munkálatain és válaszolnia a
honatyák kérdéseire. 

A végszót Emil Boc kapta meg,
aki azzal vádolta elõdjét, hogy
akadályozza az állam modernizá-
lására tett kísérleteket, és
figyelmeztette, nem áll jogában
szembehelyezkedni azokkal az ál-
lampolgárokkal, akik beszavazták
a parlamentbe. A kormány priori-
tásait ismertetve, Boc a honatyák
támogatását kérte, hogy azok meg
is valósulhassanak, ugyanis –
mint mondta – idén igyekeznek
kevesebb alkalommal „nyúlni a
sürgõsségi rendelet eszközéhez”.
A miniszterelnök szerint az állam
modernizálása és munkahelyek
teremtése a legfontosabb kihívás a
végrehajtó hatalom számára idén.
„A modern állam garantálja a tör-
vény elõtti egyenlõséget” – fejtette
ki Boc, hozzátéve, hogy túl sokat
költenek az állam fenntartására.
Elõzõ napi szenátusi beszédébõl
átemelte a pénzügyi felelõsségrõl,
az oktatásügyi reformról, vala-
mint a polgári és büntetõjogi tör-
vénykönyvekrõl szóló jogszabály-
ok elfogadásának fontosságát. 
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El ne kiabáljuk, vagy tekint-
ve a lila nyakkendõs buka-

resti történeteket és földön
kívüli erõket, inkább ko-
pogjuk le: úgy tûnik, a

nemzeti kisebbségek jogállásá-
ra vonatkozó törvényterve-

zet szerencsésebb par-
lamenti csillagzat

alá került. Markó Béla tegnapi sajtótájékoz-
tatóján nem véletlenül beszélt arról, hogy a
Demokrata–Liberális Párttal kötött elvi
megegyezés alapján még ebben a parlamenti
ciklusban meg kell vitatni és el kell fogadni a
törvényt, az utóbbi napokban pedig ugyan-
ilyen értelemben nyilatkozott többször is a
demokrata-liberális pártelnök és miniszterel-
nök, pártállástól függetlenül pedig változta-
tott eddigi merev elutasító álláspontján több
parlamenti képviselõ és szenátor is.
A parlamentnek, a szenátoroknak és képvi-
selõknek voltaképpen azt kell megérteniük,
illetve arról kell meggyõzõdniük, hogy a tör-
vényhozásnak a kisebbségi  törvényt nem
azért kell elfogadnia, mert az RMDSZ ott
van a kormányban, illetve része a szervezet
és a demokrata-liberálisok közötti egyez-
ménynek, hanem mert ez a szabályozás Ro-
mánia javát szolgálja. Amint a decentralizá-
lás a hatáskörök leosztásával egész sor terhet
levesz az állam válláról, ugyanúgy ha létezik
olyan kisebbségi törvény, amely rábízza az
azonosság megõrzésével, a hagyományok
ápolásával, az oktatással és más kimondot-
tan nemzetiségi vonatkozásokkal kapcsolatos
kérdéseket a magyar, német, szlovák, cigány,
ukrán és más kisebbségekre, azzal megint-
csak az állami feladatkörök egyszerûsödnek,
és ez jót tesz annak az állami reformnak is,
amelyet szóban olyan sokat emlegetnek, de a
gyakorlatban nagyon nehezen mozdul el a
karcsúsodás irányába. A kisebbségi törvény
szellemében Románia más nyelvû  állam-
polgárai nem a románokkal szembeni több-
letjogokhoz, hanem saját életük rendezéséhez
szükséges eszközökhöz jutnak, voltaképpen
az alkotmányban lefektetett állampolgári
egyenlõségi elvek érvényesülnek. Még halla-
ni ugyan borúlátó hangokat, de csak be kell
látni: az 1989-es változások utáni két évtized
nem telt el nyomtalanul: a román közgon-
dolkodás mondhatni immár hivatalosan is
ráébredt arra és nemzetközi fórumokon is
igen gyakran hangoztatja: a kisebbségek gaz-
dagítják és sokszínûvé teszik az országot,
kapcsolatrendszerük többek között a piacgaz-
daság és a romániai tõkebehozatal érdekeit
is szolgálja. Úgyszintén észrevehetõ: immár
csak a legszélsõségesebb romániai internetes
fórumokon beszélnek arról, hogy a kisebbsé-
gi jogrendszer tökéletesítése az ország felda-
rabolásához vezethet, összromániai, sõt az
erdélyi románság viszonylatában is már ala-
posan fellazultak a múlt század kilencvenes
éveinek görcsei, nem utolsósorban azért,
mert Románia számára is megnyílt a világ,
illetve felnõtt már jó néhány olyan nemze-
dék, amelynek szemlélete más értékrendek
alapján alakul. Bíznunk kell a józan ész
gyõzelmében. 

Román lapszemle

Szerencsésebb 
csillagzat?

Székedi Ferenc

Kormányfõk vitája

Inczefi Tibor, Sipos M. Zoltán

Az RMDSZ és a Demokrata–
Liberális Párt (PD-L) megyei

szervezetei közötti tárgyalások
véglegesítése, a  koalíciók kialakí-
tása ezen a héten be fog befejezõd-
ni – mondta el tegnapi, Bukarest-
ben tartott sajtótájékoztatóján
Markó Béla, az RMDSZ szövet-
ségi elnöke. Hozzátette: a folya-
matot a legtöbb megye már lezár-
ta, bár elõfordulhat, hogy egyik-
másik megyében még maradnak
tisztázatlan kérdések. 

Az egyik ilyen problémás ügy a
Kolozs megyei dekoncentrált in-
tézmények elosztása. A hétfõi ko-
alíciós tanácson nem tárgyalták
érdemben az itt kialakult helyze-
tet. „A két kormánypárt országos
vezetõségei még egy hetet adtak a
helyi szintû megegyezésre. A ter-
vek szerint pénteken Kolozsváron
tárgyalunk a PD-L megyei vezetõ-
ségével” – tudtuk meg Máté And-
rás Levente Kolozs megyei
RMDSZ-es képviselõtõl. A hon-
atya nem bocsátkozott feltételezé-
sekbe a tárgyalások kimenetelét il-
letõen. „Amennyiben most sem
sikerül közös nevezõre jutnunk a
megyei alakulatokkal, az országos
vezetõségek által kinevezett sze-
mélyek kerülnek majd a kérdéses
tisztségekbe” – tette hozzá Máté.
Mint ismeretes, a Kolozs megyei
PD-L és RMDSZ közötti együtt-
mûködési szerzõdés aláírása azért
hiúsult meg, mert Vasile Soporan,
volt szociáldemokrata honatya a

függetlenek nevében több olyan
tisztségre is igényt formált, amely-
re az RMDSZ, illetve a PD-L is
számított. A szövetség szempont-
jából a mezõgazdasági kifizetési
ügynökség igazgatói tisztsége
okozott fennakadást, ugyanis az
RMDSZ Kolozs megyei szerveze-
te ide Vákár Istvánt javasolná. A
magyar szakember a PNL–
RMDSZ-kormányzás idején,
négy évig már betöltötte a kérdé-
ses tisztséget. 

Hargita megyében sem tudták
még elosztani az igazgatói tisztsé-
geket. Mint írtuk, a két kormány-
párt megyei tárgyalóbizottságai
között titokzatos, „elvi megálla-
podás” született, amelyet az ala-
kulatok megyei vezetõségánek is
el kell fogadnia. Borboly Csaba,
az RMDSZ csíki területi elnöke
lapunknak elmondta, hogy csak
pénteken tudják megtartani a
Hargita Megyei Egyeztetõ Tanács
ülését, mert ennek több tagja par-
lamenti képviselõ is. Hozzátette: a
tizenöt tagú testület többségi bele-
egyezésére van szükség a pártközi
alku szentesítésére. 

Ugyancsak gondok adódtak
Szatmár megyében is, ahol az
együttmûködés értelmezése okoz-
za a fennakadást: míg az RMDSZ
csupán a dekoncentrált intézmé-
nyek igazgatói tisztségeit szeretné
elosztani a megyei etnikai ará-
nyok mentén, addig a PD-L a
meglevõ RMDSZ–PNL megyei
együttmûködés felbontását is
szorgalmazza. 

Tisztázatlan posztozkodások
ÚMSZ

„Nyilván még kiderül, mi
lesz, mert az ördög a részle-

tekben rejlik” – nyilatkozta teg-
nap lapunknak Markó Béla, az
RMDSZ szövetségi elnöke, akit
arról kérdeztünk, mi az esélye
annak, hogy a képviselõház eb-
ben az ülésszakban elfogadja a
kisebbségi törvényt. Mint is-
mert, a 2007-ben megfeneklett
jogszabályt Emil Boc kormány-
fõ is az ülésszak egyik prioritá-
sának nevezte, s jelezte, hogy az
általa vezetett Demokrata–Li-
berális Párt (PD-L) az RMDSZ
koalíciós partnereként támogat-
ja a tervezet mielõbbi elfogadta-
tását. „Ezt most újra át kell be-
szélni, végig kell vinni, meg is
egyeztünk a PD-L-vel, hogy eb-
ben a parlamenti ülésszakban
ezt megpróbáljuk elfogadtatni”
– mondta az RMDSZ elnöke. A
politikus azonban nem tartja a
koalíció szakítópróbájának a
törvény elfogadását. „Nem lehet
azt mondani, hogy ha ez nem
valósul meg, hátat fordítunk
egymásnak. Mindig be kell mér-
ni, hogy lehet-e tovább menni
egy koalíciós partnerrel, vagy
sem, ez minden koalícióban idõ-
rõl idõre felmerül, de nem kell
fenyegetõzni” – fogalmazott az
ÚMSZ-nek Markó Béla. El-
mondta, lehet abban remény-
kedni, hogy a parlamenti ülés-
szak végére, vagyis júliusban
törvény lesz a tervezetbõl. 

A törvény elfogadásának me-
netrendjérõl a napokban egyez-
tetnek a kormányt támogató po-
litikai erõk – PD-L, RMDSZ, ki-
sebbségek és függetlenek – veze-
tõi. Napirendre tûzését nehezíti,
hogy a képviselõház hétfõn meg-
választott házbizottságában az
ellenzék van többségben. Ezt la-
punknak Márton Árpád képvise-
lõ is megerõsítette, aki az
RMDSZ-tõl azt a megbízatást
kapta, hogy Varga Attila képvi-
selõtársával üljön asztalhoz a
PD-L megbízott politikusaival, s
együtt fésüljék át a törvényterve-
zet szövegét. „Az a célunk, hogy
a tervezetet összhangba hozzuk
a Velencei Bizottság véleménye-
zésével. A szöveg itt-ott módosu-
lásra szorul. A Bizottságnak van-
nak olyan észrevételei is, ame-
lyek ráerõsítenek az RMDSZ ter-
vezetére, például a Kulturális
Autonómia Tanácsok hatáskörét
illetõen” – magyarázta az
ÚMSZ-nek a képviselõ, aki sze-
rint a Velencei Bizottság vélemé-
nyének kikérésére azért volt
szükség, hogy „kioltsa a román
félelmeket” a jogszabállyal kap-
csolatban. 

Félelmek márpedig továbbra is
vannak. Tegnap a Konzervatív
Párt (PC) közleményben azt ja-
vasolta, hogy az államfõ írjon ki
referendumot a kisebbségi tör-
vényrõl. Érvük az, hogy a jogsza-
bály „valamennyi románt érint”,
nem lehet „kétpárti alku tárgyá-
nak tekinteni.” 

„Az ördög a részletekben van” 

Emil Boc kormányfõ beszéde nem nyerte el Cãlin Popescu-Tãriceanu tetszését

Miután az állam több millió eurót költött
közpénzbõl képzésükre, az egyetemet vég-
zett szakemberek elõtt zárva maradtak
azon közintézmények kapui, melyek meg-
reformálására éppen õk lennének hivatot-
tak. (Evenimentul Zilei) Lakónegyedet
építene fel Haitin a közszolgálati televízió-
nál begyûlt adományokból a Demokrata-
Liberális Párt. (Gândul) A különbözõ
zenei stílusirányzatok rajongóinak drog-
preferenciáit vizsgálta az országos kábító-
szerellenes ügynökség. A felmérés szerint
a leggyakrabban használt élvezeti cikk a
hasis, melyhez a rockerek fele nyúl, ezzel
szemben a kokaint elsõsorban a house ra-
jongói fogyasztják. (Gândul) Akár húsz
százalékkal is emelkedhetnek az élelmi-
szerárak. (Curierul Naþional) 
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„Nem adok hitelt azoknak a
pletykáknak, melyek szerint

leváltásom mögött egy, a Demok-
rata–Liberális Párttal kötött hát-
téralku áll” – nyilatkozta tegnap
lapunknak Márton Árpád, akit
hétfõtõl Olosz Gergely váltott az
RMDSZ képviselõházi frakciójá-
nak vezetõi tisztségében. Márton
nyolc, ellenjelöltje tizenegy szava-
zatot kapott, egy szavazatot ér-
vénytelenítettek, ketten pedig hiá-
nyoztak a 22 fõs frakció tisztújító
ülésérõl. „Engem meglepett ez az
eredmény, de ezek a belsõ demok-
rácia szabályai” – kommentálta a
tisztújítást Márton Árpád, aki ko-
rábban Traian Bãsescu államfõ
egyik legkövetkezetesebb bírálója
volt az RMDSZ honatyái közül.
Mint ismert, Olosz Gergely helyet-
tesévé Erdei D. Istvánt és Máté
András Leventét választották a
képviselõk. Korábban az egyik
frakcióvezetõ-helyettesi tisztséget
Korodi Attila töltötte be, aki teg-
naptól a képviselõház külügyi bi-
zottságának elnöki posztját tölti
be. Korábban a testületet Borbély
László vezette, akit idõközben mi-
niszterré neveztek ki. Korodi la-
punknak elmondta, nincs össze-
függés új megbízatása és a frakció-
vezetõ-helyettesi tisztségbõl törté-
nõ leváltása között. „Én nem is je-
löltettem magam újra a frakció-
ban, mert már január elejétõl tu-
dom, hogy a külügyi bizottság élé-
re kerülök” – mondta az ÚMSZ-
nek a képviselõ, aki kérdésünkre
szintén „a belsõ demokráciára” hi-
vatkozott, amikor Márton leváltá-
sának okairól faggattuk. Olosz
Gergely Kovászna megyei képvi-
selõt, a frakció vezetõjét tegnap
többszöri próbálkozásunk ellenére
sem tudtuk elérni. 

