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Összes jelenlegi alkalmazott-
jától, közel kétezer embertõl

készül megválni a Bechtel
autópálya-építõ – közölte a válla-
lat szakszervezetével tegnap a
vezetõség. Az érdekvédelmi
szervezet a CNS Cartel Alfával
közösen tiltakozó intézkedéseket
(tüntetéseket, késõbb pedig útle-
zárásokat) helyezett kilátásba,
ha a kormány nem avatkozik
közbe az alkalmazottak érdeké-
ben. Az amerikai óriásvállalat
közleményében azonban ponto-
san azzal indokolta lépését, hogy
az Országos Út- és Autó-
pályaépítõ Ügynökség (CNAD-
NR) tetemes, mintegy 214 millió
eurónyi elmaradást halmozott
fel a céggel szemben. 
Folytatás a 6. oldalon 

új magyar szó
2010. február 4., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0964 ▲
1 amerikai dollár 2,9257 ▼
100 magyar forint 1,5199 ▲

Összeférhetetlen Mircea Dinescu

Négy éve összeférhetetlenség áll fenn
Mircea Dinescu CNSAS-tagsága 
és üzleti tevékenysége között – állapította
meg az Országos Feddhetetlenségi 
Ügynökség (ANI). 

Aktuális 3

Média 9

Vezércikk 3

„Mátyásgyártó” a Szemlén

Felméri Cecília, a Sapientia EMTE tanára
az irónia, a karikatúra és az animáció mû-
faját keverõ Mátyás, Mátyás címû dokumen-
tumfilmjét vitte el a 41. Magyar Filmszem-
lére. Alkotása a dokumentumfilmes szakma
nagyjainak filmjei között versenyez, ami a
rendezõ szerint óriási megtiszteltetés.

Gazdaság 6
EP: befejezõdtek 
a meghallgatások

Befejezõdött az Európai Bizottság leendõ
tagjainak meghallgatása, miután tegnap
az új bolgár biztosjelöltet, Krisztalina
Georgievát is kikérdezték az illetékes EP-
bizottságok képviselõi. Több képviselõ
már a meghallgatáson egyértelmû támo-
gatását jelezte a jelöltnek.

Idõszakosan leállították a
gyermekeknek szánt influen-

zaoltás tesztelését a napokban
kirobbant  sajtóbotrány miatt.
Tegnap bebizonyosodott:
valóban pénzt kapnak azok a
gyermekek, akik részt vesznek
az eljárásban, de szakértõk állít-
ják, a procedúra tökéletesen
megfelel a nemzetközi szabvá-
nyoknak. A Cantacuzino-inté-
zet vezetõi visszautasítják a vá-
dat, hogy nyerészkednének a
vakcina próbáján. Ha bebizo-
nyosodik, hogy jogszerû az eljá-
rás, akkor sem biztos, hogy lesz
idõben gyermekvakcina. Még
mindig nincs ugyanis elegendõ
tesztalany ahhoz, hogy bizton-
ságosan kipróbálható legyen az
oltóanyag. 7. oldal 

Gyerekeken 
kísérleteznek

Nyögjük a nyugdíjat 
Az igaz, hogy az EU legtöbb tagálla-
mában is 65 éves korban lehet nyugdíj-
ba menni, ám azt – stílusosan fogal-

mazva: – öreg hiba lenne
figyelmen kívül hagyni,
hogy a „huszonhetek”
viszonylatában Románi-

ában a legalacsonyabbak
közé tartozik a születés-
kor várható életre-
mény: a nõknél 75, a
férfiaknál 68,2 év.

A tegnapi akció csupán sztrájkõrség volt, hamarosan utcai megmozdulások következhetnek

Bogdán Tibor

Fotó: Agerpres

Mintegy száz pedagógus tar-
tott sztrájkõrséget tegnap Bu-

karestben, az oktatásügyi minisz-
térium épülete elõtt a romániai
oktatási rendszer hiányosságai, a
rossz munkafeltételek miatt. A
Spiru Haret Szakszervezet által
tervezett akció végén a tüntetõk

Cãtãlin Baba államtitkártól csu-
pán egy jövõ héten tartandó meg-
beszélésre kaptak ígéretet. Marius
Nistor szakszervezeti elnök el-
mondta, a minisztériumtól min-
denekelõtt komoly párbeszédet
várnak el, s ha a jövõ heti tárgya-
lások is eredménytelenül záród-

nak, a tanügyi alkalmazottak
nem zárják le az iskolai tanévet.
A tegnapi sztrájkõrség része an-
nak az akciósorozatnak, amit
már korábban beharangoztak a
szakszervezetek s amellyel 15
ezer tanügyi alkalmazott elbocsá-
tása ellen tiltakoznak. 

Sztrájkõrségben a tanárok Munkások nélkül
marad a Bechtel

Készpénznek vett arany
Borbély László miniszter találkozott a verespataki beruházást ellenzõ zöldekkel

Nyomást kíván gyakorolni a
verespataki aranykitermelés-

re pályázó román–kanadai cég
azokra a kormánytagokra, akik
távolságtartóak a projekttel
kapcsolatban – mondta lapunk-
nak a Roºia Montanã Gold
Corporation (RMGC) tõke-
emelési próbálkozásával kap-
csolatban egy név nélkül nyilat-
kozó szakértõ. Az RMGC több-
ségi tulajdonosa, a kanadai
Gabriel Resources átvállalná az
állam részét a tõkeemelésbõl,
oly módon, hogy az adós az
aranykitermelésbõl keletkezõ
osztalékból fizesse vissza a tar-
tozást, magyarán készpénznek

veszi a projekt megvalósulását.
Egyelõre a Cégbíróság nem
hagyta jóvá az ügyletet. A ro-
mán–kanadai vállalat nem csak
a tõkeemelés akadályoztatása
miatt nem veheti készpénznek a
Verespatak alatt fekvõ aranyat.
Borbély László környezetvédel-
mi miniszter ugyanis tegnap ta-
lálkozóra hívta a zöld szerveze-
teket, s arról biztosította képvi-
selõiket: a verespataki projekt
jelenleg „stand-by”-ban – pihe-
nõ üzemmódban – van, mert a
cég még mindig nem rendelke-
zik érvényes településrendezési
engedéllyel. 
6. és 7. oldal A zöldek szerint Borbély László tegnap sportszerûen járt el Fotó: Fleischer Hilda



Hírösszefoglaló

Befejezõdött az Európai Par-
lamentben az Európai Bi-

zottság leendõ tagjainak meg-
hallgatása, miután tegnap az új
bolgár biztosjelöltet, Krisztalina
Georgievát is kikérdezték az il-
letékes EP-bizottságok képvise-
lõi. Több képviselõ már a meg-
hallgatáson egyértelmû támoga-
tását jelezte a nemzetközi
együttmûködési, humanitárius
segítségnyújtási és válságkezelé-
si portfólióra jelölt Georgie-
vának. Nem a portfóliójába vá-
gó, személyes kérdések nem
hangzottak el, és számos képvi-
selõ méltatta felkészültségét, va-
lamint jelenlegi tisztségében, a
Világbank alelnökeként szerzett
tapasztalatait.

A bolgár kormány azután je-
lölte az 59 éves közgazdászt a
biztosi posztra, hogy az eredeti
jelölt, Rumjana Zseleva külügy-
miniszter visszalépett, mert
szakmai alkalmasság tekinteté-
ben súlyos hiányérzet, vagyon-
nyilatkozatának helytálló voltát
illetõen pedig kételyek támadtak
sok képviselõben. A port-
fóliójához tartozó szakmai kér-
dések között Georgieva – elsõ-
sorban Haiti jelenlegi helyzetére
utalva – azt hangoztatta, hogy
meg kell vizsgálni, hogyan tud
az EU még gyorsabban és össze-
hangoltabban reagálni, és szük-
ségesnek tartotta egy uniós ka-
tasztrófaelhárító egység létreho-
zását. Hozzátette, hogy a jelen-
legi helyzethez képest az EU
rendkívül gyorsan és viszonylag
hatékonyan reagált a hónap ele-
ji földrengésre. Mint minden
biztos, meghallgatásán

Georgieva is teljes körû együtt-
mûködést ígért az Európai Par-
lamenttel.

Jelezte azt is, hogy kiemelt fi-
gyelmet kíván fordítani a huma-
nitárius segélyek felhasználásá-
nak ellenõrzésére, az esetleges
visszaélések megakadályozására,
és nehéz helyzetekben „mindig
ott lesz, ahol kell”.

Az Európai Parlament jövõ
keddi plenáris ülésén, Stras-

bourgban szavazhat az új bizott-
ság egészérõl. Mivel a többi 25
jelölt kinevezését az EP – elvben
– már régebben elfogadta, szinte
bizonyossá vált, hogy a portu-
gál José Manuel Durao Barroso
vezette második testület jóváha-
gyást nyer a szavazáson. A jóvá-
hagyás aránya ugyanakkor kér-
déses, mert az egyes frakciók a
meghallgatások lezárulása után-
ra hagyták végsõ döntésüket. 
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Röviden

Nem indul vizsgálat Udrea ellen

A Legfelsõbb Bírósághoz rendelt ügyészség
nem indít bûnvádi vizsgálatot Elena Udrea
és a turisztikai minisztérium munkatársai
ellen, értesítette az ügyészség a képviselõ-
ház vezetését. Az Elena Udrea turisztikai
miniszterként történt költekezését vizsgáló
tavalyi parlamenti bizottság azzal vádolta a
demokrata-liberális politikust, hogy szolgá-
lati visszaélést követett el közérdek ellen,
erre fel is bujtott, továbbá sikkasztással,
szolgálati hanyagsággal, a parlament félre-
tájékoztatásával is vádolta. Elena Udrea
csupán formálisan és cinikusan mûködött
együtt a parlamenti bizottsággal, melynek
tagjait rágalmazással vádolta meg. A de-
cemberben újraalakult Boc-kormányban
immár a regionális fejlesztési minisztériu-
mot vezeti, amelyhez hozzácsatolták a tu-
rizmust is.

Oroszországban megöltek 
egy al-Kaida-vezetõt

Oroszországban megölték az al-Kaida ter-
rorszervezet egyik vezetõjét egy dagesztáni
rendõrségi mûveletben – közölte tegnap az
orosz belbiztonsági szolgálat (FSZB). A
Szeif Iszlam néven ismert egyiptomi férfi-
val, Mohmad Mohamad Sabaánnal és da-
gesztáni társával kedd este végeztek az
észak-kaukázusi térségben. Az akcióban
egy orosz rendõr is életét vesztette. Sabaán
a hírek szerint az al-Kaida észak-kaukázusi
hálózatának egyik alapítója volt, terrorista
tevékenysége miatt az egyiptomi hatóságok
is körözték. Az 1990-es évek elején Afga-
nisztánban harcolt, majd Csecsenföldön,
Szudánban, Szomáliában, Libanonban és
Grúziában is megfordult.