Márton Árpádot
meglepte leváltása
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Bogdán Tibor

A parlament februártól
június végéig tartó ülés-

szakára bejelentett tervekbõl
egyértelmûen kiderül, hogy
a pártok mindegyike más-
más módon látja a legfonto-
sabb feladatokat, eltérõ el-
képzeléseik vannak a kiemelt
célokról.

PD-L: államfõi 
forgatókönyv

A kormányon lévõ Demo-
krata–Liberális Párt nagyjá-
ból Traian Bãsescu forgató-
könyve alapján határozná
meg a Tisztelt Ház legsürge-
tõbb teendõit. Amint Emil
Boc pártelnök-kormányfõ
hangsúlyozta, pártja a tavalyi
népszavazás eredményei
alapján „nulla prioritásként”
kezeli a parlament egykama-
rássá változtatását, ezzel egy
idõben pedig a honatyák lét-
számának számottevõ csök-
kentését. Az államfõ elképze-
lésének megfelelõen a parla-
mentben legtöbb 300 képvi-
selõ kaphatna helyet, a sze-

nátust pedig megszüntetnék.
A demokrata-liberálisok
szintén kiemelt feladatnak
tartják az adóügyi felelõsség-
rõl szóló törvény elfogadá-
sát. Hasonlóképpen fontos-
nak minõsítik az egységes
nyugdíjrendszert szabályozó
törvény megszavazását is.
Mindez természetesen nem-
csak a Demokrata–Liberális
Párt szempontjából jelentõs,
de a Nemzetközi Valutaalap
szakemberei is sürgetik a két
jogszabály megszületését. A
határidõk meglehetõsen rövi-
dek: az adóügyi felelõsségrõl
március, a nyugdíjrendszer-
rõl június végéig kell dönte-
nie a parlamentnek.

Eleget szeretnének tenni a
törvényhozás régebbi adóssá-
gának is, azaz célul tûzik ki a
büntetõ és polgári törvény-
könyv eljárási törvényköny-
veinek elfogadását. A de-
mokrata-liberálisok egyben
módosítanák az Elsõ ház
programot is, rugalmasabbá
és vonzóbbá téve azt. Elkép-
zelésüknek megfelelõen eb-
ben az ülésszakban megszü-
letne az újabb rendelkezés,

amelynek értelmében a mi-
nimáladó helyét a korlátozot-
tan alkalmazott átalányadó
venné át. Ezt azokon a tevé-
kenységi területeken vezet-
nék be, ahol a legnagyobb az
adócsalás lehetõsége, így pél-
dául a vendéglátóipar eseté-
ben. Elena Udrea idegenfor-
galmi miniszter azonban
máris tiltakozott az ellen,
hogy az adónemet a turiszti-
kai egységekre is kiterjesszék.
Végül Emil Boc és csapata
törvénytervezetet fogadtatna
el a munkanélküliek alkal-
mazásának ösztönzésére. 

PSD: szociális 
érzékenység

A Szociáldemokrata Párt
mindenekelõtt a választási
törvényt módosítaná. Mircea
Geoanã pártelnök közlésé-
nek megfelelõen választási
törvénykönyvet kellene ki-
dolgozni és megszavazni. El-
képzelése szerint ebbõl a cél-
ból külön parlamenti bizott-
ságot hoznának létre, amely
– az egyébként nemrégiben
bevezetett – egyéni választó-
kerületes szavazási rendszert
szabályozó jelenlegi jogsza-
bályt írná felül. 

Szociáldemokrata tömörü-
lésként Mircea Geoanã és
csapata természetesen a kü-
lönféle juttatásokat is növel-
né, vagyis megpótolná a szo-

ciális minisztériumok költ-
ségvetését, a Romániában
egyelõre még mindig mélyü-
lõ gazdasági és pénzügyi vál-
ság ellenére. Mircea Geoaná-
ék elsõsorban az oktatási, az
egészségügyi és a mezõgaz-
dasági tárcára gondolnak. 

A most kezdõdött parla-
menti ülésszak során a Szoci-
áldemokrata Párt mindvégig
érvényesíteni probálja szoci-
ális elképzeléseit, így szorgal-
mazni kívánja a Szociális
Románia elnevezésû prog-
ramját is. 

PNL: adócsökkentés

A Nemzeti Liberális Párt
törvénykezési prioritásai
részben egybevágnak a de-
mokrata-liberálisokéival.
Amint a tömörülés volt elnö-
ke, Cãlin Popescu-Tãriceanu,
a párt képviselõházi frakció-
jának vezetõje hangsúlyozta,
a liberális honatyák minde-
nekelõtt olyan törvénycso-
mag beterjesztésén dolgoz-
nak, amely az alkotmány
megreformálását célozza.
Ilyen vonatkozásban terveik
közöseknek mondhatóak a
demokrata-liberálisokéival,
hiszen maguk is célul tûzik ki
az alaptörvény módosítását.
Nem egyeznek viszont a kor-
mánypártiakkal abban, hogy
míg elõbbiek egyetlen tör-
vényhozási kamarában gon-

dolkodnak, addig Crin
Antonescuék tervbe vették a
két ház mûködési szabályza-
tának módosítását is. Liberá-
lis tömörülésként további
adócsökkentést szeretnének,
elképzelésük az, hogy a je-
lenleg 16 százalékos egységes
adókulcsot tízszázalékosra
mérsékeljék, ugyanakkor el-
lenzik az átalányadót. A hoz-
záadottérték-adó (TVA)
csökkentésére is jogszabályt
dolgoznának ki, ez az új la-
kások építésére vonatkozna,
ezzel is szorgalmazva az épí-
tõipar fellendülését. 

A nyugdíjtörvény a Nem-
zeti Liberális Párt honatyáit
is foglalkoztatja, õk azonban
az országos átlagbér arányá-
ban számítanák ki a járandó-
ságokat. Elégedetlenek az
oktatás jelenlegi helyzetével,
így az ágazatot megreformá-
ló, új törvényt szeretnének el-
fogadtatni. Nagy terveik van-
nak a közigazgatást illetõen
is: mindenekelõtt az állami
intézmények politikamentes-
sé tételére törekednek, és
igen fontosnak tartják a mi-
elõbbi decentralizációt. 

RMDSZ: megoldások 
általános és sajátos 
gondokra

Az RMDSZ az ország ál-
talános fellendülését és köz-
vetve a nemzeti kisebbségek

életkörülményeinek javulását
is szolgáló törvények elfo-
gadtatását tûzte ki céljául. A
romániai magyarság érdek-
képviseleti szervezete abszo-
lút prioritásként kezeli a ki-
sebbségi törvényt, amelynek
vitája immár ötödik eszten-
deje húzódik a parlament-
ben. Ez egyébként ott szere-
pel a kormány programjában
is. Markó Béla, a tömörülés
elnöke szerint a jogszabály
parlamentbe benyújtott ter-
vezete kompromisszum ered-
ményeként született meg,
szövege nem terjedelmes,
megszavazása így csak politi-
kai akarat kérdése. A vita so-
rán tekintettel lesznek a Ve-
lencei Bizottság megállapítá-
saira is, a testület ugyanis ko-
rábban megvizsgálta a tör-
vényt. 

Az RMDSZ szerint feltét-
lenül el kell fogadni az okta-
tási törvényt, méghozzá
olyan formában, amely tar-
talmazza a magyar elváráso-
kat is, egyebek között a ro-
mán nyelv speciális tanrend
és tankönyv szerinti oktatá-
sát a kisebbségi iskolások
számára, a történelem anya-
nyelven történõ oktatását. A
magyar honatyák továbbra is
töretlenül szorgalmazzák
majd ebben a törvényhozási
ciklusban a decentralizációt,
illetve a fejlesztési régiók új-
rarajzolását. 

Ülésszak – a pártok szemével

Oszama Bin Laden, a nagy túlélõ

MTI/ÚMSZ

A terroristavezér Wa-
shington hibájából sik-

lott ki az amerikaiak kezé-
bõl, és tûnt el, mindmáig
nyomtalanul. Minderrõl a
The New Republic címû fo-
lyóirat számolt be részlete-
sen, a történteket a minden-
kori amerikai történelem
egyik legsúlyosabb katonai
baklövésének nevezve.

Megkésett bevonulás

Bin Laden 2001. novem-
ber 8-án Kabulban még in-
terjút adott egy pakisztáni
újságírónak. Négy nappal
késõbb az amerikaiak bevet-
ték az afgán fõvárost, ám a
terroristavezér addigra az or-
szág keleti részébe menekült
társaival. A felkutatására
küldött CIA-ügynök, Gary
Berntsen november 14-tõl
olyan hírszerzõi értesülése-
ket kapott, hogy bin Laden
Dzsalalábádban mond lelke-
sítõ beszédeket harcosainak.
Berntsen nyolctagú különít-
ményt küldött a városba, de
addigra a terroristavezér
már továbbállt.

A vezér marokkói testõre,
Abdullah Tabarak késõbb el-

mondta, hogy november 17-e
után bin Laden legfõbb he-
lyettesével, Ajmán az-
Zavarival délre ment, a pa-
kisztáni határ mentén fekvõ
barlangrendszerhez, Tora Bo-
rához. Ezt a helyet jól ismer-
te, még 1987-ben utat építte-
tett a hegyeken át, ezen közle-
kedtek a szovjetek ellen küz-
dõ arab harcosai bázisuk és a
pakisztáni határ között. 

A bombák 
sem segítettek

A terület ugyanakkor telje-
sen ismeretlen volt az ameri-
kaiak számára. Ennek ellené-
re lehetõségük lett volna el-
fogni az al-Kaida legfõbb ve-
zetõjét, csupán három hó-
nappal a 2001. szeptember
11-i amerikai merényleteket
követõen. Ez nem sikerült,
sõt a vezér átszökött Pakisz-
tánba, eltûnt az amerikaiak
szeme elõl és hozzálátott
megtépázott szervezete újjá-
építésének.

Berntsen az embereivel és
afgán segítõivel követte bin
Ladent Tora Bora felé, és
amikor meglátta bin Laden
harcosainak elõõrseit, légi-
csapást kért. Ezzel kezdõdött
meg a Tora Bora-i csata. Az

amerikai légierõ december 4-
e és 7-e között 350 tonna
bombát dobott le a területre.
Bin Ladenék helyzete egyre
tarthatatlanabbá vált a 4300
méter magas, ritka levegõjû
hegyek között, ahová a tél is
beköszöntött. Súlyosbította
helyzetüket, hogy november
végén megkezdõdött a
ramadán, a muzulmán böjti
hónap. Az iszlám elõírásait
megtartó harcosok szigorúan
vették az idõszakra vonatko-
zó vallási szabályokat. De-
cember 9-én az amerikaiak a
korábbiaknál is nagyobb he-
vességgel, B-52-es stratégiai
bombázógépekkel támadtak
az al-Kaida állásaira, és bun-
kerromboló bombákat is be-
vetettek. A vezér azonban ezt
is túlélte.

December elején Berntsen
800 embert kért az egyik
amerikai elitkommandóból,
hogy lezárhassa bin Laden
menekülési útjait. A kért em-
bereket azonban nem kapta
meg: Tommy Franks, a térsé-
gért felelõs amerikai fõpa-
rancsnok ugyanis úgy vélte, a
tálibokkal szembenálló afgán
törzsekre támaszkodó ameri-
kai stratégia bevált. A térség-
ben lévõ amerikai katonák
egy osztaga – hírszerzési ada-
tok alapján – mintegy két ki-
lométerre megközelítette
ugyan bin Laden búvóhelyét,
ám az akciót fel kellett adni-
uk: afgán szövetségeseik egy-
szerûen visszafordultak, már-
pedig az amerikaiak azt a pa-
rancsot kapták, hogy õk csak
támogathatják az afgán erõ-

ket, de vezetõ, kezdeménye-
zõ szerepet nem játszhatnak.