A boszniai ellentétek veszélyeztetik 
leginkább Európa stabilitását

A boszniai népek közötti tartós feszültségek
veszélyeztetik a leginkább Európa stabilitá-
sát – figyelmeztetett a washingtoni kong-
resszusi bizottság elé kedden benyújtott
írásbeli beszámolójában az amerikai hír-
szerzési igazgató. Egyre erõsebb a horvá-
tok, a szerbek és a muzulmánok közötti
gyûlölködés, és széthúzásuk veszélyezteti
az eddig is nehezen egyben tartott ország
stabilitását – írta Dennis Blair.

Iránnak engedményeket kell tennie

Iránnak tényleges engedményeket kell ten-
nie nukleáris programjával kapcsolatban,
az ígéretek nem elegendõk – jelentette ki a
német külügyminiszter. Guido Westerwelle
szerdai televíziós nyilatkozatában arra rea-
gált, hogy Mahmúd Ahmadinezsád iráni
elnök elõzõ nap utalt arra, országa hajlan-
dó elfogadni a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) korábbi ajánlatát. A
NAÜ arra tett javaslatot, hogy külföldön
dúsítsák magas fokúra Irán gyengén dúsí-
tott uránkészletét, és így biztosítsák a tehe-
ráni kutatóreaktor mûködtetéséhez szüksé-
ges hasadóanyagot. A NAÜ megítélése sze-
rint Teherán ezzel elháríthatná annak a
gyanúját, hogy atomfegyver elõállítására
törekszik.

Feljelentést tett a Budapesten 
meghalt francia diáklány apja

Emberrablás és szándékos emberölés gya-
nújával feljelentést tett ismeretlen tettes el-
len a párizsi ügyészségen a Budapesten ta-
valy eltûnt, majd két hónappal késõbb a
Dunában megtalált francia diáklány,
Ophélie Bretnacher apja – írták tegnap a
francia napilapok. Franciaországban a csa-
lád feljelentése nyomán több mint egy éve
folyik emberrablás gyanújával elõzetes bûn-
ügyi eljárás. A 22 éves diáklány az
Erasmus program keretében érkezett Ma-
gyarországra másfél évvel ezelõtt. Utoljára
2008. december 4-én éjjel egy belvárosi szó-
rakozóhelyen látták, ahonnan hazaindult.
Holttestére február 12-én hajósok találtak
rá a Dunában.

MTI

Nem fogalmazott meg állás-
foglalást a Szlovák Nemzeti

Párt (SNS) által tavaly õsszel
kezdeményezett, a szlovák haza-
fiasság erõsítését célul tûzõ tör-
vényjavaslattal kapcsolatban a
szlovák kormány – közölték a
kormány ülése után Pozsonyban
tegnap.  „A kormány nem foglalt
állást, a döntést a Nemzeti Ta-
nácsban (parlamentben) kell
meghozni. Számomra az a fon-
tos, hogy a kormány a javaslatot
nem utasította el” – jelentette ki
Ján Mikolaj oktatásügyi minisz-
ter (SNS), aki a jogszabályterve-
zetet a kabinet elé terjesztette.

Mindeközben a parlament de-
cemberben elsõ olvasatban már
igent is mondott a javaslatra. A
törvényjavaslat második olvasa-
tát, amely gyakorlatilag a jogsza-
bályról szóló vitát jelenti, tegnap
tûzte napirendjére a pozsonyi par-
lament. A tervezet szerint a szlo-
vákiai iskolák minden osztályá-
ban ki kellene függeszteni a szlo-
vák zászlót, az állami címert, az
alkotmány bevezetõjét, valamint a
szlovák himnusz szövegét. A him-
nuszt hétfõ reggelente le is játsza-

nák a diákoknak. A képviselõtes-
tületek tagjaiminden ülés elején el
is énekelnék a himnuszt. A jog-
szabálytervezet a nyelvtörvénnyel
ellentétben nem tartalmaz szank-
ciókat, így gyakorlatilag „önkén-
tes” lenne a betartása. A javaslat
továbbá azt is tartalmazza, hogy a
fiatal állampolgárok az elsõ sze-
mélyi igazolvány átvételekor hû-
séget esküdnének a Szlovák Köz-
társaságnak. A közszolgálati tele-
vízióban és rádióban éjfélkor köte-
lezõen eljátszanák a szlovák him-
nuszt. Ha a szlovák parlament
igent mond a javaslatra, a törvény
április elsején lép életbe. 

EP: befejezõdtek
a meghallgatások

Hírösszefoglaló

Az EU-nak jelenleg nincs po-
zitív válasza Szerbia tagjelölt-

ségi kérelmére – közölte szerb új-
ságírókkal Jelko Kacin, az Euró-
pai Parlament (EP) szerbiai jelen-
téstevõje, hozzátéve: az uniós in-
tegráció folytatódásának feltétele
a hágai nemzetközi törvényszék-
kel való maradéktalan együttmû-
ködés. A Brüsszelben járt újság-
írókkal beszélgetõ szlovén diplo-
mata emlékeztetett arra, hogy
Serge Brammertz, a hágai Nem-
zetközi Törvényszék fõügyésze új
jelentést júniusban tesz majd, s az
EU miniszteri tanácsa ezután
dönt arról, hogy életbe léphet-e a
Szerbiával kötött stabilizációs és
társulási megállapodás, ami a tag-
jelölti státusnak is feltéte-
le. Brammertz nem tágít attól,
hogy Ratko Mladic volt boszniai
szerb hadsereg-fõparancsnokot és
a Horvátországban elkövetett há-
borús bûnökkel vádolt Goran
Hadzicot ki kell adni a Nemzet-
közi Törvényszéknek. „Amíg er-
re nem kerül sor, mi, az Európai
Parlamentben ülõk sem ratifikál-
hatjuk a megállapodást” – nyilat-
kozta Jelko Kacin, megjegyezve,
hogy ha a két hágai vádlottat idõ-
közben letartóztatnák, ez a folya-
mat felgyorsulhatna. Azt is el-
mondta, hogy a hágai fõügyész a
szerbiai közhangulatot is nehez-
ményezi, nevezetesen azt, hogy
Mladic elfogásának és kiadatásá-
nak nincs kellõ társadalmi támo-
gatottsága. Szavai szerint Brüsz-
szelt továbbra is sokkolja, hogy
Mladicot hõsként kezelik. Kacin
szerint a terhes múlttal való szem-
besülés, a mítoszokkal való szakí-
tás tehetné ténylegesen lehetõvé a
jövõ felé fordulást. „Mindaddig,
míg Szerbia nemzeti hõseit a 90-
es évekbõl meríti és azokat
Mladic testesíti meg, nem tehet
eleget az Unió követelményei-
nek, és nem közeledhet hozzá” –
jelentette ki. 

Uniós nem 
a szerb tagságra

Hazafiasságról szóló

törvény készül Pozsonyban

Krisztalina Georgieva meggyõzte alkalmasságáról a képviselõket Fotó: Agerpres/EPA

Hírösszefoglaló

A haiti fõváros, Port-au-
Prince utcáin tegnap emberek

tömegei vonultak fel azt követel-
ve a kormánytól, hogy biztosít-
son nekik munkát és élelmet. „A
kormány nem tesz semmit ér-
tünk, nem ad munkát, nem lát el
bennünket élelmiszerrel” – pa-
naszkodott az AFP francia hír-
ügynökségnek az egyik tüntetõ.
A férfi egy sebtében fából és
posztóból öszszeeszkábált sátor-
ban él azóta, hogy január 12-én
pusztító erejû földrengés rázta

meg a karibi országot. Helyszíni
beszámolók szerint csak elenyé-
szõ létszámú rendõr volt látható
a megmozdulás helyszínén. Az
összeverõdött emberek aztán el-
tûntek a környezõ utcákban.

Egy férfi hatalmas kõkocká-
val a kezében azt kiabálta, hogy
kész a tüntetõkért harcolni. „Ha
rendõrség lõni fog ránk, gyújto-
gatunk” – üvöltözték a tünte-
tõk. A feldühödött emberek az
újságírók és a fotóriporterek tá-
vozását is követelik, „nem aka-
runk itt újságírókat látni” – kia-
bálták. 

Feszült a légkör Haitiban

Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter A haiti fõváros lakói tegnap munkát és élelmet követeltek Fotó: independent.co.uk
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Négy éve összeférhetetlenség
áll fenn Mircea Dinescu

CNSAS-tagsága és üzleti tevé-
kenysége között – állapította meg
az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI). A rendszer-
váltó költõt 2006 márciusában
nevezték ki a Szekuritáté Irattá-
rát Vizsgáló Országos Tanács
(CNSAS) tagjává. Dinescu azon-
ban korábban városból vidékre
költözött, és két mezõgazdasági
céget indított. A CNSAS tagjai-
nak is vagyon- és összeférhetet-
lenségi nyilatkozatot kell tenni-
ük, és ugyanazon feltételek vo-
natkoznak rájuk, mint a minisz-
terekre és államtitkárokra, azaz
többek között nem lehetnek cé-

gek ügyvezetõi. A hatóság meg-
állapította, hogy Mircea Dinescu
2004. február 19. óta egyedüli
ügyvezetõje a SC
Agroindustriala SRL Giubega
cégnek, 2005. december 15. és
2008. november 14. között pedig
a SC Grãdina cu Viºini SRL cég-
nek. A két vállalat megszakítás
nélkül mûködött, és 2006-2008.
között 6 145 388 lej bevételt, illet-
ve 2 058 010 lej profitot termel-
tek. A közlemény szerint az ösz-
szeférhetetlenség a tisztségbõl va-
ló elbocsátással is járhat vagy
egyéb jellegû szankciókkal. Az
ANI ténymegállapítása ellen 15
napon belül lehet fellebbezni.

Dinescu pitiáner ügynek nevez-
te az ANI-vizsgálat eredményeit,
szerinte a szekusdossziék olvasása

és mezõgazdasági tevékenysége
közt semmilyen összefüggés nin-
csen. A költõ szerint a politikusok
úgy oldják fel az efféle összeférhe-
tetlenséget, hogy cégeiket rokona-
ik nevére íratják, amit õ nem tett
meg. Dinescu bejelentette, meg-
óvja az ANI- égzését, és nem is
mond le CNSAS-tagságáról.
Dinescu bírálta az ANI vezetõjét,
Cãtãlin Macoveit is, akinek sze-
rinte „fehér angyal” kellene
lennie, nem nyilatkozatokat kiadó
médiaszemélyiség. „Egy pitiáner
ügyekbe keveredõ volt ügyész, aki
mikrofont visel az inge alatt” –
utalt Dinescu arra a nyilvánosság-
ra került felvételre, amelyen Sorin
Roºca Stãnescu és Bogdan
Chirieac újságírók próbálták meg-
zsarolni Macoveit. 
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Tekervényes, akadályok-
kal teletûzdelt úton bo-
torkálva, a legkülönfé-
lébb társadalmi kategó-
riák ellenkezését kivált-
va ugyan, de megszü-
letni látszik az egysé-
ges nyugdíjrendszer

törvénye. Közhelyszám-
ba menõ igazság, hogy nincs olyan jogsza-
bály, amely mindenkit kielégítene. A kis-
nyugdíjasok tömege például azt kifogásolja,
hogy a nyugdíjpont értékét az országos át-
lagbér helyett az infláció szintjéhez kötik,
ami visszafogja a majdani emeléseket. A
honatyák, egyéb kiváltságos politikai/szak-
mai kategóriák szûkebb, de azért még min-
dig tekintélyes rétege a „pimasz nyugdíjak”
tervezett megszüntetése ellen tiltakozik, a
szakszervezetek pedig azért elégedetlenek,
mert szerintük a törvényben egységesnek
ígért nyugdíjrendszer igazságtalan megkü-
lönböztetéseket tesz.
Van azonban a jogszabálytervezetben egy
olyan kitétel, amely minden jövendõ nyugdí-
jas-kategóriát egyformán érint – pontosab-
ban: sújt –, ez pedig a 65 évben megállapí-
tott nyugdíjkorhatár. Azzal még nem lenne
baj, hogy azonos szintre hozzák a férfiak és a
nõk nyugdíjkorhatárát, így van ez egyébként
egész sor más uniós és unión kívüli ország-
ban. Ráadásul nálunk a szebbik nem képvi-
selõi legalább ilyen tekintetben egyenrangú-
ak lesznek a férfiakkal, miután alkalmazott-
ként rendszerint alacsonyabb bért kaptak fér-
fi kollégáiknál, és sokkal nehezebben kerül-
hettek vezetõ tisztségbe, mint az erõsebb nem
képviselõi. (Gondoljunk csupán legfontosabb
intézményeinkre, mondjuk a törvényhozás-
ra, ahol számuk jóval kisebb a férfiakénál, a
kormányban pedig a miniszterek között a
cotroceni-i elnöki palota protezsáltján, Elena
Udreán kívül egyetlen nõt sem találunk). 
Az igaz, hogy az EU legtöbb tagállamában
is 65 éves korban lehet nyugdíjba menni,
ám azt – stílusosan fogalmazva: – öreg hiba
lenne figyelmen kívül hagyni, hogy a „hu-
szonhetek” viszonylatában Romániában a
legalacsonyabbak közé tartozik a születéskor
várható életremény: a nõknél 75, a férfiak-
nál 68,2 év – miközben a szintén nem elsõ-
sorban a fejlettségérõl elhíresült Spanyolor-
szágban 84 esztendõ a nõknél, hogy Svédor-
szágról már ne is beszéljünk, ahol például a
férfiak 78,4 évben reménykedhetnek.
Mindez azt jelenti, hogy – statisztikailag –
Romániában a férfiak három, a nõk legfel-
jebb 10 évig élvezhetik a nyugdíjat. A többi
egyszerû matematika: a jelenleg 63,8 éves
korában nyugdíjba menõ férfi alkalmazott-
ként 300 ezer lejt fizet be majdani nyugdíjá-
ra, amibõl – az életreményt és az általános
nyugdíjszintet figyelembe véve – csupán 46
ezer lejt kap vissza. Az arány nyilván tovább
romlik a 65 éves nyugdíjkorhatár esetén. 
Mivel egy idõ óta a kormány örökös gond-
ban van a nyugdíjak kifizetésével, a nyugdíj-
rendszer küszöbön álló összeomlásával rio-
gat, a nagy kérdés ezek után az: mi törté-
nik/történt a többi pénzzel? Válaszra persze
ne várjunk; az úgysem érkezne meg életre-
ményeink szûk idõkeretei között. 

Román lapszemle

Nyögjük a nyugdíjat 

Bogdán Tibor

Összeférhetetlen
Mircea Dinescu

Cs. P. T.

Ezen a héten bizonyosan
nem, s várhatóan a jövõ héten

sem kerül a képviselõház illetékes
bizottságainak napirendjére a ki-
sebbségi törvény vitája, amelyet
Emil Boc miniszterelnök kedden
a kormány egyik prioritásának
nevezett. Napirendre tûzésérõl az
alsóház házbizottságának kell
gondoskodnia, ám tegnapi ülésén
a testület nem foglalkozott a kér-
déssel. „Nem is erõltetnénk addig
a törvény vitájának folytatását,
amíg nem próbáljuk megoldani
azt, hogy a kormányzó politikai
erõk ne legyenek kisebbségben a
szakbizottságokban” – magyaráz-
ta lapunknak Seres Dénes, a ház-
bizottság RMDSZ-es tagja. A po-
litikus arra utalt, hogy a jogsza-
bályt elviekben három szakbizott-
ságnak (jogi, emberjogi és oktatá-
si) együttesen kellene folytatnia,
ám e testületekben az ellenzék
többségben van. „Így nagy az esé-
lye annak, hogy a törvénnyel ak-
kor sem lehetne haladni, ha napi-
rendre tûzi a házbizottság” – ma-
gyarázta Seres.

A háznagy szerint a kormány
javára javítana a bizottsági erõvi-

szonyokon, ha e testületekben
helyet kapnának a függetlenek is,
akik a koalíciót támogatják. Ar-
ról a harmincegy honatyáról van
szó, akik idõközben kiléptek a
szociáldemokratáktól és a liberá-
lisoktól, és a RMDSZ–PD-L-
koalíció oldalára álltak, akárcsak
a nemzeti kisebbségek képviselõi.
„A házbizottságban már felme-
rült, hogyan lehetne helyet kapni
a függetlenek számára a szakbi-
zottságokban. A testületek létszá-
mát nem lehet növelni, ezért más
megoldást kell keresni” – mond-
ta Seres Dénes, aki szerint a kér-
désben elvi pártközi egyezség a
frakcióvezetõk hétfõi ülésén szü-
letik majd. „Addig nem lesz elõ-
relépés a kisebbségi törvény
ügyében sem” – tette hozzá a
háznagy.

Mint ismert, a kisebbségi tör-
vény vitájának felgyorsítása a
kormányprogramban is szerepel,
a jogszabályt a koalíció elképze-
lései szerint az ülésszak végéig,
júniusig kellene elfogadnia a kép-
viselõháznak. Az elõzõ – a 2008
végén rendezett választásokig
tartó – parlamenti ciklusban már
a bizottsági vita során elakadt ez
a tervezet. 

Egyelõre nincs napirenden

a kisebbségi törvény vitája
M. Á. Zs.

Riválisa is lesz Viorel
Cataramã személyében a

Nemzeti Liberális Párt (PNL) el-
nöki tisztségéért folytatott ver-
senyben Crin Antonescu pártel-
nöknek, ugyanis az üzletember-
politikus azt tervezi, hogy ma be-
jelenti indulását a PNL március 5-
7 közötti kongresszusán megtar-
tandó tisztújításon. Cataramã elõ-
rebocsátotta, elnöki programjá-
nak legfontosabb elemét az képezi
majd, hogy alakulatát mihama-
rabb a demokrata-liberálisok mel-
lé pozícionálja. „Nem tárgyaltam
még senkivel sem a PDL-bõl,
elõbb bejelentem hivatalosan az
indulásomat” – mondta el
Cataramã, hozzátéve, a területi

szervezetek vezetõivel sem egye-
zetett indulásáról, mert a pártban
kialakult „kényes helyzet” ezt
nem teszi lehetõvé. A PNL-s poli-
tikus nem mutatott különösebb ér-
deklõdést az alakulatában heves
vitát kiváltó elsõ-alelnöki tisztség
iránt sem, ismételten hangsúlyoz-
va, hogy jelenleg a párt pozícioná-
lása képezi a legfontosabb teen-
dõt. Mircea Ionescu Quintus, a
párt szabályzatmódosító bizottsá-
gának elnöke tegnap bejelentette,
hogy a hétvégéig várják a javasla-
tokat. A Ludovic Orban számára
létrehozott elsõ-alelnöki tisztség-
gel kapcsolatban a PNL tisztelet-
beli elnöke elmondta: a bizottság
nem foglalt állást a kérdésben,
mert nem akarják befolyásolni a
döntéshozó kongresszust. 

PNL: Viorel Cataramã 

Crin Antonescu kihívója

A szókimondásáról híres Mircea Dinescu számos ellenséget szerzett a hatalom mostani birtokosai között

Iulian Dascãlu iaºi-i üzletember a bevásár-
lóközpontok koronázatlan királya: tavaly
40 millió euró bérleti díjat szedett.
(Gândul) Hárommillió eurós kártérítést
követelnek a nemzetközi biztosító vállala-
tok a Bãneasa repülõtértõl, amiért emberi
mulasztás miatt 2006-ban súlyos károso-
dást szenvedett egy Bukarestben landoló
osztrák gép. (Evenimentul zilei)  Több
mint ötszáz, Ausztriában letelepedett ro-
mán nyugdíjas él az osztrák kormány által
biztosított lehetõséggel, hogy a hazai, alig
100 eurót meghaladó nyugdíját további
600 euróval pótolja ki. (România liberã) 
A paºcani-i kórházban meghalt egy 36
éves fiatalember, miután az orvosok meg-
tagadták az egészségbiztosítással nem ren-
delkezõ beteg kezelését. (Jurnalul naþional)

Florin Cãlinescut kizárják a PNL-bõl
Nem helyénvaló viselkedése és a párt vezetõinek rágalmazása mi-
att a Nemzeti Liberális Párt piteºti-i szervezete kizárja tagjai közül
Florin Cãlinescut – jelentette be tegnap Marius Postelnicescu, az
alakulat helyi elnöke. Hozzátette: a színész ügyében, aki 2008. ok-
tóberi beiratkozása óta amúgy sem fizetett tagdíjat, hétfõn hozzák
meg a végsõ döntést. Az ügy valószínûleg azzal is magyarázható,
hogy a PD-L felajánlotta Cãlinescunak, hogy induljon színeiben a
Daniela Popa konzervatív elnök politikából való kivonulásával
megüresedett képviselõi mandátumért. 