Tora Bora: 
egy csata tanulságai

Ráadásul ezzel egy idõben,
két másik helyszínen olyan
dolgok történtek, amelyek je-
lentõsen hozzájárultak ah-
hoz, hogy másképpen alakul-
janak az események, mint
ahogy azt az amerikaiak ter-
vezték. December 13-án pa-
kisztáni szélsõségesek megtá-
madták az indiai parlamen-
tet, felvetve annak veszélyét,
hogy háború törhet ki a két
atomhatalom között. Újdelhi
több ezer katonát vezényelt a
közös határra, Pakisztán ha-
sonlóképpen, miközben emi-
att csapatokat vont el az af-

gán határról, arról a terület-
rõl, ahol elfoghatták volna az
al-Kaida menekülõ harcosait.
November végén pedig Do-
nald Rumsfeld, akkori ameri-
kai védelmi miniszter jelezte
Tommy Franks tábornoknak,
hogy Bush elnök terveket kér
az esetleges iraki invázióra, a
vezérkar tehát kénytelen volt
megosztani figyelmét.

Amerikai lehallgatók de-
cember 13-án jelezték, hogy
bin Laden harcosaihoz be-
szélt, engedélyt adott nekik a
megadásra. A vezér a követ-
kezõ napon újra beszélt, de
úgy tûnik, ez már elõre felvett
adás volt. Bin Laden minden
valószínûség szerint elhagyta
a területet.

December 17-re befejezõ-
dött a csata Tora Borában.
Mintegy 220, többségében
arab, afgán, csecsen és pakisz-
táni fegyveres meghalt, 52
fogságba került. Tíz nappal
késõbb egy videofelvételen
bin Laden ismét megjelent,
láthatóan megviselték az ese-
mények. A 34 perces felvétel
alatt bal oldala egyáltalán
nem mozgott. 

A The New Republic sze-
rint bin Laden bizonyosan ott
volt Tora Borában. Óriási hi-
ba volt elszalasztani elfogá-
sát, azért mert az amerikaiak
nem küldtek elegendõ embert
erre a célra. Bebizonyoso-
dott, hogy fontos ugyan az af-
gán és pakisztáni erõk segítsé-
ge, de a terrorizmus elleni há-
borúban az amerikai egysége-
ket nem helyettesíthetik. 

Az amerikai fegyveresek még 2001-
ben, röviddel az Egyesült Államok
elleni terrorcselekedet után elfoghatták
volna a világ talán legkeresettebb
emberét, bin Ladent.

A téli vakáció után megkezdõdött 
a törvényhozási testület újabb ülés-
szaka. Ebbõl az alkalomból a parla-
menti pártok megjelölték saját tör-
vénykezési prioritásaikat. 

Oszama Bin Laden. Teljes biztonságban fegyveresei és hegyei között? Fotó: archív



Sz. Zs.

Románia lehet az egyik
legfõbb kedvezménye-

zettje annak a finn program-
nak, mely az újonnan csatla-
kozott uniós tagállamokból
érkezõkkel kívánja mun-
kaerõ-piaci hiányát feltölteni
– derült ki az egyik skandi-
náv televízió friss összeállí-
tásából, amelyet a Mediafax
idéz. A nyugat-európai tár-
sadalmak elöregedése kezé-
re játszik a romániai mun-
kásnak: mivel Finnország-
ban lendületet vett a nyugdí-
jazásnak egy újabb hulláma,
a hatóságoknak félmillió
munkavállalót kell találniuk,
az elkövetkezõ négy év lefor-
gása alatt, a megüresedett
helyek betöltésére. Jelenleg
elsõsorban háztartási és
egészségügyi alkalmazottak-
ra van szükség, ezenkívül a
fémfeldolgozásban és az épí-
tõipar, úgynevezett felújítási
ágazatában van jelentõsebb
felvevõkapacitás. 

Idegen vonzerõ

A skandináv országok kü-
lönösen vonzó célponttá vál-
tak az utóbbi idõben világ-
szerte, nemcsak a magas bé-
rek, hanem elsõsorban az
erõs szociális háló miatt. Így
például az egyre szaporodó
német kivándorlók is igen
szívesen fordulnak észak fe-
lé. Ezért figyelmeztetnek is a
toborzócégek: jelentkezõben

bõvelkednek, hiány inkább a
szakképzett munkások szá-
mában mutatkozik.

Bár már január folyamán
meghaladta a hetvenötezret
a románok számára külföl-
dön kínált ajánlatok száma,
az állásközvetítõ szakembe-
rek további növekedésre
számítanak: a jelenlegi
arány megduplázódik ta-
vasszal, a turisztikai szezon
kezdetén. (A tavalyi év végi
elõrejelzések szerint 2010-
ben félmillióra emelkedik a
határon túli munkalehetõsé-
gek száma.) A Tjobs állás-
közvetítõ felmérése például
azt mutatja, hogy a legna-

gyobb toborzó jelenleg Gö-
rögország, de tagadhatatlan,
hogy olasz, német és brit
ügynökségek is nagy szám-
ban érdeklõdnek a román
pályázók iránt.

Lemaradó belpiac

Ezzel szemben a hivatalo-
san nyilvántartott hétszáz-
ezer román munkanélkülire
az országos munkaerõ-hi-
vatalnál mindössze ötven-
ezer ajánlat jutott január vé-
gén, a Business Magazin ada-
tai szerint. A háromszáz
euró körüli átlagbérek szin-
tén eltörpülnek azok mel-

lett, amelyekért idegenben
lehet elszegõdni, legtöbben
mégis nekigyûrkõznek a fá-
radságos (és leggyakrabban
kilátástalan) pályázásnak.
Az egyre szorosabbá váló
versengés lassan oda vezet-
het, hogy a munkavállalók
engedékenyebbé válnak és
zokszó nélkül fogadják el a
szerzõdés feltételeit – figyel-
meztetnek a szakemberek,
akik ugyanakkor nem áltat-
nak a helyzet gyors javulásá-
val. „Akinek családja van,
nem engedheti meg magá-
nak, hogy válogasson. Ha
ráadásul kölcsönt kell még
törleszteni, netán a házas-

társat is munkanélküliség
sújtja vagy veszélyezteti, ak-
kor az ember nem veszteget-
heti idejét a stratégiákkal“ –
foglalja össze véleményét
egy név nélkül nyilatkozó
álláskeresõ.

Jegelt alkalmazás

Legnehezebb helyzetben a
kisvárosok vannak, mivel az
alkalmazási hajlandóság in-
kább Bukarestre és a na-
gyobb megyeközpontokra
szûkül (Temesvár, Kolozs-
vár, Brassó és Erdély na-
gyobb városai vezetik a lis-
tát). Leginkább a multicégek
ajánlataira lehet számítani,
ezen belül fõleg a számítás-
technika, gyógyszeripar, ke-
reskedelem ágazataiban al-
kalmaznak. Azon cégek,
melyek túlélték a válságot,
most nagyon elõvigyázato-
san kezelik a személyzeti po-
litikát, amelyek pedig nem-
rég bõvítettek alkalmazotta-
ik körén, egy idõre jegelik a
kérdést. 

A nemzetközi intézetek
elõrejelzései szerint egymil-
lióra emelkedik Romániá-
ban a munkanélküliek szá-
ma az év folyamán (a kor-
mány ezt cáfolja). A szakér-
tõk rámutattak, hogy a fe-
nyegetõ több százezres elbo-
csátás, nagy valószínûséggel
az állami vállalatok részérõl
érkezik majd, mivel a ma-
gáncégek már egy éve túl
vannak az átszervezésen. 
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Röviden

Technikai szünet

Kétszázezer alkalmazott lép-
het technikai munkanélküli-
ségbe azt követõen, hogy a
kormány 2010-re 439 millió
lejt különített el erre a célra
– közölte a Mediafax. Emil
Boc kormányfõ a döntés
kapcsán arról beszélt, hogy
2009-ben 5500 cég 260 ezer
alkalmazottja élt az átmeneti
munkanélküliségnek ezzel a
lehetõségével. 

Azeri megállapodás

Energetikai együttmûködési
megállapodást írt alá Romá-
nia és Azerbajdzsán, többek
között a Grúzián keresztül
történõ földgázszállításról –
közölte az Agerpres. Adriean
Videanu gazdasági miniszter
januári grúziai látogatását

követõen már elõre jelezte,
hogy Románia, a két emlí-
tett országgal karöltve, részt
vesz a White Stream 2 pro-
jektben. 

2011 a Dunáé lesz

2008-ban Ausztria és Romá-
nia kezdeményezte a Duna
Stratégia kialakítását, tavaly-
tól ez már  az Európai Unió
szintjén is téma – errõl be-
szélt Borbély László környe-
zetvédelmi és erdõgazdálko-
dási miniszter egy németor-
szági konferencián. A hajóz-
hatóságra, gazdasági fejlesz-
tésre és környezetvédelemre
vonatkozó stratégia elfoga-
dása 2011-ben várható. 

Javuló minõsítés

Stabilra javította – a leminõ-
sítés lehetõségére utaló eddi-
gi negatívról – Románia ál-
lamadós-kockázati besorolá-
sainak kilátását a Fitch
Ratings a javuló gazdasági
és külsõ pénzügyi helyzetre
hivatkozva. Az ország szá-
mára valóságos sikersztori,
ahogyan kijutott a válságból
– idézi az MTI Jeffrey
Frankst, a Nemzetközi Valu-
taalap küldöttségvezetõjét,
aki a România liberã-nek
adott interjút.

Az iwiw rabjai

Miközben 2008-ban a nete-
zõk 45 százaléka használta a
közösségi oldalakat (például
az iwiw-et), addig tavaly
már minden második – írta
az mfor.hu egy friss felmérés-
re hivatkozva. Ráadásul szá-
mottevõen nõtt azok száma,
akik ezt napi rendszeresség-
gel teszik. A legnépszerûbb
internetes tevékenység to-
vábbra is az általános infor-
mációgyûjtés, ezt követi az
elektronikus levelezés.

Öregednek a fejlett államok:
új terep nyílhat Romániának

A menetrendszeri járatokban bízhatnak azok, akik kiszorulnak a román álláspiacról 

ÚMSZ

Parasztkosár címmel
olyan rendszert mutat-

tak be Kolozsváron, amely-
nek lényege, hogy hetente
egyszer a kereskedõket át-
ugorva, házhoz szállítják
az interneten megrendelhe-
tõ termékeket – számolt be
az Agerpres. Az ötlet gazdá-
ja az Agroecologica Egye-
sület, az elsõ olyan gazda-
szervezet Romániában,
amely – egyetemisták és ta-
náraik részvételével – fel-
karolta az ökológiai mezõ-
gazdaságot (1994-ben). A
társulás egyik alapembere
volt korábban Dacian
Cioloº, az Európai Unió
nemrég kinevezett mezõ-
gazdasági és vidékfejleszté-
si biztosa. Az Agroecolo-
gicának jelenleg 154 farmer
a tagja, legtöbbjük biogaz-
dálkodási engedéllyel ren-
delkezik, hagyományos
terményekkel foglalkoz-
nak. 

A Parasztkosár az egye-
sület képviselõi szerint bér-
letváltási alapon fog mû-
ködni, a fogyasztónak a vá-
sárlási igényeit így felelõs-
ségteljesen, elõre kell jelez-
ni. Az almát, almalevet,
lekvárt, gyümölcsöt, sajto-

kat, kolbász- és szalonnafé-
léket, lisztet, süteményeket
és bort is forgalmazó ter-
melõk Kolozs megyében és
környékén tevékenyked-
nek. „Termelni könnyû, el-
adni nehéz” – mondta az
Adevãrul címû lapnak Ro-
mulus Teczeºiu, a projekt-
ben részt vevõ 41 éves
floreºti-i gazda, aki szerint
teljes mértékben háttérbe
szorították eddig a közvetí-
tõk a romániai piaci szerep-
lõket. Jelenleg több mint

három hektáron, melegház-
ban termel hagymát, salá-
tát, spenótot és petrezsely-
met.  

A napilap szerint az egy
klikkel, interneten lebonyo-
lított parasztkosár-bevásár-
lás az Egyesült Államokban
és néhány európai ország-
ban sikeresen mûködik. Ha
a tapasztalatok kedvezõek,
a kolozsváriak késõbb más
erdélyi megyékre is kiter-
jesztik az operatív házhoz
szállító csapat munkáját. 

Házhoz megy a paradicsom

Gy. Z.

Mára már Angela Merkel
is szabad kezet adott

pénzügyminiszterének,
Wolfgang Schäublénak,
hogy 2,5 millió euróért (több
mint tízmillió lejért) megvá-
sárolják egy svájci ismeret-
lentõl azt a CD-t, amely ezer-
ötszáz olyan német adócsaló
adatait tartalmazza, akik az
alpesi országban vezetik tit-
kos számláikat. 