Antal Erika

„Bukarestbe megyünk az
Egyetem térre, sátrakba köl-

tözünk, és addig maradunk, amíg
a marosvásárhelyi tanács vissza
nem vonja a Guºã-szobor felállí-
tására vonatkozó határozatát” –
mondta el tegnap Smaranda
Enache, a Pro Europa Liga
(PEL) társelnöke. Az emberjogi
aktivista azt is kifogásolta tegna-
pi sajtótájékoztatóján, hogy a
polgármesteri hivatal ügyvédet
fogadott a határozat megvédése
érdekében. „Tisztelettel kellene
lenniük legalább a román forra-
dalomra, hiszen az volt a mai de-
mokráciának az alapja” – tette
hozzá Enache. Mint ismeretes, a
Marosvásárhelyen tervezett
Guºã-szobor felállítása ellen alá-
írásgyûjtést indított a PEL, ame-
lyet mindeddig 117 közismert
személyiség, köztük Herta
Müller Nobel-díjas író is aláírt.
Továbbá az emberjogi szervezet
tavaly novemberben levelet
küldött a román államelnöki hi-
vatalnak, a parlamentnek, a sze-
nátusnak, a miniszterelnöki hiva-
talnak, a prefektúrának, a polgár-
mesteri hivatalnak, a tanácsnak
és külön-külön valamennyi városi
tanácsosnak, tiltakozva a Guºã-
szobor ellen. A levélre mindössze
a kormány, a Maros megyei
prefektúra és a polgármesteri hi-
vatal jelzett vissza, de mivel a vá-
lasz nem nyugtatta meg a tiltako-
zókat, hamarosan újabb levéllel
fordulnak azokhoz a hivatalok-
hoz, amelyek válaszra sem mél-
tatták. Ha tiltakozásuk ered-
ménytelen lesz, egy bukaresti til-
takozástól sem riadnak vissza.
Mint ismeretes, a forradalmárok
közé lövetõ ªtefan Guºã maros-
vásárhelyi kultusza ellen per is fo-
lyamatban van, ugyanis Kincses
Elõd ügyvéd a közigazgatási bíró-
ságon megfellebbezte a városi ta-
nács 2009. szeptember 10-én ho-
zott szoborállítási határozatát. 

Guºã-ellenes
PEL-sátorozás?
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Bogdán Tibor

A Bercea Mondialu né-
ven elhíresült Sandu

Anghel és klánja ellen 37
bûnvádi dossziét állítottak
már össze, amelyekben a
gyilkossági kísérlettõl, rab-
lástól és lopástól kezdve a
testi sértésen, megvesztege-
tésen és adócsaláson át egé-
szen a pénzmosásig, a ha-
mis hajtási jogosítvány bir-
toklásáig és ittas vezetésig,
hosszú bûnlajstrom szere-
pel. Igazságszolgáltatási for-
rások szerint egy kézen ösz-
sze lehetne számlálni a bün-
tetõ törvénykönyvnek azo-
kat a paragrafusait, amelyek
ellen a Bãsescu család új-
donsült tagja és annak ro-
konsága ne vétett volna. 

Keresztény gesztus?

A román ortodox vallás-
ban a keresztapai kötelékek
jóval erõsebbek, mint más
felekezetek esetében, ezért a
keresztapaság felvállalásá-
val a Bãsescu család volta-
képpen része lett Bercea
Mondialu szûkebb körei-
nek. Igaz, nem is került
olyan rossz társaságba, hi-
szen román lapértesülések
szerint a klánhoz igazság-
szolgáltatási tisztségviselõk,
politikusok, a helyi közigaz-
gatási rendszer kulcsfontos-
ságú képviselõi tartoznak.
Mivel a Bercea családban
gyakoriak a keresztelõk, így
a keresztszülõk között olyan
nevek szerepelnek, mint
Theodor Stolojan, a kor-
mánypárt elsõ alelnöke,
Gabriel Diaconu, Slatina
volt alpolgármestere,

Nicolae Grãdinaru, Olt me-
gye korábbi prefektusa,
Maria Huza, a bukaresti bí-
róság egykori elnöke és
Gheorghe Brenciu, az Olt
megyei törvényszék mellett
mûködõ ügyészség lekö-
szönt fõügyésze. 

Tavaly szeptemberben, a
romafesztivál alkalmával
maga Traian Bãsescu állam-
fõ is hórázott Berceával, fe-
lesége pedig cigány arany-
pénzt kapott ajándékba a
klántól. Érthetõ tehát, hogy
a hazai sajtóban már napok
óta vezetõ helyen szerepel a
Bãsescu fivér keresztapasá-
ga. Mircea Bãsescu és
Sandu Anghel igyekszik el-
bagatellizálni a történteket,
egyszerû keresztényi gesz-
tusról beszélve. Azt is tagad-
ják, hogy korábban is ismer-
ték volna egymást, elmon-
dásuk szerint a keresztelõ
elõtt nyolc nappal kérte fel a
papa Mircea Bãsescut a ke-
resztapaságra, aki jó keresz-
tényként eleget tett a felké-
résnek.

Bejegelt adósság

De Mircea Bãsescunak
nem ez volt az elsõ, bot-
ránnyá dagadt cselekedete.
2005-ben a Politikai Nyo-
mozó Csoport nyilvános-
ságra hozta, hogy Cros Kft.
nevû fagylaltgyára – amely-
nek az államfõ felesége,
Maria Bãsescu is részvénye-
se volt – több mint félmilli-
árd lejjel tartozik az állam-
nak, adósságát pedig, stílu-
sosan, már jó ideje jegeli.
Traian Bãsescu nyilvánosan
kért elnézést ezért, a cég pe-
dig másnapra törlesztette

adósságát. 
Egy évvel késõbb ugyan-

csak e cég kapcsán hallatott
magáról, amikor is kiderült,
hogy az államfõ vagyona
számottevõen nõtt egy év
alatt. Traian Bãsescu ezzel
úgy számolt el, hogy azt ál-
lította, 300 millió lejért elad-
ta a birtokában lévõ 20 szá-
zalékos cégrészesedést. Az
ár rendkívül magasnak tû-
nik, tekintve, hogy a vállalat
tartozásai megközelítették a
310 millió lejt. A vevõk
egyike éppen testvére volt,
ami még furcsábbá tette az
ügyletet.

2006 januárjában egy ré-
gebbi keletû, de akkor kipat-
tant botrányban is szerepelt

Mircea Bãsescu neve. Victor
Ciorbea kormánya, volt el-
lenõrzõ testületének vezetõ-
je, Valerian Stan szerint
Traian Bãsescu 1994-ben
honatyaként kétszázezer
dolláros kölcsönt vett fel az
állami tulajdonban lévõ Me-
zõgazdasági Banktól. 1997-
ben pedig, amikor miniszter
lett, töröltette és a vesztesé-
gek kategóriájába íratta át a
banknál a kölcsön összegét.
Egyben azt állította, hogy a
hitelt testvére, Mircea vette
fel és idejében visszafizette.
Megszólalt az ügyben
Mircea Bãsescu is, leszögez-
ve: az államfõnek csak any-
nyi köze volt a hitelhez,
hogy lakásával garantált ér-
te – ám Traian Bãsescu so-
hasem beszélt. 

Energia és termõföld

A 2006-os évben egyéb-
ként rájárt a rúd Mircea

Bãsescura. Tavasszal a szak-
szervezetek azzal vádolták,
hogy Plus Food nevû kons-
tancai cégénél, feketén dol-
goztat. A vállalat év végén
ismét hallatott magáról,
ugyanis az egyetlen olyan
romániai cég volt, amely a
baromfi-influenza körülmé-
nyei között baromfihúst ex-
portálhatott. Ugyanez a cég
volt a fõszereplõje 2007-ben
annak a skandalumnak is,
amely amiatt tört ki, hogy a
sajtó megszellõztette: a
Mircea Bãsescu által veze-
tett cég szoros kapcsolatban
áll a kétes hírû üzletember,
Bogdan Buzoianu által irá-
nyított Energy Holdinggal,
vagyis az államfõ által, utó-
lag okos fiúknak gúnyolt
tisztességtelen vállalkozók
klikkjével.

2009: új esztendõ, újabb
botrány. A Politikai Nyo-
mozó Csoport ekkor hozta
nyilvánosságra, hogy sze-

rinte Mircea Bãsescu csa-
ládjának cége, a Global
Business& Investments a
bukaresti Mezõgazdaság-
tudományi Akadémia
bãneasai gyümölcsösét
megkaparintó üzletember,
Puiu Popovociu módszere
alapján tette rá kezét az in-
tézmény agigeai kutatóin-
tézetének földterületére.
(Mircea Bãsescu neve
egyébként a Popoviciu-ügy
kapcsán is felmerült). Az
ügylet már csak azért is
gyanús, mert Bãsescuék cé-
ge nem mezõgazdaságra,
hanem építkezésre szako-
sodott. 

2009-ben derült fény ar-
ra is, hogy Mircea Bãsescu
cégeinek egyike, az MB
Consult Company Techir-
ghiolban húszezer négy-
zetméteres földterület bér-
lésére kapott 49 évre szóló
engedélyt, hétvégi házak
építése céljából, annak el-
lenére, hogy a cég fölszá-
molás alatt állt. Ráadásul a
négyzetméterenkénti 10
centes bérleti díj is nevetsé-
gesen alacsony volt.

Kapunyitogató testvér

Tavaly szellõztette meg a
sajtó Mircea Bãsescu fegy-
verügyleteit is. Az államfõ
fivére harminc százalékkal
lett részvényes a Defence
Security and Intelligence
Co. nevû cégben, amelybe
üzlettársai – zömmel a hon-
védelmi és a gazdasági tárca
tisztségviselõi – azért vették
be, hogy „kaput nyisson az
elnöki palotában” a pénzes
szerzõdések elõtt. Lapforrá-
sok szerint az amerikai
kongresszus 53 tagja levél-
ben kért hivatalos kivizsgá-
lást Barack Obama elnök-
tõl, a cég törvényellenes
fegyverexportjai kapcsán,
amelyek az Egyesült Álla-
mokat is érintették. 

A keresztapa a „keresztapánál”

Gyulay Zoltán

A franciák kezdték. Még
két éve sincs, hogy a köz-

intézményekben tiltólistára
került a muszlim kendõ hor-
dása. A felháborodás nyo-
mán sokan vetették fel akko-
riban: és mi lesz a keresztény
(keresztyén) feszülettel, a Dá-
vid-csillaggal, sõt a kipával?
Nos, ezek (feltûnõ) viselete
ugyanúgy tilos.

Politikailag korrekt?

Tavaly novemberben
Olaszországot keresztvita
rázta meg. A történet a

2001/02-es tanévre nyúlik
vissza, amikor is Solie Lautsi
panaszt tett a gyermekei isko-
lájában kihelyezett feszületek
miatt. A harcos anyuka sze-
rint ez „sérti az állam és az
egyház szétválasztásának az
elvét”, és a szabad vallásgya-
korlás jogát is alapjaiban dön-
göli sárba. Elment egészen
Strasbourgig, az Emberi Jo-
gok Európai Bíróságáig,
amely neki adott igazat. Itáli-
ában évszázados hagyomány
a tantermekben a keresztény
jelkép elhelyezése, és ítélet
ide, ítélet oda, a feszületek
maradtak. A történések az
esztendõ fordulójával vissza-

kanyarodtak az iszlámhoz.
Franciaország azt tervezi,
hogy a muzulmán nõk a jö-
võben nem utazhatnak autó-
buszon és vasúton, ha a teljes
testüket elfedõ öltözéket –
burkát – viselnek, de megtil-
tanák számukra a belépést az
iskolákba, a kórházakba, va-
lamint a hatósági épületekbe
is. Hollandiában ennél rava-
szabb dolgot fundáltak ki: a
teljesen beburkolt asszonyok
munkanélküliség esetén bú-
csút mondhatnak a segélyük-
nek, miután legtöbbjük épp a
ruházata miatt kényszerült
megválni állásától. Mint tud-
juk, Hollandia Európa egyik

legliberálisabb országa. A
hasonlóan szabadelvû Dáni-
ában is társadalmi vita bon-
takozott ki a burkaviseletrõl,
amely egyelõre a tiltók javá-
ra billen. Ami nem is csoda,
elvégre ebbõl az országból
származnak az iszlámot – és
sok jóérzésû, nem muzul-
mán embert is – sértõ, Mo-
hamedet terroristaként ábrá-
zoló karikatúrák. És jaj:
most (esztendõkkel késõbb)
veszély fenyegeti rajzolóju-
kat, méghozzá természete-
sen a muszlim terror bosszú-
jának a veszélye. Mellesleg:
„muszlim terror” – ez meny-
nyire PC (politikailag kor-
rekt) kifejezés?

Mecsetek 
és minaretek

Nehogy kimaradjanak a
németek, pontosabban a ka-
tolikus egyházfõt, a pápát
adó bajorok! Tartományi mi-
niszterelnökük, Joachim

Hermann dobta be a köztu-
datba az ötletet: csatlakozza-
nak a burkát a közszolgálat-
ban tiltók egyre gyarapodó
táborához. Tavaly Kölnben
robbant ki vita arról, hogy a
híres dómmal szemközt, a
Rajna túlpartján nagymecse-
tet kívánnak emelni; a leg-
fõbb ellenérv még csak nem is
vallási, sokkal inkább az,
hogy a világörökségként nyil-
vántartott és Köln jelképének
számító dóm látványát igen-
csak elnyomná. Február eleji
hír, hogy nem sikerült elegen-
dõ pénzadományt összegyûj-
teni az építkezésre. Ehhez ké-
pest nehéz földolgozni azt a
hírt, hogy németországi hiva-
talosságok a magánintézmé-
nyek helyett az állami egyete-
mek kezébe adnák az imám-
képzést.

Svájcban népszavazáson
derült ki, hogy az állampol-
gárok zöme nem akarja mi-
naretek építését a mecsetek
mellé. Budapesten pedig a

XI. kerületben szeretnének a
magyarországi muszlimok
saját imahelyet építeni; a kör-
nyéken lakók már szervezik a
tiltakozást, mert a tervek
meglehetõsen szûk, nagyobb
forgalomra alkalmatlan terü-
leten valósulnának meg.

Mint látjuk, a „vallási türe-
lem” a harmadik évezredben
kihajtott ága egyre közelebb
nõ Európának általunk lakott
vidékeihez is, ahol az oszmán
évszázadokon keresztül hódí-
tott. A vallási türelem –
amely ma vitathatatlan euró-
pai értéknek számít – épp in-
nen eredeztethetõ: 1568-ban
Erdélyben, a tordai ország-
gyûlésben született meg az
Európában elsõként vallás-
szabadságot hirdetõ törvény.
(Igaz, „csak” négy keresztény
vallásra: a katolikus, arefor-
mátus, az evangélikus és
az unitárius vallásra vonatko-
zott, de mai eszünkkel már
bele kell értenünk az iszlám
hitet is.) 

Sajátos tilalmi hullám söpör végig Európa nyugati végein:

egyes kormányok még csak tervezik, mások már meg is lép-

ték – a nõi testet teljes egészében elfedõ burkától kezdve,

akár csak az iszlám nõk kendõviseléséig – a muzulmán jel-

képek használatának betiltását. Sokhelyütt mindenféle vallá-

si jelkép felkerül(ne) erre a listára.

Ismét botrányt okozott Traian Bãsescu testvére. Mircea
Bãsescu a napokban azzal hívta fel magára a sajtó és az
egész hazai közvélemény figyelmét, hogy „keresztapául sze-
gõdött” egy közismert alvilági figura lányához.

Mircea Bãsescu. A kétes ügyletek karmestere? Fotó: archív

Európai félelem a vallási jelképektõl



Istent nem lehet megtalálni; nincs rá mód. Az ember számos
utat, számos vallást, számos hitet, megváltót és tanítót agyalt
ki, és azt hiszi, hogy ezek segíteni fogják megtalálni azt az üd-
vösséget, amely nem múlik el. A kereséssel az a baj, hogy az
elme bizonyos képzelõdéseihez vezet, bizonyos látomások-
hoz, amelyeket az elme vetít ki és mér hozzá ismert dolgok-
hoz. A szeretetet, amelyek után kutat, saját életmódja teszi
tönkre. Nem tarthatunk az egyik kezünkben fegyvert, a má-
sikban Istent. Isten csupán szimbólum, szó, amely valójában
elvesztette jelentését, mert az egyházak és a templomok le-
rombolták. Természetesen, aki nem hisz Istenben, ugyanúgy
jár, mint a hivõ; ez is, az is szenved, és a rövid és hiábavaló
élet szomorúságában lesz része; és a mindennapok szomorú-
sága az életet értelmetlen dologgá teszi. A valóság nem a gon-
dolatfolyam végén található, és az üres szív a gondolkodás
szavaival van tele. Nagyon okosakká leszünk, új filozófiákat
találunk ki, és aztán eredménytelenségük keserûsége lesz az
osztályrészünk. Elméleteket találtunk ki arról, hogyan lehet
elérni a legvégsõt, a buzgó ember pedig elmegy a templomba,
és saját elméje képzelõdéseiben veszíti el önmagát. A szerze-
tes és a szent nem találja meg azt a valóságot, mert mindket-
ten annak a tradíciónak, annak a kultúrának a részei, amely
õket szentnek és szerzetesnek fogadja el. 
A galamb elrepült, és a felhõtorony szépsége ráterül a tájra -
és az igazság ott van, ahová sohasem pillantunk. 

Jiddu Krishnamurti: Nincs más forradalom (The Only Revolution). 
Fordította: Erõs László Antal 

Az ikertornyok ellen intézett szeptember
11-i terrortámadást megelõzõen a politika-
tudomány szakemberei politikai konstruk-
ciók egész garmadájával álltak elõ. Nevez-
ték õket poszttradicionális, poszt- és
szubpolitikainak, posztnacionálisnak, sõt
posztdemokratának is, közös vonásuk
azonban a politika hagyományos gyakorla-
tától való elfordulás volt. 
Arisztotelész nyomdokain haladva, Karl
Schmitt, akit sokan a huszadik század leg-
nagyobb politikai gondolkodójának tarta-
nak, A politikai fogalma címû 1928 és 1932
között írt tanulmányában a politika kritéri-
umát az „õk” és a „mi” közti – csoport-
identitásokat is generáló – különbségtétel-
ben, azaz barát és ellenség megkülönbözte-
tésében látta. Ezért õ az államot nem poli-

tikai egységnek (univerzum-
nak) hanem egyféle
pluriverzumnak képzelte
el.
E felfogásban a modern

állam demokratikus in-
tézményeinek alapve-
tõ funkciója éppen
az, hogy az emberi
természetben gyöke-

rezõ ellenségeskedést, amely a társadalmi
együttélésbõl semmi módon nem küsz-
öbölhetõ ki, demokratikus játékszabályok
szerint vezessék le, hogy a metaforikusan
értelmezett háborúskodást demokratikus
politikai vetélkedéssé változtassák. A há-
borúskodás akkor alakul
át valóságos háborúvá,
amikor a politikai küzdel-
mek valamilyen okból le-
hetetlenné válnak, amikor
egyik vagy másik fél úgy
érezheti, hogy az egyolda-
lúvá torzuló rendszer az õ véleményének,
szándékainak, értékrendjének megjeleníté-
sére, védelmezésére, s végsõ fokon hata-
lomra juttatására többé nem nyújt lehetõ-
séget. A politikai küzdelmek tehát nem az
ellenségeskedéseket szüntetik meg, hanem
teret kínálnak arra, hogy a virtuális ellen-
ségek egymás ellenfeleivé válva tartsák
fenn a konfliktusokat, amelyeknek a mo-
dern társadalmak kohéziója köszönhetõ.
Az ellenfeleket éppen az ellenségeskedés
köti egymáshoz. S az utóbbi nem zárja ki
a mai elméletalkotók által a társadalmi
egyensúly legfontosabb tényezõjének te-
kintett konszenzust sem, annak érvényét

csupán a politikai küzdelmek keretfeltét-
eleinek, az úgynevezett demokratikus já-
tékszabályoknak a rögzítésére korlátozza. 
A szocialisták és a konzervatívok ideológi-
ai alapelvekben nem juthatnak egymással
konszenzusra, hiszen ezek az alapelvek

egyértelmûen ellentétesek.
Az egyik a hatalmi szerke-
zet megváltoztatását (meg-
reformálását), a másik a
hagyományos hatalmi
szerkezethez való visszaté-
rést tartja a társadalmi vál-

ságok legfontosabb ellenszerének. Valójá-
ban azonban az idõnkénti reformok éppoly
elengedhetetlen feltételei a társadalmi
egyensúlynak, mint a tradícióhoz való
idõnkénti visszatérések.
A bevezetõben említett elméletek, amelyek
a neoliberális univerzalizmusra alapozva
csupán a konszenzus, azaz egyetlen érvé-
nyes ideológia erõterében tartják elképzel-
hetõnek a „posztpolitikai éra” hatalmi vi-
szonyainak alakítását, számos – szeptem-
ber 11-e után jelentkezett, annak konzek-
venciáit levonó – elméletíró véleménye sze-
rint maguk generálják azokat a jelensége-
ket, amelyek el szeretnék hárítani, a terro-