Jóllehet a kancellár asz-
szony rábólintott az alkura,
pártjában, a Keresztényde-
mokrata Unióban (CDU)
heves vita bontakozott ki az
ügylet jogszerûségérõl. A
kincstár azonban sietne, és
az adásvétel mielõbbi lebo-
nyolítását sürgeti. Fõnökük,
Schäuble tegnap kijelentet-
te: „nem fogunk egy örök-
kévalóságig várni”, ugyan-
akkor az adócsalók elõtt
megcsillogtatta a reményt
is. „Az önfeljelentõk szaba-
don távozhatnak” – jelentet-
te ki, de ha valaki lapul, és
mégis lebukik, súlyos pénz-
büntetéssel, valamint akár
tíz évig is terjedõ szabadság-
vesztéssel kell számolnia.

Az ügy Németországban

párton belüli és pártközi vi-
tákat gerjesztett, és még az
adótanácsadók szakszerve-
zetének elnöke is megszó-
lalt: õ egyes kollégáit hibáz-
tatja, amiért azok „biztos,
de nem éppen jogszerû” for-
mákat ajánlanak ügyfeleik-
nek jövedelmük eltitkolásá-
ra. Persze, az átutalás ma
már aligha jöhet szóba; az
olyan „kõkorszaki” mód-
szerek terjednek újra, mint a
bankók bevarrása a ruhába,
vagy éppen elrejtése a pót-
kerékben, az autó kárpitjá-
ban. És ha már egyszer ki-
került az országból a pénz,
„semmi sem állhatja útját
valamely alapítványig” –
magyarázza Manfred
Lehmann, a szakszervezet
alelnöke.

Nagy a zavar és a felhábo-
rodás Svájcban is. A szám-
latulajdonosok körében ki-
tört pánik nyomán, szinte
megállás nélkül csörögnek a
bankok telefonjai, és máris
megindult a pénzek áramlá-
sa, elsõsorban ázsiai – távol-
keleti – úti céllal. A berni
kormány kerekperec közöl-
te, hogy semmilyen segítsé-
get nem nyújt az ügyben
Berlinnek. 

A parasztkosár tartalmát egy héttel elõre meg kell rendelni

Fotó: ÚMSZ/archív

A németországi pénzek 

menekülnek Svájcból



Antal Erika, Sipos Zoltán

Feszült hangulatban, de
fegyelmezetten zajlott teg-

nap a Közigazgatási Alkal-
mazottak Országos Szak-
szervezete (FNSA) által szer-
vezett kétórás, országos fi-
gyelmeztetõ sztrájk. A lakos-
ság többsége értesült arról,
hogy reggel 8 és 10 óra kö-
zött szünetel a munka a me-
gyei és helyi önkormányzati
hivatalokban és a közigazga-
táshoz tartozó intézetekben,
ezért csak kevesen kísérelték
meg az ügyintézést ez alatt
az idõ alatt. A szakszerveze-
tek sikeresnek értékelték az
akciót; Romel Neagu, a
FNSA vezetõje figyelmeztet-
te a kormányt: a tegnapi
sztrájkot a közigazgatásban
dolgozók jelentõs része tá-
mogatta, ötvenezer alkalma-
zottból 44 ezer szüntette be a
munkát.

Elszánt érdekvédelem

A kormánynak be kell lát-
nia, hogy elszántak vagyunk,
határozottan elutasítjuk a
bércsökkentés és a leépítések
lehetõségét – fogalmazott
Romel Neagu. A szakszerve-
zetek sérelmezik, hogy a kor-
mány több ízben is megsér-
tette a helyi önkormányzatok
pénzügyi önállóságát. Az ér-
dekvédõk azt is kifogásolják,

hogy a kormány felfüggesz-
tette az élelmiszer- és az aján-
dékutalványok, az üdülési
csekkek, illetve egyéb bérjut-
tatások biztosítását a közal-
kalmazottak számára. A til-
takozók szerint a közigazga-
tási egységek személyzeti
struktúráját szabályozó tör-
vénytervezet felületes és
szakmaiatlan.

Válasznyilatkozatában
Sebastian Vlãdescu pénzügy-
miniszter úgy fogalmazott:
az országos tiltakozás ellené-
re sem áll módjában a kor-
mánynak teljesíteni a követe-
léseket. 

Marosvásárhelyen a mun-
kabeszüntetésre sajátos felté-

telek mellett került sor. A
közalkalmazottak jelentõs ré-
sze sztrájkolt, azok az alkal-
mazottak viszont, akiknek
nincs közvetlen kapcsolata a
közönséggel, dolgoztak –
tudtuk meg Ioan Mãceºan
szakszervezeti vezetõtõl.
Ottjártunkkor a személyi
nyilvántartási hivatal elõtt
ketten várakoztak; mint
mondták, nem tudtak a
sztrájkról, Különösebb fenn-
akadást nem okozott a tilta-
kozó megmozdulás a megyei
tanácsnál sem, a bejáratnál a
kapus barátságosan figyel-
meztette az érdeklõdõket,
hogy 10 óráig nincs ügyfélfo-
gadás. 

„Addig 
nem hagyni abba...”

Az iskolákban, mivel
amúgy is vakációznak a pe-
dagógusok, nem történt sem-
mi szokásostól eltérõ. „Nem
most kell sztrájkolni, amikor
amúgy sincs itt senki, kit ér-
dekel, hogy a vakációban mi
tiltakozunk-e vagy sem? Az
érettségi vizsgák megkezdése
elõtt kellene egy komoly
sztrájkba kezdeni és addig
nem is hagyni abba, amíg va-
lódi változás nem történik” –
mondta az egyik tanár a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum bejárata
elõtt. A diákok és szüleik

sem nagyon értik, mi haszna
lehet a mostani tiltakozás-
nak, de azt sem szeretnék, ha
iskolaidõben, a tanítás rová-
sára tüntetnének a tanárok.

Kolozsváron a közalkal-
mazottak többsége szintén
csatlakozott a FNSA felhívá-
sához. A megyei tanács, va-
lamint a városi polgármeste-
ri hivatalok dolgozói is
sztrájkoltak reggel 8 és 10
óra között. 

„Itt valami 
nincs rendjén”

Az elõre bejelentett sztrájk
nem okozott különösebb
fennakadást, a reggeli órák-
ban csak néhány helyi lakos
jelent meg a kolozsvári vá-
rosházán, de az ügyintézés-
sel meg kellett várniuk a 10
órát. Az érintettek megértés-
sel fogadták a munkabeszün-
tetés tényét. „Azt hiszem, itt
valami nagyon nincs rend-
jén. Ezek a közalkalmazot-
tak azért küzdenek, hogy
bennünket, állampolgárokat
el tudjanak látni. Természe-
tes, hogy a szolgáltatásért
megfelelõ bér, és biztos állás
jár. Nem elfogadható, hogy
ezek az emberek a fizetésü-
kért és az állásukért reszket-
nek” – fogalmazott lapunk-
nak egy, a polgármesteri hi-
vatal ajtaja elõtt várakozó
nyugdíjas. 
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HIRDETÉS

Kétórás munkabeszüntetéssel tiltakoztak a kolozsvári városházi alkalmazottak is Fotó: Sipos M. Zoltán

Röviden

Munkaüzéreket 
tartóztattak le

Két gyergyószentmiklósi fér-
fit fogtak el tegnap, mivel kö-
zel 30 háromszékinek német-
országi munkahelyet ajánlot-
tak pénzért, majd nyomtala-
nul eltûntek. A sepsiszent-
györgyi rendõrségen 28 sze-
mély tett ellenük panaszt.
Drãgici Gheorghe a sepsi-
szentgyörgyi rendõrség
parancsnokhelyettese lapunk-
nak elmondta: tudomásuk
szerint a gidófalvi, málnási és
uzoni áldozatok mellett a
szomszédos Hargita megyé-
ben is több személyt becsap-
tak. A csalók németországi
építkezéseken ajánlottak
munkahelyet 1500–2000
eurós fizetésért, és ezért 200
lejes közvetítõi díjat kértek.

Egyre több a depressziós

Ugrásszerûen nõ a depresz-
sziós betegek száma. Az el-
múlt tíz évben majdnem tíz
százalékkal nõtt a kedélybe-
tegségek miatt kórházba utalt
betegek aránya. Nyugat-Eu-
rópában ez a növekedés nem
haladja meg a 4-7 százalé-
kot. Dr. Radu Teodorescu, a
Román Pszichiátriai Egyesü-
let elnöke szerint a növeke-
dés oka az ambuláns ellátás
elégtelensége. A segítségre
szorulók számára az egyesü-
let információs kampányt in-
dított a www.dialogsanatatem-
intala.ro honlapon.

„Sztrájk miatt zárva”

ÚMSZ

Április 1-jétõl többet fi-
zetnek a hazai betegek a

gyógyszerekért, mivel idén,
a tavalyi 4 lejes euróár-
folyam helyett 4,25 lejes ár-
folyam szerint határozzák
meg a gyógyszerárakat. El-
sõsorban az ártámogatott
készítményeket, és az orvosi
rendelvényre felírt gyógy-
szereket érinti a hamarosan
érvénybe lépõ változás.
Hogy áprilistól mennyivel
nyúlnak majd mélyebbre a
zsebükbe a vásárlók, azt
egyelõre csak találgatják a
gyógyszerforgalmazók és
gyógyszergyártók. „Elkerül-

hetetlen az áremelés, de ne-
héz megmondani, hogy eb-
bõl mennyit fognak meg-
érezni a betegek. Idéntõl
ugyanis az árak meghatáro-
zásához figyelembe kell ven-
ni 12, EU-n kívüli ország
árait is. Ez az új rendszer
negatív és pozitív következ-
ményekkel is járhat. Az
Egészségügyi Minisztérium
február 15-én összesíti az ár-
számításhoz szükséges ösz-
szes adatot, a forgalmazók
ugyanis addig kötelesek eze-
ket a szaktárca rendelkezé-
sére bocsátani” – nyilatkoz-
ta a Mediafaxnak a Román
Nemzetközi Gyógyszer-
gyártók Egyesületének

(ARPIM) elnöke, Dan
Zaharescu. Több gyógyszer-
forgalmazó cég is úgy véle-
kedett, hogy akár 30 száza-
lékot is elérheti az áremelés,
de ezt a becslést Zaharescu
abszurdnak nevezte. „Ápri-
lis 1-je után a hazai és a kül-
földi gyógyszerek árát is új-
raszámolják, de ez nem je-
lent feltétlenül áremelést.
Akár csökkenhetnek is a
gyógyszerárak, attól függõ-
en, hogyan alakulnak a kül-
földi értékek. Úgy vélem, ha
mégis áremelésre kerül sor,
akkor annak mértéke nem
haladja meg a 6 százalékot”
– véli Sorin Popescu, az
ARPIM tagja. 

Április elsejei rossz tréfa 
a gyógyszeráremelés?

Munkatársunktól

Az országos napilapok-
ban megjelent informá-

ciókra hivatkozva, jegyzék-
ben kért felvilágosítást az
Országos Család- és Gyer-
mekvédelmi Hatóság az Or-
szágos Gyógyszerügynök-
ségtõl és a Cantacuzino In-
tézettõl a gyermekeknek
szánt H1N1-oltás tesztelésé-
nek körülményeirõl. A Ro-
mânia liberã és a Cotidianul a
hét elején, nem hivatalos
forrásokra hivatkozva, arról
cikkezett, hogy a tesztala-
nyok hátrányos helyzetû

gyermekek, a családjuk pe-
dig pénzt kap a programban
való részvételért. 

A napokban Temesváron
és Aradon megkezdõdött a
Cantgrip nevû vakcina gyer-
mekeken történõ tesztelése,
melyért az érintett családok
állítólag hatszáz eurót kap-
nak. A gyermekek oltása
azért késik immár negyedik
hónapja, mert eddig nem ta-
láltak megfelelõ számú
tesztalanyt a szükséges eljá-
ráshoz. „Azt szeretnénk
tudni, hogy milyen eljárás
során folyik a vakcina pró-
bája, valóban pénzt kapnak-

e ezek a családok, és hogyan
választják ki az érintett gye-
rekeket. Még mindig nincs
arra vonatkozó informáci-
ónk, hogy a tesztelést végzõ
cég rendelkezik-e a megfele-
lõ jogosítványokkal” – nyi-
latkozta a Mediafaxnak Iza-
bela Popa, az Országos
Gyermekvédelmi Hatóság
szóvivõje. Popa figyelmezte-
tett arra, hogy az érvényben
lévõ nemzetközi jogszabály-
ok értelmében a gyermekek
megfelelõ felvilágosítása, a
családok kielégítõ tájékozta-
tása nélkül hasonló eljárásra
nem kerülhet sor. 