rizmust, a populizmust, a különféle rassziz-
musokat és nacionalizmusokat. Az utóbbi
irányzatok ugyanis az átlagember szemé-
ben épp azokra a, Schmitt által a „politi-
kai” alapvonásának tartott (a barát ellenfél
különbségtétel jegyében zajló) közösségi
azonosulásokra kínálnak lehetõséget, ame-
lyektõl az ideológiai határvonalakat elmo-
só posztpolitikák megfosztják õket. 
A „politikai” rehabilitálását szorgalmazó
kortárs szerzõk egyik legjelentõsebbike, az
angol Chantal Mouffe úgy véli, hogy míg a
neoliberális univerzalizmus, amely a saját-
jától eltérõ minden egyéb ideológiát fasiz-
musként vagy kommunizmusként bélyegez
meg, s ezért morális alapon utasítja ki õket
a politikai színtérrõl, valójában a virtuális
ellenfeleket alakítja át a rendszer megsem-
misítésére törõ, így a maguk rendjén szin-
tén megsemmisítendõ ellenségekké. 
Az a politikai pluralizmus, amelyért újab-
ban a bal- és jobboldal legjobbjai szállnak
síkra, nemzeti pluralizmusként, ami egy-
másnak – az éles véleménykülönbségek el-
lenére is együttmûködõ ellenfelekként való
elfogadását – feltételezi, számunkra, ki-
sebbségek számára is az igazibb megoldás-
nak tûnik. 

A konszenzus határai
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Az igazság ideát. Van. A kétharmados közvélemény-
kutatási elõrejelzések megnövelték a jövõbe látók
számát, elsõsorban a publicisták körében. Mindenki-
nek van valami ötlete, amit a kétharmad birtokában
azonnal meg kellene lépni az ország, a haza, a jövõ
érdekében. A másik oldalon meg fortélyos elõrelátá-
sok fognak beigazolódni a túlhatalomtól megrésze-
gült fidesznyikek országlása idején. És elindultak ba-
ráti csapatok a várható hadizsákmány teljesítmény-
arányos szétosztásának erõs szándékával.
Mi nem látunk a jövõbe, de a parajelenségek iránt
erõs bennünk az érdeklõdés. Mert ugyan a józan ész-
nek kellene kormányoznia a világot, ám ehelyett
folyton a wudu-varázslók jövendölései valósulnak
meg, szigorú következetességgel. Szóval, parázunk és
reménykedünk, meg a mai apró történéseket nagyít-
juk félelmetes jövõképpé. Mind a bizakodás, mind a
félelem szélsõségnek számít, misztikus, mágikus, ba-
bonás ösztönreakciónak.
Nem szép dolog tõlem, de emlékeztetnék a romániai
események és elõrejelzések néhány hónappal ezelõtti
helyzetére. Bãsescu maga volt az ördög, az elfáradt,
vállalhatatlan, menesztendõ politikus, akinek jövõjé-
ért egyetlen értelmiségi sem adott volna egy lyukas
kétfillérest. És fölkáprázott annak lehetõsége, hogy
Románia az elmaradottságból egyetlen zseniális ló-
ugrással az élre tör. Aztán itt maradt az elnök a nép
szeretetébõl kifolyólag, és mi barátkozunk a körül-
ményekkel. 
A csodavárásból kinõttünk, a tátott tõke sárga szája
nem ijesztõ, sõt várjuk ide a befektetési kedvével
egyetemben; a világgazdasági válság elhúzódó hatá-
saival számolnunk kell tovább, a hatalomra kerülõk
játéktere meglehetõsen szûk, marad a cirkusz, amely
folytatásra ítéltetett. Kérdés: meglesz-e a Fidesznek a
kétharmadja, amivel hozzáfoghatna az Alkotmány és
a közigazgatás régóta halasztott reformjainak? És a
Jobbik vajon mekkora tényezõ leszen ebben a parla-
mentáris demokráciában? 
Elõjelek pedig vannak bõséggel. Jobbulni fog Magyar-
ország, a mérték még kérdés. Átéltünk a legfrissebb de-
mokrácia húsz éve alatt sokféle irányváltást. Alapvetõ-
en nem azokkal van/lesz baj, akik odafönt hatalmi
helyzetbe kerülnek, õk teszik képességeik szerint, amit
tudnak, az ellenzék és a sajtó figyelmétõl kísérve, ellen-

õrizve. A mindenkori vidék, Mucsa, a
házmesterszint a félelmetes, mint min-
dig. Azok az emberek, akik a gyõze-
lem biztos tudatában máris be vannak

indulva, ígérnek, fenyegetnek, helyez-
kednek, intézkednek. Legjobb esetben

ennek a típusnak a baloldali képvise-
lõje lecserélõdik egy jobboldalira, s a
szekér ugyanolyan kontraproduktív

teherrel halad tovább.Krebsz János
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A nemzeti pluralizmus
számunkra, kisebbségek
számára is az igazibb
megoldásnak tûnik.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nem vagyok nagy ivó. Szilveszterkor két mar-
tini után megpróbáltam elrabolni és Kubába

téríteni egy liftet.” Woody Allen

Reveláció

Az igazság

Para-normális
aktivitás

A nap címe. Blaga, egy lépésre a letartóz-
tatástól, Jurnalul naþional.

Magyarázat. A cím csalóka: Lucian
Blagáról, a költõrõl van szó, akit a kom-
munista belügy üldözött.

Szent Mihai Eminovici. A Román Írók
Ligája (nem összetévesztendõ az Írószö-
vetséggel) javaslattal állt elõ a Román Or-
todox Egyháznál, hogy kanonizálja, majd
avassa szentté Mihai Eminescut. Érvek
vannak bõven, a 14 ezer lapot tartalmazó
46 kötet írás mellett is: ortodox felmenõk,
az apai ág erdélyi vallási üldöztetése, „jó
néhány vallásos vers” (persze az ateistább,
szocialistább, materialistább líra „nu se
pune”), a nemzeti költõ státusza, mint a
román szellemiség kifejezõdése stb. Alkal-
masint nem akadály, sõt, a lángelme zsige-
ri, káromkodós nacionalizmusa, törzsi
gondolkodása. (Errõl a hírt kommentáló
lapokban, honlapokon egy szót sem olvas-
hatunk.) Pozitívra véve, nekünk magya-
roknak Petõfi Sándort kellene akkor de-
mokratikusan javasolnunk – el is képzel-
jük, amint Szent Péter felügyelete alatt
Szent Mihai Eminovici és Szent Petrovics
Sándor a mennyekben elbeszélget.

Urbánus indulatok. Van egy kis felhábo-
rodás akörül, hogy egy pedálos honatyá-
nak, Iulian Urban szenátornak ismét meg-
váltó gondolatai támadtak a sajtóval kap-
csolatban: az írott és sugárzott média
munkásait is a „drága ANI” karjaiba akar-
ja lökni, azaz jövedelemvallomásra akarja
kényszeríteni. Urban ugyanaz a ficók, aki
fel akarta számoltatni a közületek és válla-
latok által fizetendõ tévé- és rádiódíjat is.
A Financiarul keményen viszonyul ez
újabb ötletéhez: demagógiának nevezi.
„Érezve, hogy gyõzelemre állnak a kisvál-
lalkozókkal folytatott háborúban, a de-
mokrata-liberálisoknak eszükbe jutott,
hogy van még egy ellenségük, a sajtó.”
Tovább már tudjuk…

A nap álhíre. Emil Boc kifejtette, hogy
az országnak minden szinten jól képzett
emberekre van szüksége, tehát mindenütt
alkalmazni kell ilyen személyeket, másfe-
lõl ez túl sokba kerül, tehát el kell bocsá-
tani õket. 



Nagy Vajda Zsuzsa

Ellentmondásos helyzet-
be került a verespataki

arany kitermelésére áhítózó
Roºia Montanã Gold
Corporation (RMGC) nevû
vállalat a héten. Dragoº
Tãnase, a nemesfémbányá-
szatra licencdíjjal rendelke-
zõ, de a munkálatok elkez-
désére engedélyt nem kapó
vállalat igazgatója, a Think
outside the box sajtóorgánum
által szervezett internetes
fórumon tagadta, hogy a
Cégbíróság visszautasította
volna a tõkeemelésre vonat-
kozó kérésük bejegyzését.
„Mindössze pluszinformá-
ciókat kértek. Ellenõriz-
tetnem kell az ügyvédek-
kel...” – érvelt a cégvezetõ a
vitán, amelyen Csibi Magor
volt európai parlamenti kép-
viselõ, a portál mûködtetõje
is részt vett. 

„A Cégbíróság egyértel-
mûen visszautasította a be-
jegyzést, az errõl szóló hatá-
rozat megtekinthetõ a hon-
lapunkon” – mondta az Új
Magyar Szónak Csibi Magor.
Szerinte a portálon közzé-
tett videodokumentumból
jól látszik, hogy Dragoº
Tãnase „próbálja elkenni a
témát”, nem válaszol arra a
kérdésre például, hogy
adott-e be a vállalat fellebbe-
zést. Csibi úgy tudja, hogy
ha nem óvja meg senki, új
illetékeshez, a Fehér megyei
bíróság igazgatójához fog
kerülni a döntés joga. A ja-
nuár végén született, elutasí-
tó választ egy kihelyezett bí-
ró adta. 

Felszámolás küszöbén

Az 524 millió lejes tõke-
emelésre az RMGC-nek

azért van szüksége, hogy el-
kerülje a felszámolást,
ugyanis a forrásai nagy ré-
szét felélte már a vállalat. (A
törvény elõírása szerint ha a
nettó eszközállomány a sa-
ját tõke fele alá csökken – ez
bekövetkezett az RMGC-
nél, emelni kell a tõkét.)
Igen ám, de a cég kisebbségi
részvényese, az államot kép-
viselõ Minvest nem rendel-
kezett az ügylethez szüksé-
ges pénzzel. Így az RMGC
többségi tulajdonosa
(Gabriel Resources) fizette
be az államot képviselõ, dé-
vai Minvestre esõ összeget.
Ennek lebonyolítását kifo-
gásolta többek között a Cég-
bíróság, nem mutatták be a
kölcsönszerzõdési doku-
mentumot az ügyletrõl. A
két fél decemberben abban
állapodott meg, hogy a
Gabriel Resources hitel for-
májában bocsátja az állami
cég rendelkezésére a tõke-

emeléshez szükséges össze-
get, amelyet ez utóbbi az
aranykitermelés elkezdése
után, a nyereségbõl keletke-
zett osztalékból fizet vissza. 