Botrány a H1N1-oltás körül



Kánya Gyöngyvér, Budapest

A törökországi Osmani-
yeben tegnap megnyitott

múzeum és kiállítás Bartók
Béla emlékét azon a helyen
idézi fel, ahol 1936-ban, az
õ útmutatásával indult meg
a török népdalgyûjtés. Bar-
tók, mint zenetudós és folk-
lorista áll a tárlat közép-
pontjában, antáliai gyûjté-
sének elõzményeit, magát
az utat, majd annak ered-
ményeit mutatja be. A fotó-
kon, dokumentum-másola-
tokon túl a Bartók, 1936,
Türkiye címû filmet is meg-
nézheti a látogató – amely-
ben Bartók osmaniyei emlé-
két kereste és vitte vászonra
Sezgin Türk rendezõnõ –,
és  meghallgathatja Bartók-
nak, a Magyar Rádióban
1937-ben elhangzott török-
országi útjáról szóló él-
ménybeszámolóját is. Bar-
tók népzenegyûjtõi mun-
kásságának ismertetésén túl
a látogató képet kap Bartók
zeneszerzõi tevékenységé-
rõl – belehallgathat mûvei-
be –, és a mûvész életének
egyes epizódjai is felvillan-
nak a gondosan válogatott

idézetek, fotók segítségé-
vel. A tárlat célja, hogy fel-
keltse a látogató érdeklõdé-
sét Bartók és munkássága –
és ezen keresztül a magyar

zene, és általában a magyar
kultúra, a magyar történe-
lem, és Magyarország iránt.
Ez volt a szándéka a múze-
um alapítását kezdeménye-
zõ ankarai magyar nagykö-
vetségnek. A Magyar Köz-
társaság Külügyminisztéri-
uma az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztériummal együtt,
ezért bízta meg a Magyar
Tudományos Akadémia
Zenetudományi Intézeté-
nek Bartók Archívumát és a
Magyar Nemzeti Múzeu-
mot, a Bartók Bélát bemu-

tató tárlat létrehozásával. A
kiállítási anyagot Vikárius
László, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bartók Ar-
chívumának vezetõje, vala-
mint Radnóti Klára kurátor
állította össze. 

Bartók Béla, a ma Romá-
nia területén található
Nagyszentmiklóson (Sân-
nicolau Mare), Torontál (ma
Temes) megyében született.
Kamarazenei és vokális mû-
veit nemcsak Romániában és
Magyarországon, hanem Ja-
pánban, Kínában, az Ameri-

kai Egyesült Államokban is
mûsorra tûzik. Mikrokozmosz
címû hatkötetes, több mint
százötven darabot tartalma-
zó mûve pedig mára a zon-
goraoktatás szerves részévé
vált. Bartók Béla (1881–
1945) zeneszerzõ, népzene-
kutató, zongoramûvész min-
den kétséget kizáróan a 20.
század zenei életének meg-
határozó alakja. Életmûvé-
bõl nyilvánvalóan zenéje a
legjelentõsebb, de zeneszer-
zõi munkássága mellett nép-
zenekutatói tevékenysége is
fölmérhetetlen hatással volt
kortársaira és az utána követ-
kezõ nemzedékekre. 

Törökország is ezt a fá-
radhatatlan gyûjtõt ismer-
hette meg, mikor Bartók
1936-ban ott járt. A mûvész
hangversenyeket, és a kelet-
európai népzene és mûzene
viszonyáról tartott elõadá-
sokat, de a törökök számá-
ra a legfontosabb, hogy
Bartók Ankarában és délke-
let Törökországban népdal-
gyûjtéssel segítette, az
1924-ben Atatürk által elin-
dított programot. Bartók
1936. november 16. és 29.
között tizennégy települé-
sen fordult meg, és ott har-
minc elõadó dalait vette fel
fonográfhengerekre. A ze-
neszerzõ emléke a helyiek
tudatában ma is élénken je-
len van, személyét nagy
tisztelet övezi. Úgy tartják
számon, mint aki gyûjtése
révén megismertette a tér-
ség kultúráját az egész vi-
lággal.
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Az õsszel bemutatott 20/20
címû elõadást tûzte ismét
mûsorára a marosvásárhe-
lyi Yorick Stúdió február 8-
án délután 5 és este 8 órá-
tól. A Gianina Cãrbunariu
által írt és rendezett pro-
dukció a román-magyar
társadalmi együttélést, a
kétnyelvûséget és az ezek-
bõl adódó emberi helyzete-
ket és konfliktusokat, konk-
rétan az 1990 márciusában
Marosvásárhelyen lezajlott
etnikai zavargásokat a szín-
ház eszközeivel mutatja be. 

Spanyol ritmusok
Nagyváradon

A spanyol zene kedvelõit
várja koncertre február 4-én
csütörtökön 19 órai kez-
dettel a Nagyváradi Állami
Filharmónia az Enescu-
Bartók hangversenytermé-
be. A szimfonikus koncer-
ten a fõszerep ezúttal a
népszerû spanyol táncrit-
musoké (huapango,
pasodoble, stb.) és dallamo-
ké (canción), a mûsor szí-
nes válogatást nyújt a spa-
nyol zenés színház úgyne-
vezett zarzueláiból. A
zarzuela mûfaji megneve-
zés, tulajdonképpen az álta-
lunk jól ismert operett spa-
nyol megfelelõje. A kon-
certtel a filharmónia a vára-
di közönséghez is szeretné
közelebb hozni ezt a mû-
fajt, mely garantáltan elnye-
ri tetszését mindazoknak,
akik szeretik a tempera-
mentumos, dallamos medi-
terrán muzsikát. 

O. M. 

Hogyan látta egy szerb
fotóriporter, haditudósí-

tó 1999 nyarán a jugoszláv
hadsereg kivonulását, és a
NATO, valamint az albán
félkatonai szervezetek bevo-
nulását Koszovóba és Me-
tohijába? A védelem nélkül
maradt „nem albán” lakos-
ság kiszolgáltatottságát? A
Szabók Bástyájában, Ko-
lozsváron február 14-ig le-
het megtekinteni Milinko
Stefanovic „Koszovó és Meto-
hija könnyekben” címû kiállí-
tását. A képeket a szerzõ
naplórészleteivel egészítet-

ték ki a szervezõk (többek
között a Predania Kiadó és
a Román Ortodox-keresz-
tény Diákszövetség kolozs-
vári fiókja). 

A híradások szerint, csak
az említett régióban 1999 jú-
niusától 2000 februárjáig 80
egyházi épületet romboltak
le: 73 templomot és 7 kolos-
tort. A Koszovói Felszaba-
dítási Hadsereg, az UÇK ál-
tal irányított albán szélsõsé-
gesek és terroristák, a nem
albán lakossággal szemben
gyilkosságokat és erõszakot
követtek el, embereket ra-
boltak el, emellett fosztogat-
tak, gyújtogattak, és szerb

templomokat, kolostorokat
és más egyházi létesítmé-
nyeket robbantottak fel.
Mindezekre azt követõen
került sor, hogy a koszovói
szerb vezetõségû rendõrség
széles körû etnikai tisztoga-
tást hajtott végre a térségben
az albánok ellen. 

A fotóriport a Koszovó és
Metohija területén maradt
szerb papság küzdelmét, a
meggyilkoltak felkutatását
és eltemetését mutatja be.
Illetve azt, hogyan reagálták
le az olasz katonák a Peæi
Patriarchátus kolostor köze-
lében megtalált, feldarabolt
holttestek látványát. 

Istenem, ha tudnék zongoráz-
ni!
Vagy bármilyen hangszeren
játszani. Akkor most végre el-
jöhetne az én idõm is. Végre
nem volna semmi akadálya,
hogy megszólaltassam Chopin
zongoráját. Mert legutóbb is
ott bujkált bennem a kisördög
a (számomra) legszebb olasz
városban, a toszkán
Luccában, hogy Puccini szü-
lõházában fals kézzel leüssek
néhány akkordot a mester
hangszerén. Nem akartam
kockáztatni: alighanem a
carabinierik vittek volna el.
Jobb esetben a mentõk, kény-
szerzubbonyban.
Brüsszel azonban véget vet
eme visszafojtott, kényszeres
cselekvésnek. Olvasom: az Eu-
rópai Unió MIMO (Musical
Instrument Museums Online)
projektje az elképzelések sze-
rint 45 ezer képet, 1800
hanganyagot és 300 videót
tartalmaz majd; 6 ország 11
gyûjteményének legkülönlege-
sebb és legértékesebb darabjait
fogja bemutatni. A virtuális
múzeum – a nagyszabású eu-
rópai kulturális program, az
Europeana részeként – folya-
matosan épül ki, csírái máris
fellelhetõek a www.mimo-

project.eu internetes oldalon.
Az elsõ ütem 1,6 millió euró-
ba (mintegy 6,5 millió lejbe)
kerül; tavaly szeptember 1-jén
kezdték el, és jövõ év augusz-
tus 31-én fejezik be. 
A projekt végeztével Európa
hangszeres közgyûjteményei-
nek 40 százaléka elérhetõ lesz,
és a távolabbi tervek szerint a
szó szorosan vett értelmében
is. Ennyi hangszermúzeumot
a helyszínen csak a legelfajul-
tabb ínyencek keresnének fel,
ha viszont mindahány az ott-
honunkba is eljön, idõvel an-
nak sem lesz akadálya, hogy
ami tilos a valóságban, a vir-
tuális térben – akár 3D-ben is
– szabad legyen: megszólaltas-
suk õket.
Chopin zongorája mellett pél-
dául egy eredeti Stradivarit,
avagy a Paganini majd Berli-
oz tulajdonát képezõ gitárt, a
nürnbergi Germán Nemzeti
Múzeum fafúvóshangszer-
gyûjteményének egyes darab-
jait, esetleg egy valódi, muzeá-
lis értéket képviselõ orgonát és
sok más hasonlót.
A program irányítója az edin-
burghi egyetem, és Nürnberg
mellett részesei lipcsei, berlini,
brüsszeli, firenzei, londoni,
párizsi és stockholmi gyûjte-

mények is. Különlegességekkel
szolgál a Brüsszel elõvárosá-
ban, Tervurenben található
Afrika Múzeum, ahol az egy-
kori belga gyarmat számos
hangszere talált otthonra. Õk
is az európai kulturális örök-
séget gyarapítanák? Ne kétel-
kedjünk: igen, feltétlenül.
Mégis, mi az egész internetes
akcióban a különleges? Ami-
kor még csak keveseknek ada-
tott meg a világlátás, útikala-
uzt lapozgatva kalandoztunk
el messzi tájakra, amolyan
„fotelturizmus” keretében;
csak nem ez a kor köszön visz-
sza modernizált formában?
Most, amikor a világútlevél
bárki zsebében ott lapul? Ko-
rántsem. Itt a legfõbb hang-
súly az interaktivitáson van,
mert azon kell lennie. Arra
gondolván szinte beleborzon-
gok, hogy mit is éreznék, ha
nem a Kolozsvárról elszárma-
zott, rózsafából készült, tõkere-
pedt Bösendorferemen, de
Liszt Ferenc klavikordján pö-
työghetném el – teszem azt –
a Boci-boci tarkát.
Istenem, ha zongorázni tud-
nék, most zongorázni tudnám
a különbséget. 

Gyulay Zoltán

Szótárlat

Házhoz jönnek 
az európai hangszerek

Röviden

Koszovói etnikai 
tisztogatás, a másik oldalról

Bartók Béla Múzeum nyílt tegnap 
a törökországi Osmaniyeben. 
A tekirdagi Rákóczi Múzeum, 
a kütahyai Kossuth Múzeum és 
a kocaeli Thököly Emlékház után,
immár ez a negyedik magyar nem-
zeti emlékhely Törökországban. 

Bartók elõtt tisztelegve

Osmaniye-ban is gyûjtött török népdalokat Bartók. Emlékére múzeumot és kiállítást nyitottak meg

Milinko Stefanovic fotóit naplórészleteivel egészítették ki a kiálítás szervezõi Fotó: Oborocea Mónika
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Röviden

Fleischer Hilda

„Egyetlen média sem öli meg
a másikat. Az újságok megje-

lenésével a könyv halálát, a rá-
dió megjelenésével az újságok
halálát, a televízió megjelenésé-
vel pedig a rádió halálát jósolták
meg, s lám, mind a mai napig él-
nek egymás mellett. Tény, hogy
az olvasói szokások átalakultak,
de temetni csak az fog, aki
temetni akar” – fogalmazott teg-
nap az Új Magyar Szó kérdésére
Mario Garcia amerikai lapterve-
zõ. A szakmai körökben „újság-
doktornak” titulált Garcia Az
írott sajtó jövõje. Nyomtatott sajtó
vs. Online média címmel tartott
elõadást a bukaresti Amerikai
Kulturális Központban. 

„Mindenki zsurnaliszta”

„Az újságírás legnagyobb ki-
hívásokkal teli éveit éljük. Nap-
jainkban mindenki, akinek ma-
roktelefonja, internetes hoz-
záférése van, zsurnaliszta. Néz-
zük meg  Michael Jackson ha-
lálát. A tragédia éjszakáján, a
helyszínre kiérkezõ mentõsök
közül az egyik a halál beállta
után 45 másodperccel már érte-
sítette az egyik hírügynökséget.
Vagyis a hír majdnem a halál
beálltával egyidõben a világhá-
lón keringett” – magyarázta
Garcia. Elmondta, ilyen fel-
gyorsult tempók és ekkora kon-
kurencia közepette fontos,
hogy az újságíró mind a száraz
tényeket, mind az események
hátterét „többvágányos”, va-
gyis többplatformú világhoz
igazítva tálalja. 

„Az újságírók történetmon-
dók. De elsõ a történet, és aztán
jön a többi” – fogalmazott Garcia,
aki elmondta, hogy míg régen az
volt az elv, hogy soha ne kezdjünk
bele egy történetbe, addig, amíg
nem tudjuk minden részletét, má-
ra ez teljesen megváltozott. „Egy
telefonhívásból például születik
egy 4-5 soros hír. Ebbõl aztán lesz
egy kisebb, tíz-tizenöt soros tudó-
sítás, amelybõl, esetleg, másnapra
kikerekedik maga a történet” – ér-
velt a szakember. 