Közadósság keletkezik

„Rosszul indította a tõke-
emelést az RMGC, ezért
dobta vissza a papírokat a
Cégbíróság” – mondta egy,
a lapunknak név nélkül nyi-
latkozó szakértõ. A köl-
csönmegállapodást a Ro-
mán Nemzeti Bank illetékes
irodájánál is be kellett volna
mutatni, ugyanis ezáltal
közadósság keletkezne – tet-
te hozzá, és tudomása sze-
rint ezt sem tette meg a cég.
Csodálkozik, hogy egy
olyan nagy vállalat, mint az
RMGC, amely több vona-
lon pereskedik, ilyen ügyet-
lenül járt el. Szerinte ezzel a
szokatlan megoldással a
külföldi befektetõk nyomást

kívántak gyakorolni a kor-
mány azon tagjaira, akik
nem sorakoztak még fel a
projekt mögé. Ismert, hogy
Adriean Videanu gazdasági
miniszter volt az egyik szor-
galmazója annak, hogy be-
kerüljön a kormányprog-
ramba az aranykitermelés,
és többek között Borbély
László környezetvédelmi és
erdõgazdálkodási miniszter
az a kormánytag, aki nem
foglalt állást a beruházás
mellett. 

Kényszerpályán az állam

„Ez az egész ügy el van
sietve, ugyanis az aranyki-
termelést egyelõre nem en-
gedélyezték. Ha a Gabriel
Resources kölcsönad az ál-
lamnak, érdekeltté teszi a
beruházás elindításában,
hogy törleszteni tudja
adósságát” – magyarázta
nyilatkozónk. Fejtörést

okoz szerinte a tõkeemelés
mértéke is, hiszen jóval na-
gyobb összegrõl van szó,
mint amekkorára a felszá-
molás megakadályozása
miatt szükség lenne, ennyi-
bõl akár a bányászat elindí-
tására is kitelik. Ráadásul
nem tõzsdei cégek esetében
– folytatta nyilatkozónk –
az államra jutó tõkerész
harminc százalékának a be-
fizetése is elegendõ lett vol-
na, amennyiben a fennma-
radó részt a következõ há-
rom éven belül letétbe he-
lyezik. Nem lehet tudni,
hogy hitelezõ és  hitelezett
egymás között miben álla-
podott meg, ki vállalta a
kockázatot arra az esetre,
ha a Minvest nem tud fizet-
ni, az ügylet azonban az ál-
lamot kényszerpályára kül-
dené. A szakember úgy lát-
ja, hogy nincs veszélyben az
RMGC, ugyanis ha valaki
kezdeményezné is a felszá-
molását (erre van is esély),
mire az megvalósulna,
újabb közgyûlést hívhatná-
nak össze és megvalósíthat-
nák a tõkeemelést. „Össze-
tett az iratanyag, nekem is
nehéz volt megérteni...
Kissé bonyolult kérdésrõl
van szó” – mondta a témá-
ban Dragoº Tãnase az inter-
netes beszélgetés során. És
ez nem vitás. Többször
hangsúlyozta, hogy az ál-
lam érdekeltsége a projekt-
ben nem csökken tovább
(az eredeti harminc száza-
lékról 19 százalékra módo-
sult korábban). A Bursa cí-
mû lap információi szerint,
a zavaros tõkeemelési eljá-
rással 19-rõl 0,6 százalékra
zsugorodhat az állam súlya
a projektben, de ezt nyilat-
kozóink nem tudták meg-
erõsíteni. 
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Röviden

Ismételt kamatvágás

Újabb 0,5 ponttal, hét száza-
lékra csökkentette szerdán a
banki alapkamatot a Román
Nemzeti Bank (BNR) – adta
hírül a Mediafax. Az alapka-
mat legutóbb a 2007. június
és november közötti perió-
dusban volt ilyen alacsony. 

Uniós alapok

Mintegy 4,3 milliárd eurót
készül lehívni az európai
uniós alapokból Románia

2010 folyamán, mely összeg
gyorsíthatja az ország gazda-
sági kilábalását és az élet-
színvonal emelkedését – je-
lentette ki a Mediafax szerint
Emil Boc miniszterelnök. A
kormányfõ szorgalmazta,
hogy a hazai cégek is pá-
lyázzák meg a közösségi
pénzforrásokat, hogy ezek
segítségével kiléphessenek a
nemzetközi piacokra.

Bõvít a Nokia

Bõvíti termelési kapacitá-
sát, ezzel egyidejûleg mint-
egy kétszáz fõvel emeli al-
kalmazottai számát  a
nemeszsuki Nokia gyár –
közölte Grigre Popra, a
Kolozs megyei CNS Cartel
Alfa elnökére hivatkozva az
Agerpres. A szakszervezeti
tárgyalások eredményeként
január elsejétõl négy száza-
lékkal, áprilistól pedig to-
vábbi egy százalékkal emel-
kedik a dolgozók bére.

Készpénznek vett arany

Verespatak egyelõre az ígéret földje marad a Rosia Montana Gold Corporation vállalatnak
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Gyulay Zoltán

Rövid pórázra fogta –
mondhatni gyámság alá

helyezte – az Európai Unió
(EU) Bizottsága tegnap óta
Görögországot: az athéni
kormányzat azonnali ha-
tállyal köteles Brüsszel dön-
téshozói elé járulni és rend-
szeresen jelenteni takarékos-
sági intézkedéseinek ered-
ményeit. Ha pedig a kívánt
célt nem sikerül elérni, azon-
nali pénzbírságok kiszabásá-
nak veszélye fenyegeti. 

A mélyen eladósodott
Görögország bruttó hazai
termékének (GDP) 13 szá-

zaléka megy el jelenleg az
újonnan felvett hitelek tör-
lesztésére – a maastrichti
szerzõdésben megszabott
maximum három százalék
helyett. Ezért Athénnak leg-
késõbb 2012-ig meg kell fé-
keznie államháztartási hiá-
nyát, ami 75 százalékos
adósságcsökkentést jelent.
A szigorúságban némi
könnyítést jelent az Európai
Bizottság (EB) szerdai dön-
tése, melynek értelmében
Athén, az eddigi megállapo-
dásokhoz képest több idõt
kap a megszabott feladat
végrehajtására. A görög
adósválság hatalmas nyo-

mással nehezedik az euróra.
A bizottság ezért tegnapi lé-
pésével szigorú ellenõrzés
alá helyezte a hellén állam-
háztartást – az EU történe-
tében ez az elsõ alkalom,
hogy a közösség ilyen szigo-
rú eszközhöz kénytelen
nyúlni.

Joaquín Almunia, a spa-
nyol EU-biztos kijelentette:
nehéz feladatának teljesíté-
sében Görögország az Eu-
rópai Bizottság teljes támo-
gatását bírja. Szavai min-
denesetre nemcsak Athén
számára csengenek biztató-
an, hanem egyúttal hazájá-
nak is üzennek. Spanyolor-
szágnak ugyanis távolról
sem áll szándékában a görö-
gök sorsára jutni – nem len-
ne „szalonképes”, éppen az
unió spanyol–belga–magyar
soros elnökségének elsõ har-
madában.

Madrid tehát felöltötte a
spanyolgallért és drasztikus
takarékossági intézkedések-

rõl döntött. A költségvetés
hiányát 2013-ig – ötvenmil-
liárd euróval (mintegy két-
százötmilliárd lejjel) – a két-
harmadára kívánják farag-
ni, ezzel is elkerülendõ a tõ-
kepiacok hasonló bünteté-
sét, mint a szintén hatalmas
deficittel küszködõ Görög-
ország és Portugália eseté-
ben. Bár Spanyolország ela-
dósodottsága még nem any-
nyira súlyos, mint Görögor-
szágé, kockázati besorolása
közelít már hozzá a beruhá-
zások szempontjából.

Ibériában jelenleg súlyos
gazdasági válság dúl: óriási
ingatlanléggömb pukkadt
ki, és sok magánháztartás
elviselhetetlen mértékben
eladósodott. A Nemzetközi
Valutaalap (IMF) az idén a
GDP 0,6 százalékos vissza-
esését jósolja. Tavaly az
utolsó negyedévben a mun-
kanélküliség 18,8 százalék-
ra, az eurózónában a legma-
gasabb értékre nõtt. 

Athén gyámság alatt,
Madrid nem kér a pórázbólFolytatás az 1. oldalról

A cég szerint a kifizetetlen
összeg nagy része – közel
százhatvanmillió euró – az
Erdélyi autópályán tavaly de-
cemberig végzett munkálato-
kért terheli az államot, ezt te-
tézi egy százharmincmillió
lejes tartozás, mely a hozzáa-
dottérték-adóból (TVA) szár-
mazik.

Dorina Tiron, a CNAD-
NR igazgatója kételkedik
abban, hogy a Bechtel az el-
maradt tartozások miatt füg-
gesztené fel alkalmazottai
tevékenységét, szerinte in-
kább a téli idõjárásviszo-
nyokkal és az alacsony hõ-
mérséklettel magyarázható
az intézkedés. A tisztségvi-
selõ a Hotnews.ro megkeresé-
sére kifejtette, hogy létezik
egy megállapodás, mely sze-
rint márciusig kitolható az
adósságok kifizetésének ha-
tárideje – az ügynökség ja-
nuárban utalt már egy tizen-
hatmillió eurós részletet,
melyet februárban további
133,5 millió, márciusban pe-

dig a fennmaradó 64,9 mil-
lió követ. „A cég likviditásá-
nak mozgását akadályozza a
kifizetések késése, emellett
nem tudunk távlati tervekbe
bocsátkozni” – fogalmaz a
Bechtel közleménye. A vál-
lalat egyben azt is kifogásol-
ja, hogy több kiterjedt szaka-
szon máig nem oldódott
meg a kisajátítandó terüle-
tek rendezésének kérdése,
emiatt sem tudnak tovább
haladni a munkálatokkal.
„Sajnáljuk, hogy ezt a dön-
tést kell mérlegelnünk. A
szakszervezetekkel való tár-
gyalásokat tovább folytat-
juk, keressük a megoldást
arra, hogy az elbocsátottak
számát minél jobban csök-
kentsük” – nyilatkozta
Michael Swinford, az Erdé-
lyi autópálya projekt vezetõ-
je az Agerpres szerint. 

Egy kollektív elbocsátás
esetén az alkalmazottak két-
havi bérüknek megfelelõ vég-
kielégítést kapnának. A leépí-
tés két szakaszban március
ötödikén, illetve huszadikán
menne végbe. 