A hír nem csak 
papíron hír

A szerkesztõségi „konyhá-
ban” úgy kell „fõzni”, hogy a 14
éves olvasótól a hetvenéves
nagytatákig mindenkinek találja
meg az ízlését. „A olvasói szoká-
sok és igények figyelmen kívül
hagyásával egy lap akár halálra
is ítélheti magát” – figyelmeztet
a szakember. Mint elmondta,
manapság nagyon változatosak
az olvasói szokások. Vannak a

csak online lapot olvasók, mel-
lettük azok, akik megtalálják az
online és a print közötti egyen-
súlyt, és olyanok is, akik kizáró-
lag írott sajtót olvasnak, szeretik
az újságokat lapozgatni, türel-
mesen végignézni a fotókat.
„Utóbbi kategória, bármennyire
is értékesnek tûnik, a legkeve-
sebb figyelmet érdemli, mert ha
a lapszerkesztõk elkezdenek túl-
ságosan rájuk koncentrálni, el-
vesztik az összes többi kategóri-
ába tartozó olvasókat. – jegyezte
meg Garcia. – Sok lapszerkesztõ
azt vallja, egy hír mindaddig
nem igaz, amíg csak az online
sajtóban jelenik meg, és nem a
nyomtatottban. Nekik azt szok-
tam mondani, hogy a világ,
amelyben mozgunk, nem a hír-
lapoké, hanem a híreké.” 

Túlpolitizált román sajtó

A romániai sajtótermékekre
kitérve, Garcia elmondta, legna-
gyobb hibájukat abban látja,
hogy túlságosan politikacentri-
kusak, hajlamosak kulturális, tár-
sadalmi, szociális témákból is
politikai kérdéseket faragni, még
akkor is, ha tisztában vannak az-
zal, hogy a lakosságot a politika
enyhén szólva hidegen hagyja.
„Szerintem a romániai sajtóter-
mékeknek arra is kellene töre-
kedniük, hogy a technológiai
korszerûsítés terén jobban felzár-
kózzanak” – fogalmazott Gar-
cia, aki azt sem tartja pozitívum-
nak, hogy egyazon lap szerkesz-
tõségében a nyomtatott formá-
ért, illetve az internetes tartalo-
mért felelõs csapatok sokszor tel-
jesen külön dolgoznak. 

Nagy-Britanniában minden évben február
elsõ hétfõjén jelentenek a legtöbben beteget
munkahelyüknek, egyebek közt a mélabú
miatt, bár az influenza okán akadnak való-
ban gyengélkedõk is. Évente 350 ezren vesz-
nek ki e napon betegszabadságot, bár sokuk-
nak csak a hangulata olyan rossz, hogy in-
kább otthon marad. A rossz kedély fõként a
karácsonyi hitelek törlesztésébõl adódik, és
hogy a tavasz végtelenül távolinak tûnik.
Mintegy 30 millió fontra tehetõ a gazdasági
veszteség a jelenség miatt. Hiányozni egyre
könnyebb, mivel betelefonálás helyett sok he-
lyütt elég egy e-mail, márpedig abból nem
értesül a fõnök arról, hogy beosztottja nem
hallatszik náthásnak.
A mélabú viszont szövegben is lehet hihetõ.

(szûcs el)

Száz szó

Postafiók

Nem úgy értettem…

(Cáfolat a Legyet vegyenek! címû, 2010. január
4-én megjelentetett írásomhoz.)

Szinte biztos, hogy az ominózus írás egy
rajtam hirtelen elhatalmasodott idegesség
szüleménye volt, s ünnepélyesen kijelentem,
hogy az írásomban említett dolgok Nyárád-
magyaróson csak tévelygések, kitalációk,
nem felelnek meg a valóságnak. Írásom tar-
talmaz egy sajnálatos elírást is: „engedelmes
alattvalók”. Ehelyett az érthetõ, hogy „em-
berfeletti, áldatlan munkát nevetséges fizet-
ségért végzõ ápolószemélyzet”. Ezúton ké-
rek bocsánatot az olvasóktól és mindazok-
tól, akik az „ápolószemélyzetbõl” sértve
érezték magukat, hasonlóképpen megköve-
tem Jakab László Igazgató Urat, annál is in-
kább, mert nem volt szándékom megbántani
senkit a személyzetbõl, a Vezetõ Tanácsból,
és még kevésbé rontani az öregotthon
imázsát. Merném remélni, hogy egy rok-
kant ember bocsánatkérése meghallgatásra
talál a fiatalabbak körében is. Tisztelettel,

Marton Jenõ ny. kiérdemesült tanító

Újságdoktor Bukarestben
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Garas Dezsõ bevezetõ szavai-
val, valamint a nyolcvannyolc

esztendõs Jancsó Miklós Oda az
igazság címû filmjének vetítésével
tegnap este hivatalosan is kezdetét
vette a 41. Magyar Filmszemle. S
bár délelõtt jócskán voltak még
üresjáratok, az információs vetíté-
seken bemutatott dokumentum-
és tudományos filmek iránt nem
volt nagy az érdeklõdés, estére
már felforrósodott a hangulat. A
hollywoodi csillogás és pompa
idén is elmaradt, a szervezõk
azonban igyekezetek látványos és
zenés nyitóprogrammal készülni,

aminek még címet – Szigorúan
mozi – is adtak. A programra szi-
gorúan meghívóval érkezõ vendé-
geket ugyanis a szemle központi
helyszínén a budai Mom Park-
ban, mindjárt a bejáratnál Frenák
Pál társulatának mozgásszínházi
produkciója fogadta, majd a Hon-
véd Táncszínház mûvészei közé
keveredhetett az ember, akik a
pláza folyosóiról egészen a mozi
bejáratáig kísérték. A móka aztán
a mozi elõterében folytatódott to-
vább, ahol a magyar népzene ki-
váló ismerõi a Muzsikás és a Sebõ
együttes húzták a talpalávalót.
Idén újdonságként egyszerre két
teremben kezdték meg Jancsó

Miklós magyar-osztrák-lengyel
koprodukcióban készült alkotásá-
nak vetítését. Az Oda az igazság
egy sokszorosan összetett „túsz-
drámát” fogalmaz meg Hunyadi
Mátyás trónralépésének 550. év-
fordulóján, azonban nem az álru-
hás királyról, a szegények oltal-
mazójáról, hanem a hatalomról,
a hatalmi harcról, a hatalomra ju-
tásról és a bukásról szól. „Igazá-
ból Mátyás neve egyszer sem
hangzik el a filmben. A címe is
éppen attól érdekes, hogy lema-
radt belõle. Így nemcsak a mára, a
múltra, hanem a jövõre is vonat-
koztatható” – mesélte az ÚMSZ-
nek még a vetítés elõtt Jancsó. 

Startolt a 41. Filmszemle

F .I.

Tom Sherak, az Amerikai
Filmakadémia elnöke és

Anne Hathaway 2008-ban Oscar-
díjas színésznõ tegnap esti beje-
lentése igazolta a filmes berkek-
ben felállított papírformát misze-
rint az Oscar(ok)ért férj és volt fe-
lesége James Cameron és Kath-
ryn Bigelow versengéséért izgul-
hatunk a március 7-én esedékes
gálán. A jelöltek listáját Cameron
Avatarja és exneje A bombák föld-
jén címû filmje vezeti, kilenc-ki-
lenc nominációval. A szkeptiku-
sabb kritikusok persze óvatosság-
ra intenek, mondván, hogy a fõ-

kategóriának számító „Legjobb
film”-eredménybe érdemben be-
leszólhat még Quentin Tarantino
– a Becstelen Brigantyk címû máso-
dik világháborús fantáziájával –
John Lee Hancock – a The Blind
Side címû sportdrámájával –,
Neill Blomkamp District 9 címû
sci-fije vagy Lone Scherfig intelli-
gens rendezése az An Education
címû brit dráma. De ugyanígy
esélyes a Coen-testvérek – akik
ugyebár két évvel ezelõtt diadal-
maskodtak – A Serious Man címû
vígjátéka, a George Clooney fõ-
szereplésével készült Egek ura,
melyet Jason Reitman jegyez,
vagy Lee Daniels szinte kizárólag

afroamerikai stábbal, sztárok nél-
kül elkészített Precious címû harle-
mi szociodrámája. De persze a
Kodak Színházban okozhat meg-
lepetést Pete Docter Fel! címû
animációs filmje is.

A legjobb rendezõnek járó
szobrocskára, amint az lenni szo-
kott, a legjobb filmre jelölt alkotá-
sok rendezõi közül szemléznek,
ezúttal Kathryn Bigelow, James
Cameron, Quentin Tarantino,
Jason Reitman és Lee Daniels (és
rajongóik) izgulhatnak. A legjobb
férfi fõszereplõ kategóriában Jeff
Bridges (Crazy Heart), Colin Firth
(A Single Man), George Clooney
(Egek ura), Morgan Freeman

(Invictus) és Jeremy Renner (A
bombák földjén) van nominálva.
Közülük minden bizonnyal a le-
csúszott, csóró countryénekest
alakító Jeff Bridges kerül ki gyõz-
tesként, de Colin Firth azért ke-
resztbe tehet neki. A legjobb nõi
fõszereplõnek járó Oscarra jelöl-
tek mezõnye is elég széles. A lis-
tán Meryl Streep (Julie és Julia),
Sandra Bullock (The Blind Side),
Carey Mulligan (An Education),
Gabourey „Gabby” Sidibe
(Precious) és Helen Mirren (The
Last Station) sorakozik, de az elõ-
zetes találgatások szerint valószí-
nûleg Bullock kisasszony örülhet
a szobrocskának. 

Megvannak az Oscar-jelöltek

Mario Garcia „újságdoktor” szerint a román lapok túlpolitizálják magukat

A kínaiak lemásolták a Google-t is

Kína  egy kantoni egyetemista ötlete alap-
ján új keresõt indított. A Goojje a Google és
a kínai Baidu keresõmotor logóiból van
összeollózva, írta a Henan Business Daily kí-
nai napilap. A honlap fõoldalán a legfonto-
sabb információ mindössze annyi, hogy
magát a „Google kínai nõvérének” nevezõ
vállalkozás örülne, ha a Google nem vonul-
na ki Kínából. A kínai netezõk 35 százalé-
ka a Google, 60 százaléka pedig a Baidu ke-
resõmotorját használja. Az amerikai válla-
lat .cn kiterjesztésû – kínai törvények sze-
rinti szûréssel ellátott – keresõjének meg-
szüntetése esetén továbbra is el lehetne érni
az amerikai oldal kínai nyelvû változatát. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Válogatás
9.40 Arcélek
10.00 Lélek Boulevard
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Friss
15.20 Özönnövények
15.50 Univerzum (oszt-
rák ism. sor.)
16.40 Budapest ostroma
(magyar dok. sor.)
18.00 Zorro (kalandfilm-
sor.)
18.30 Térkép - Integráci-
ós magazin
19.00 Híradó, Időjárás-
jelentés
19.30 Mese
20.00 Külvárosi rendőrök
(olasz tévéfilm sor.)
21.00 Mama (magyar
kisjátékf.)
21.40 Aradi út 2. (ma-
gyar filmetűd)
21.50 A repülés történe-
te (magyar-francia
kisjátékf.)
22.10 Boldog új élet (ma-
gyar játékf.)
23.40 Híradó – Esti
23.50 Közbeszéd
0.10 Váltó - Gazdasági
Híradó
0.25 Gipsy Side (doku-
mentumf.)
1.10 Férfivá válás 
(dok. sor.)

DUNA Televízió, 22.10
Boldog új élet

Napjaink egy névtelen városában játszódik a történet, név-
telen szereplőkkel. Meghatározhatatlan idő, üres, elhagyott
terek és alagutak, személytelen városrészek, külvárosi mi-
liő. A szociális periféria dísztelen kellékei. Itt él főszereplőnk
egyedül, egy lakótelepi lakásban. Ő roma, nevelőotthonban
nőtt fel, szüleit nem ismeri. A világról és annak szabálysze-
rűségéről szinte semmit se tud.

RTL Klub, 15.50
Az álcázás mestere

Pistachio, az álcázás mestere az egyik pillanatban öregasz-
szony, a másikban teknős, majd Bush elnök. Pistachio kez-
detben a légynek sem ártott, ám amikor elrabolják a szüleit,
kénytelen szembesülni sorsával. Nagyapjától megtudja
hogy ő is örökölte apjától az álcázás ritka képességét. Ha-
mar kitanulja az álcázás csínját-bínját és új ismerősével,
Jenniferrel vágnak neki az ősök megmentésének.

PRO TV, 20.30
Árral szemben

Tom Hardy gyilkossági nyomozó nem ijed meg az árnyékától,
egy nap mégis a vizirendészeten találja magát. Kénytelen
rádöbbenni, hogy hivatását nem képes feladni. Ráadásul egy
véletlen folytán kiderül, hogy apja halála is ugyanannak a
pszichopata gyilkosnak a számlájára írható, aki ismét akció-
ba lépett. Hardy-nak titokban folytatnia kell a nyomozást,
mert az áldozatokhoz valamilyen szál köti.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Connect with Eng-
lish
12.05 Négyszázezer nap
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
15.40 Szabadlábon Békés-
ben
15.55 Vizsgálat, lépj be!
16.25 Magyar retro
17.20 Brugge (francia
dokumentumf.)
17.50 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.20 Színes városok
18.50 Ez történt ma reggel
20.35 Marci (rajzf. soro-
zat)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lova-
sa
21.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.05 Záróra
0.55 Anasztázia (am.-os-
ztrák rom. dráma)
2.35 Tűzvonalban (magyar
sor.)
3.25 Vezérlő fény (am.
filmsor.)
4.05 Bűvölet 
(olasz filmsor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.50 Az álcázás mestere
(amerikai vígj.)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. filmsor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar filmsor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Cuki a sütid (am.
rom. vígj.)
0.15 Házon kívül - Heti
magazine
0.50 Európai idő - EU-
magazin
1.10 Alias (am. akciófilm-
sor.)
2.00 Reflektor - Sztárma-
gazin
2.15 Infománia - Multimé-
dia magazin
2.35 Műsorszünet

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.30 Teleshop
12.50 Az ismerős arc
(kanadai rom. vígj.)
14.30 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Dokik (am. film-
sor.)
16.30 Charly, majom a
családban (sor.)
17.30 Bűbájos boszor-
kák (amerikai filmsor.)
18.30 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán -
Vendégváró valóság-
show
21.10 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Fedezetlen szere-
lem (am.-angol rom.
vígj.)
0.20 Agy-kontroll (am.
tévéfilm sor.)
1.20 Tények Este – Hír-
műsor
1.50 Egy lövés a fejbe, 
öt a testbe (angol film-
dráma)
3.30 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló - A vidék
magazinja
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja

9.50 Halálbiztos diagnó-
zis 10.40 Gyilkos sorok
(sor.) 11.30 Smallville
12.20 A férfi fán terem
13.10 A nagy házalakí-
tás 14.00 Meztelenül is
szép vagyok! 14.55
Nyomtalanul 15.50
Nyomtalanul 16.40 Mia-
mi helyszínelők 17.35 A
férfi fán terem 18.35 A
nagy házalakítás 19.25
Meztelenül is szép va-
gyok! 21.30 Miami hely-
színelők 23.10 New
York-i helyszínelők   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Sport Hírek 11.05
Információ 12.05 Külön
kiadás 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.05 Fogadás a féle-
lemmel 14.05 Külön ki-
adás 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 BoxBuster: An-
dre Berto - Luis Collazo
17.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információ 20.05
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Extreme Rules 0.00
Sport.ro Hírek   

9.00 Kaméleonok (sor.)
10.00 Szerelmek (film-
sor.) 11.45 Életképek
(filmsor.) 14.30 Aniela
(filmsor.) 15.30 Elrabolt
sorsok (filmsor.) 16.30
Szegény Mária (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevé-
ben (filmsor.) 19.30 Ka-
méleonok (filmsor.)
20.30 Aniela (filmsor.)
21.30 India (filmsor.)
22.30 Éjszakai történe-
tek 23.30 Terra Nostra
(filmsor.)   

8.00 Az Északi-tenger
kalózai (sp.-német ka-
landf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Micsoda
srác ez a lány! (am.
vígj.) 15.00 Az enyém
mindened (kan. thriller)
16.45 Piedone Hong-
kongban 18.50 80 nap
alatt a Föld körül (ka-
landf.) 20.35 Esemé-
nyek sodrásában 22.10
Átkozottak otthona (am.
horror) 23.50 Sátánfaj-
zat (am. horror) 3.10 An-
gyali démonok   

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Anyaszeretet (sor.)
10.00 Menyet az anyá-
nak 12.30 Hírek 13.00
Az ajkaktól a szívedig
15.00 Mondd mennyibe
kerül 16.00 Terefere
Bahmuval (show) 17.00
Kisasszonyok 18.30 Hí-
rek 19.30 Menyet anyá-
nak 20.15 Wong Foo,
kösz mindent! - Julie
Newmar (amerikai vígjá-
ték, 1995) 22.15 Tsui
Hark: Vámpírok kora (ko-
prod. horror, 2002)   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 A Bűbájos
(kan. családi film) 13.00
McLeod lányai (sor.)
14.00 Amy-nek ítélve
(filmsor.) 15.00 Kisváro-
si gyilkosságok 17.00
Otthon a Liberty Stree-
ten (am. filmdráma)
19.00 Amy-nek ítélve
(am. filmsor.) 20.00
Nyughatatlan Jordan
21.00 A médium (am.
krimisor.) 22.00 Az isko-
latárs (angol krimi) 0.00
Bosszúra esküdve   

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Együtt
15.30 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-
jelentés
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilm sor.)
19.20 A palota ékköve
(dél-kor. tévéfilm sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Kassza - Baló
György műsora
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.30 Anasztázia (am.-
osztrák rom. dráma)
0.30 Hírek – Időjárás-je-
lentés
0.35 Memento (ism.)
0.45 Bolse vita (magyar
filmdráma)
2.25 Koncertek az A38
hajón

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 A vadló (ism.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin filmsor.)
11.15 Cirkuszelőadás
12.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver 2010
12.50 Vihar a palotában
(filmsorozat)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
14.50 Szerelmek 
a képernyők mögött
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Közérdek 
(talk show)
18.00 Jocker és Loto 
5/40 sorsolás
18.25 Titkok a palotában
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Külön kiadás
22.25 A mágikus szem
23.00 Klíma (dokfilm.)
23.55 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver 
2010
0.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés 
9.55 Könyvbemutató
10.00 Radio Flyer - Repül
a testvérem (amerikai
filmdráma, 1992)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
14.00 Gyilkos káprázat
(amerikai filmdráma,
2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
20.30 Árral szemben
(amerikai akciófilm, 1993)

22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.15 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Chuck (sor.)
1.00 Árral szemben (ame-
rikai akciófilm, 1993,
ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Lassie (amerikai-ka-
nadai filmsor.)
12.00 Sheena (am. kaland-
sor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 A kis John (ameri-
kai filmdráma, 2002)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Utolsó utazás (ame-
rikai akciófilm, 1999)
22.30 Híradó, Sport,

időjárásjelentés - Andreea
Berecleanu és Andrei Za-
harescu
23.30 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
0.45 Utolsó utazás (am.
akciófilm, 1999, ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Viharsólymok (sor.,
ism.)
8.20 Sport Florentinával
(sportműsor)
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátékso-
rozat)
10.30 Mámor (amerikai
filmdráma, 1998, ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (filmsoro-
zat)
15.00 Haláli hullák (ka-
nadai-amerikai vígjáték-
sorozat)
16.00 Mennyé má! (ame-
rikai-kanadai 
romantikus vígjáték,
2001)
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a
tortán (reality show)
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.30 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Medium 
(amerikai sor.)
0.15 Gyilkos számok
(sor.)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák –
Koponyatisztító
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 X-Machines - A szu-
pergépek
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei –
Ember a vadonban
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Sebészkés / Olajfesték /
Brit rendőrsisak
17.00 Állítólag - Téli té-
mák
18.00 Újjáépítők
19.00 Iparkodjunk - Cso-
magolás
20.00 Túlélés törvényei
21.00 Hogyan készült? -
Mozgólépcsők
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 Tönkre vágva - Mo-
csaras terepen

23.30 Amerikai favágók -
Elakadás
0.30 Miami alvilág
1.30 Bűnös vagy ártat-
lan?

7.30 Gyermekműsor
8.10 Életem története -
Hans Christian Andersen
(amerikai kalandfilm,
2001, ism.)
9.45 Világutazó
9.55 Lehet, hogy nem
tudtad
10.10 Szórakoztató mű-
sor
11.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin
(sor., ism.)
12.30 Hírek, Sport
12.45 Elisa (filmsor.)
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Vízilabda: Steaua
- Dinamo
18.10 Euronews
18.20 Berlin, Berlin
(filmsor.)
18.50 Csodák (filmsoro-
zat)
19.20 Életem története -
Hans Christian Andersen
(amerikai kalandfilm,
2001, 2. rész)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Két tigris (olasz
film, 2007)
0.45 Bajnokok
1.20 Szerelemrecept
(német film, 2007, 
ism.)

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismerte-
tés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek. 16.15 Rejtett világok 17.00
Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap
hírei röviden   

CSÜTÖRTÖK
2010. február 4.
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Ma Balázs nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Balázs az ismeretlen
eredetû latin Blasio csa-
ládnévbõl származik.
Holnap Csenge és Ráhel
napja van.

Évforduló
• 1468-ban halt meg
Johannes Gutenberg né-
met nyomdász, a könyv-
nyomtatás feltalálója.
• 1809-ben született Felix
Mendelssohn-Bartholdy
német zeneszerzõ.

Recept
Minipizza
Hozzávalók: 30 dkg liszt,
2 dkg élesztõ, 1 dl olaj,
gyömbér, só; a szószhoz:
30 dkg paradicsom,
gyömbér, bors, só, 10 dkg
mozzarella. 
Elkészítése: A lisztbe mé-
lyedést készítünk, és hoz-
záadjuk az elõzõleg lan-
gyos vízzel felfuttatott
élesztõt. Hozzákeverjük az
olajat, a gyömbért, a sót, és

annyi langyos vizet, hogy
fánktészta sûrûségû tésztá-
nál kicsit keményebb legyen.
Letakarva megkelesztjük,
majd kis formákba simítjuk
a tésztát. A paradicsomokat
leforrázzuk, meghámozzuk,
turmixgéppel pürésítjük, és
kevés vízzel kiforraljuk. A
fûszerekkel és sóval ízesít-
jük, majd ismét kiforraljuk.
A szószt a tésztákra adagol-
juk, megszórjuk apró koc-
kákra vágott mozzarellával,
és megsütjük.

Vicc
A fiammal autóztunk ép-
pen, amikor a rádióban egy
nagyon régi, számomra
kedves dalt kezdtek sugá-
rozni.
– Tudod fiam, ezt a számot
akkor hallgattam nagyon
sokat, amikor egyszer fia-
talkoromban, törött lábbal
otthon kellett feküdnöm –
mondtam.
– Tyû, Anya – válaszolta a
fiam – és még felkelni se
bírtál, hogy kikapcsold!

2010. február 3., szerda   www.maszol.ro

A rossz szándékkal mondott
igazság többet árt, mint bár-
mely hazugság! Nem kell fel-
tétlenül hazudni ahhoz,
hogy kárt és zavart okoz-
zunk magunk körül és ön-
magunkban. Vannak, akik
az igazságot mindennél fon-
tosabbnak tartják. Bár az
igazság valóban fontos, an-
nál sokkal fontosabb az,
ahogy az igazságot gyakorol-

juk. Az igazság önmagában
semmit nem jelent. Mert az
igazságnak szüksége van az
emberre ahhoz, hogy valóság-
gá, megélt tartalommá váljon.
Hasonló módon az embernek
is szüksége van az igazságra.
Mindezt pedig az igazság és a
másik ember szeretete formálja
a helyes úttá. Nincs igazság
szeretet nélkül és szeretet igaz-
ság nélkül.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Új, izgalmas kapcsolatot köt,
amely nemcsak üzleti, hanem
szerelmi életében is változás-
hoz vezethet.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az együttélés alatt sokféle
problémával kell megküzdeni
– kritizálás, önzés, alkalmaz-
kodás. Egy igazi társ mellett
legyõzheti ezeket a problémá-
kat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Megszokott gyakorlatiassága
és önuralma ma cserbenhagy-
ja, ami családi perpatvarhoz
vezethet, de a sors egy megle-
petést is tartogat az Ön számá-
ra.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Néha egy pénzügyi probléma
megoldásához új módszereket
kell keresnie.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy új kapcsolat kezdetén ke-
rülje a személyes kérdéseket és
ne firtassa partnere korábbi
kapcsolatait.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Mivel kissé felemésztõdött a
pénzügyi és szerelmi kalan-
dokban, most szüksége van egy
kis pihenésre, itt az ideje, hogy
alaposan átgondolja következõ
lépéseit.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma tele van érzékiséggel, az el-
lenkezõ nemûek sorra a lába
elõtt hevernek, de rokonai vá-
ratlan húzásai miatt bosszú-
ság érheti. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Mivel gyakran aggódik a jövõ
miatt, elkezd olyan biztos dol-
gok után kutatni, amelyek
megnyugtatják – egy új állás,
új partner stb.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Azok a partnerjelöltek, akik
egyszer felfigyeltek önre, ren-
dületlenül folytatják az ostro-
mot, annak ellenére, hogy ön
félvállról kezeli õket.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ha kínosan érzi magát amiatt,
hogy minden kiadást szívsze-
relme áll, fizesse az apróságo-
kat: a mozijegyet, az esti sörö-
zést.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nem elég, ha kedvesével ezt ér-
zékelteti: fogadj el olyannak,
amilyen vagyok. Egy kapcso-
lat az adok-kapok egyensúlyát
követeli meg.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A pénzen megvásárolhatja az
élvezeteket, de megveheti rajta
a biztonságát is. Az Ön szá-
mára komoly feladatot jelent,
hogy megtalálja az egyensúlyt
e két dolog között.

Horoszkóp
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Röviden
Voina marad a kapitány

Továbbra is Radu Voina marad Románia
nõi kézilabda-válogatottjának szövetségi
kapitánya, mivel a hazai sportági szövetség
ügyvezetõ bizottsága nem is vitatta meg
tegnap esetleges leváltásának kérdését.
Amint azt Cristian Gaþu, a szervezet elnö-
ke elmagyarázta, egyelõre a stratégiai kér-
déseket tárgyalták, az edzõi tisztség sorsá-
ról csak a jövõben tárgyalnak.

Gigel Bucur Oroszország felé tart

Gigel Bucur távozni készül a Temesvári
FC élvonalbeli futballcsapatától, és a ter-
vek szerint Oroszországban, a Kuban
Krasnodar együttesénél folytatja pályafu-
tását. Az orosz csapatot, mint ismert,
Dan Petrescu edzi. A Bega-parti klub tu-
lajdonosa, Marian Iancu nem örült ugyan
Bucur választásának, de elmondása sze-
rint tiszteletben tartja annak döntését, és
nem áll útjába.

Kétezer doppingtesztet 
terveznek Vancouverben

Elõreláthatólag kétezer doppingtesztet vé-
geznek majd el a jövõ pénteken kezdõdõ
vancouveri olimpiai játékokon. A Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB), a szerve-
zõbizottság (VANOC), valamint a Nemzet-
közi Doppingellenes Ügynökség (WADA)
összeállított egy olyan csapatot, amelynek
tagjai már a versenyek kezdete elõtt megfi-
gyelik az általuk gyanúsnak vélt sportoló-
kat. A négy évvel ezelõtti, torinói játékok-
hoz képest 70 százalékkal több mintavétel
lesz, és nemcsak az ellenõrzések száma, de
az idõzítésük és a sportágak szerinti meg-
oszlásuk is átgondoltabb lesz. „Úgy gon-
doljuk, hogy értelmesebb, ha például a
sílövõket többször kontrolláljuk, mint a
curlingeseket” – mondta David Howman,
a WADA fõtitkára. John Fahey WADA-
elnök hozzátette, hogy a 2008-as pekingi
olimpián bevezetett szigorú doppingvizsgá-
latok sikeresek voltak, ezért hasonló mód-
szert követnek majd Vancouverben is, de
ennek eredményességét csak a játékok után
lehet majd pontosan értékelni.

Nem mehet az olimpiára 
az NHL-sztár

Nem léphet pályára az amerikai válogatott-
ban Paul Martin, az észak-amerikai profi
jégkorongligában (NHL) szereplõ New Jer-
sey Devils védõje, a jövõ pénteken kezdõdõ
vancouveri téli olimpián. „Nagyon nehéz
döntést kellett meghoznom, de hosszas
gondolkodás után arra jutottam, hogy a ké-
sõbbi sikerek érdekében nem siettetem a
visszatérést” – nyilatkozott Martin, akinek
október 24-én, a Pittsburgh Penguins elleni
találkozón tört el a bal karja.

Jól fogynak a jegyek a nõi foci-vb-re

Másfél évvel a nyitómérkõzés elõtt már
kétszázezer jegy elkelt a 2011-es nõi labda-
rúgó-világbajnokságra, amelynek Németor-
szág ad otthont. A belépõk eladása jelenleg
még a „csoportszakaszban” van, jelenleg
egy-egy házigazda város összes mérkõzésé-
re érvényes jegyek kaphatóak.

Õrzi pozícióját 
a Stoke és a Sunderland

Gól nélküli döntetlennel zárult a Stoke City
Sunderland elleni vendégszereplése hétfõ es-
te az angol labdarúgó Premier League 24.
fordulójában. A két csapat pozíciója a tabel-
lán így nem változott, azaz továbbra is a 12-
dik illetve 13-dik helyen állnak.

Képernyõn az All Star Game

A BoomSport One közvetíti majd élõben
az amerikai profi kosárlabda-bajnokság All
Star Gáláját, amelyben „Nyugat” és „Ke-
let” legjobbjai csapnak össze. A meccs feb-
ruár 15-én, éjjel 3.15 órától lesz.

Új pontozási rendszer
a Száguldó Cirkuszban 
Forma–1

Hírösszefoglaló

Miután tegnap a csapatok
képviselõi és a fõbb részvé-

nyesek is rábólintottak a Nem-
zetközi Automobil-szövetség
(FIA) által javasolt szabálymó-
dosításokra, már az idei szezon-
ban lesznek változások a For-
ma–1-ben. Módosul többek kö-
zött a pontozási rendszer, így
mostantól futamonként az eddi-
gi nyolc helyett, az elsõ tíz he-
lyezett kap pontokat, a gyõztes
25-öt, a többiek pedig sorrend-
ben 18,15,12,10,8,6,4,2, és 1-et.
A FIA közleménye alapján az
abroncsokkal kapcsolatos elõ-
írások is változnak, és azoknak
a pilótáknak, akik bejutnak az
idõmérõ edzés harmadik, befe-
jezõ szakaszába kötelezõ lesz
azokkal a kerekekkel felállni a
rajtrácsra, amelyekkel elérték
legjobb idejüket. Csökkentik to-
vábbá a száraz pályára alkalmas
gumiszettek futamonkénti hasz-
nálatának mennyiségét is, és a
korábbi 14 helyet az idén már
csak 11-et alkalmazhatnak.

A tavaly vitatott kettõs diffú-
zorokat a jövõ évtõl tiltják be.
Amint az ismert, az elmúlt sze-
zonban három találékony csa-

pat, a világbajnokságot megnye-
rõ BrawnGP, a Toyota és a
Williams, a többi héttõl eltérõen
értelmezte a szabálykönyvet, és
egy második – alulról láthatat-
lan – lemezt is épített a tulajdon-
képpeni diffúzor fölé. Szakem-
berek szerint ezzel körönként fél
másodpercet nyertek. A többi is-
tálló a FIA-nál megtámadta ezt
a megoldást, a szövetség azon-
ban elutasította óvásukat.

Miközben a száguldó cirkusz-
ban a módosításokról döntöt-
tek, a csapatok megkezdték a
teszteléseket a március közepén
rajtoló világbajnoki sorozatra.
A spanyolországi Valenciában
tartott eddigi gyakorláson a Fer-
rari brazil pilótája, a sérülésébõl
felépült Felipe Massa volt a leg-
gyorsabb, de a Sauber japán
újonca, Jobajasi Kamui is jó
idõt ment tegnap. A német le-

genda, Michael Schumacher
hétfõn ült elõször a Mercedes
GP volánja mögé, és ahhoz ké-
pest, hogy három éves szünet
után tért vissza, csak alig ma-
radt el Massa idejétõl, csapattár-
sát, Nico Rosberget pedig felül-
múlta. „Megint úgy érzem ma-
gam, mint egy kölyök” – mond-
ta lelkesen a hétszeres világbaj-
nok, aki a mai utolsó, valenciai
tesztelésen ismét autóba ül. 

Massa legyõzhetetlen volt eddig a Ferrari F10-esével, eddig õ autózta a legjobb idõket Valenciában Fotó: Agerpres

Befejezõdött a jövés-menés
Labdarúgás

V. Ny. R.

Nálunk ugyan még nem ért
véget, a nemzetközi poron-

don hétfõ éjjel befejezõdött a té-
li átigazolási szezon a futballvi-
lágban. Külföldön légióskodó
hazai játékosaink közül Keserû
Claudiut a Nantes kölcsönadta
az Angersnek, Cristian Sãpu-
naru pedig szintén kölcsönszer-
zõdéssel, hat hónapra hazaérke-
zik a Rapidhoz. Utóbbi, mint is-
mert, az FC Porto labdarúgója,
de ott eltiltották, mert egy mér-
kõzés végén bántalmazott egy
biztonsági embert. A Liga I-et
érintõ hír Sebastian Dubarbier
távozása is, a Kolozsvári CFR
két évvel ezelõtt megszerzett ar-
gentin csatárát, ugyanis másfél-
millió euróért átigazolta a fran-

ciaországi Lorient. A Rapid is
jó üzletet kötött, eladta ugyanis
Alexandru Ioniþát az FC Köln-
nek. A németek 2,5 millió eurót
fizetnek érte a bukaresti klubnak
– plusz részesedést a futballista
majdani, újabb átigazolásából –,
míg a játékos 1,4 millió eurót
kap négyéves szerzõdése alatt.
A fõvárosi „vasutasoknak” rá-
adásul még nem is kell megvál-
niuk 20 éves csatáruktól, mivel
az csak nyártól ölti magára a
kölniek mezét.

Az átigazolási szezon hajrá-
jában említésre méltó hír, hogy
az Internazionale brazil futbal-
listája, Amantino Mancini pi-
ros-kékbe öltözik, és fél évig a
helyi rivális, AC Milant erõsíti
majd. Robbie Keane is csapatot
váltott: az ír válogatottat a
Tottenham adta kölcsön fél év-
re a skót Celtic Glasgownak. A
Mircea Lucescu edzette Sahtar
Donyecknél is van távozó, az
ukrán klub a 22 éves bolíviai tá-
madóját, Marcelo Morenót ad-
ta kölcsön az angol élvonalban
szereplõ Wigannak a szezon
végéig.

A téli átigazolási szezon leg-
nagyobb durranása minden bi-
zonnyal Ruud van Nistelrooy
Németországba szerzõdése volt,
a Real Madrid 33 éves holland
futballistája ugyanis a Ham-
burgban folytatja pályafutását.
Van Nistelrooy, mint ismert, egy
korábbi sérülése miatt, az el-
múlt idõszakban többnyire csak
a kispadon kapott helyett, de
még mindig õ az egyedüli olyan
játékos, amelyik három európai
topligában (Spanyolország,
Anglia és Hollandia) is gólkirály
tudott lenni.

Díjátadások Szászrégenben
Czimbalmos Ferenc-Attila

A szászrégeni Eugen Ni-
coarã Mûvelõdési Otthon-

ban immár második alkalom-
mal szervezték meg az év leg-
jobb helyi sportolóinak díjki-
osztó ünnepségét, amelyet a he-
lyi tanács a szászrégeni labdarú-
gó egyesülettel és néhány támo-
gatóval közösen rendezett.
Aurel Raþiu, a marosvásárhelyi
területi rádió sportszerkesztõje,
mint a rendezvény házigazdája
elõször az egykori szászrégeni
sportolókat díjazta, akik annak
idején jelentõset alkottak. Így
került oklevél Gheorghe Maio-
gan, Anca Costea, Ioan Boga,
Ioan Butiurcã, Asztalos Gyula,
Nicolae Pop, Viorel Suciu,
Precup Emil és Csíki Zoltán ke-

zébe. Ezt követõen az elmúlt év
legsikeresebb, jelenleg a legte-
hetségesebbnek tartott sporto-
lók vonultak fel a színpadon:
Teodor Anton (sakk), Mirona
Toncean (sporttánc), Adrian
Boga (keleti harcmûvészet), Ba-
rabás Enikõ (kajak), Horaþiu
Forgaci (testépítés), Valentin
Luca (szabadfogású birkózás),
Ioan Ormeniºan (tenisz), Delia
Sopterean, Rãzvan Moldovan
(kosárlabda), Ciprian Gliga,
Tudor Dobrãu és Alexandru
Demian (labdarúgás). A ren-
dezvény harmadik részében
post mortem elismerésben ré-
szesítették Fogarasi László egy-
kori sportfotóst, az egykori fut-
ballkapus Dorin Nastét, vala-
mint Koós Gyulát és Buruian
Simiont is. Dubarbier a Lorienthez igazolt

Kezdõdik a Fed-kupa: 
ellenfeleket kapott Románia
Tenisz

ÚMSZ

Svájc, Horvátország és Por-
tugália nõi teniszcsapatával

mérkõzik majd meg Románia a
Fed-kupa euró-afrikai zónájá-
nak B-csoportjában – derült ki a
tegnapi sorsoláskor. A harc tétje,
hogy az együttes kvalifikálja
magát a Világcsoportba való fel-
jutásért rendezendõ rájátszásra.
Mivel Sorana Cârstea sérült, Iri-
na Spîrlea keretében Alexandra
Dulgheru, Ioana Raluca Olaru,
Simona Halep és Irina Begu lép
majd pályára.

A Marosi Katalin, Kapros
Anikó, Jani Réka és Susányi
Zsófia alkotta magyarországi
csapat a C-csoportban Svédor-
szág, Dánia és Lettország játé-
kosaival mérkõzik meg, míg az
A-csoportban Izrael, Hollandia,
Szlovénia és Bulgária, a D kvar-
tettben pedig Fehéroroszország,
Nagy-Britannia, Ausztria és
Bosznia szerepel.

A mérkõzéseket mától rende-
zik Portugáliában, és csak a
csoportgyõztesek jutnak to-
vább. Románia elsõként a sváj-
ciak ellen lép pályára, és mind a
négy meccset egyetlen napon
játsszák le. 
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