Szélnek ereszti összes
alkalmazottját a Bechtel?

Görögországnak tegnaptól minden
gazdasági intézkedését jelentenie kell
Brüsszelnek – jelentette ki az Euró-
pai Unió soros elnöke, Spanyolor-
szág pedig mindent elkövet, hogy ne
kerüljön hasonló helyzetbe.



Fleischer Hilda

„Soha többet folyószeny-
nyezés!” Ezzel a jelszóval

ültek le tárgyalni tegnap Bu-
karestben Borbély László
környezetvédelmi miniszter-
rel a ciántechnológiát hasz-
náló verespataki aranykiter-
melést ellenzõ hazai civil
szervezetek képviselõi. A ta-
lálkozót a tárcavezetõ kezde-
ményezte, miután két hete a
zöld szervezetek nyílt levél-
ben fogalmazták meg kifogá-
saikat a kanadai-román
Roºia Montanã Gold
Corporation (RMGC) pro-
jektjével szemben.

Általános az elutasítás

„A zöld szervezeteknek
egyértelmû a cég valódi ter-
ve. Ma (tegnap – szerk. megj.)
azt akartuk elérni, hogy a mi-
niszter úrnak is egyértelmû
legyen, mire készül az
RMGC” – mondta lapunk-
nak a találkozó után Potozky
László, a csíkszeredai Pol-
gártárs Alapítvány igazgató-
ja. Beszámolója szerint felvi-
lágosították Borbély Lászlót
olyan részletekrõl, amelyek-
rõl esetleg még nem volt tu-
domása, hisz nemrég vette át
a minisztériumot. „Többek
között azt is elmondtuk neki,
hogy országos szinten a la-
kosság nagy része ellenzi a
ciántechnológia használatát.
A Ciánellenes Koalíció,
amelynek mi is tagjai va-
gyunk, korábban hivatalos

közvélemény-kutatás révén
bizonyította, hogy Románia
lakosságának 66 százaléka
támogatná a ciános bányá-
szat betiltását, és csak 8 szá-
zalék van mellette” – tájékoz-
tatott Potozky.

A környezetvédelmi mi-
niszter figyelmét arra is fel-
hívták, hogy az az aranytar-
talékot rejtegetõ Carnic hegy
archeológiai szempontból
védett terület, s ezt nemrég a
Legfelsõbb Bíróság is meg-
erõsítette. „Elvileg ezt a terü-
letet az RMGC nem is ak-
názhatja ki. Ha pedig ez a te-
rület moratórium alá esik,
akkor egyértelmû, hogy új
projektet, új dokumentációt
kell a cégnek készítenie a be-
ruházáshoz” – nyilatkozta
az ÚMSZ-nek a Polgártárs

Alapítvány igazgatója. 
A környezetvédõ emlékez-

tetett arra, hogy a szerveze-
tek tagjai között sokan több
mint tíz éve próbálják meg-
gátolni a befektetés megvaló-
sítását. „Nyilván nem hobbi-
ból tesszük ezt, hanem azért,
mert a projekt törvénytelen.
Arról nem is beszélve, hogy
pusztító hatása lenne a kör-
nyezete, illetve a kulturális

örökségre az illetõ régióból.
Meg vagyunk gyõzõdve,
hogy a vállalat továbbra is
minden síkon próbálkozni
fog, de mi sem adjuk fel” –
szögezte le Potozky László,
aki szerint a tegnapi találko-
zón a környezetvédelmi mi-
niszter hozzáállása „sport-
szerû” volt. Borbély László
garanciát vállalt arra, hogy a
befektetés csak akkor valósul-

hat majd meg, ha minden
szempontból megfelel a tör-
vényes elõírásoknak. 

Meghallgattatik 
a másik fél is

A találkozó után Borbély
László miniszter elmondta, a
verespataki projekt jelenleg
„stand-by”-ban – pihenõ
üzemmódban – van, mert a
cég még mindig nem rendel-
kezik érvényes településren-
dezési engedéllyel. „Az álta-
lam folytatott politika átlát-
ható és támadhatatlan. Ami-
kor a román állam elvállalta
ezt a befektetést, a következ-
ményekkel is kellett volna
számolnia, én most ezt te-
szem” – hangsúlyozta a tár-
cavezetõ. Hozzátette, mind-
két oldal véleményére nyi-
tott, ezért jövõ héten a befek-
tetést támogató Pro Roºia
Montanã civil szervezet kép-
viselõivel is találkozni készül.
Borbély arra is kitért, hogy
Kelemen Hunor, kulturális
miniszter segítségét kérte: a
jövõben szakvélemény ké-
szül a Carnic hegység arche-
ológiai helyzetérõl. 
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A verespataki aranybányászattal kapcso-
latban Smaranda Enache, a Pro Europa
Liga (PEL) társelnöke tegnap javasolta,
hogy a környezetvédelmi világnapon va-
lamennyi településen szervezzenek de-
monstrációt a ciántechnológia ellen.
„Sokkal kevesebb haszna lenne az or-
szágnak az aranybánya megnyitásából,

mint amekkora kárt okoz” – hangsúlyozta
Enache, aki azzal sem ért egyet, hogy az
RMGC reklámját több sajtótermék is kö-
zölte. „Meglepõdtem, hogy van olyan,
magát függetlennek nevezõ sajtó, amely
helyet ad a verespataki aranykitermelés
népszerûsítésének” – hangsúlyozta a PEL
társelnöke.

Országos tiltakozó akciót kezdeményez Smaranda Enache 

A zöldek olyan részletekrõl világosították fel Borbély Lászlót, amikrõl nem tudott

Kolozsvár-brand készül
O. M. 

Nem hagyják magukat a
magyar civil szervezetek

Kolozsváron. Miután több –
elsõsorban román vonatko-
zású – átfogó projekt is elké-
szült a város márkajegyérõl
(brandjérõl) az önkormány-
zat felhívására, a kolozsvári
magyar civil szervezetek
keddi konzultációjukon úgy
döntöttek, saját javaslatcso-
magot dolgoznak ki. Arra a
kérdésre, hogy erre miért
csak most került sor, hiszen
ebben az ügyben a polgár-
mesteri hivatal már két köz-
vitát is szervezett, Gergely
Balázs, az EMNT Kolozs
megyei szervezetének elnö-
ke az ÚMSZ-nek elmondta,
a városháza illetékes képvi-
selõi nem tájékoztatták
megfelelõen errõl a magyar
közvéleményt. Ugyanakkor
hozzátette, nincs még sem-
mi veszve, hisz „erre a vo-
natra még sikerül felkapasz-
kodni”. A tervek szerint a
polgármesteri hivatal ápri-
lisban tart újabb nyilvános
egyeztetést, addigra elké-
szül a magyar javaslatcso-
mag is. A magyar civil szer-
vezetek és az egyház képvi-
selõi jövõ héten, kedden ül-
nek össze újabb konzultáci-
óra, ekkorra szeretnék, ha
már körvonalazódna, mi-
lyen alapértékek mentén
képzelik el Kolozsvár
brandjét. Kádár Magor, a

BBTE Kommunikáció és
Közkapcsolatok Karának
magyar tagozatvezetõjeként
elmondta, olyan értékeket
kellene találni, melyek Ko-
lozsvár egyediségét hangsú-
lyozzák. Multikulturális,
egyetemi város több van Ro-
mániában, ezért Kádár úgy
véli, kell valami olyan jel-
lemzõt találni, ami csak Ko-
lozsváré.

Czika Tihamér, az
RMDSZ Szabadelvû Köré-
nek alelnöke szerint sok
még a tisztázatlan kérdés.
Egyelõre nem tudni, milyen
eljárással dönt a városháza
a brand elfogadásáról: a be-
mutatott javaslatcsomagok-
ból választana ki egyet,
vagy mindegyikbõl beemel
valamit a végsõ változatba.
Kérdés az is, hogy külön
szakmai bizottság vagy a vá-
rosi tanács szavaz majd a
végleges verzióról. Ugyanez
a bizonytalanság lengi körül
a városnapok idõpontjának
meghatározását is. A ma-
gyar szervezetek május vagy
augusztus mellett tennék le
voksukat, a román közvéle-
mény viszont októbert is
megfelelõ hónapnak tarta-
ná. Fontos szempont az is,
hogy még nem tudni, a ren-
dezvénysorozatot milyen
formában finanszírozná a
városháza, és a keret hány
százalékát fordítanák ma-
gyar események megszerve-
zésére. 

Törvénysértõ 
középületek

A Hargita megyei középü-
letek jelentõs része nem fe-
lel meg a törvényes elõírá-
soknak, nehézkes ugyanis a
sérültséggel élõk közlekedé-
se. A megyei Sérültséggel
Élõk Egyesületének elnöke,
Fikó Csaba arra hívta fel a
figyelmet, hogy még az is-
kolákban sem biztosítják a
kerekesszékkel közlekedõk
számára a szükséges rám-
pákat. Az érdekvédõ arról
számolt be, hogy tud olyan
gyermekrõl, aki azért mon-
dott le az iskolalátogatás-
ról, mert sérültként nem
tudta megközelíteni az ok-
tatási intézményt. Az
Egyesület megnyert egy kö-
zel hatvanezer eurós euró-
pai uniós pályázatot,
amelynek célja a hátrányos
helyzetben lévõk érdekei-
nek képviselete. 

Felgyújtotta a vonatot

Ismeretlen személy gyúlé-
kony anyagot dobott egy va-
gonba tegnap hajnalban a
Vaslui-i állomáson. A kocsi-
ban három nõ tartózkodott.
Miután a szerelvény lángra
lobbant, a tettes elmenekült
az állomásról, közölte a
Vaslui Megyei Katasztrófa-
védelmi Hivatal szóvivõje.
A vagonban tartózkodó há-
rom nõ pánikba esett, a
mozdonyvezetõ azonban
gyorsan reagált és oltókészü-
lékkel, majd az egyik hely-
színi tûzcsap segítségével el-
oltotta a tüzet.

Röviden

Kovács Zsolt

Kevesebb pénzbõl gaz-
dálkodnak idén a három-

széki önkormányzatok, de a
megyei önkormányzat elnö-
ke, Tamás Sándor úgy véli, a
szûkös költségvetést idén is
sikerül méltányosan eloszta-
ni. A Kovászna megyei pol-
gármesterek találkozóján el-
hangzott: a települések a
szolidaritás elve alapján ré-
szesülnek a pénzalapból. A
tervek szerint minden há-

romszéki község minimum
150 ezer lejt kap. A tanács-
elnök ugyanakkor felhívta a
polgármesterek figyelmét
az adóbegyûjtés fontosságá-
ra is. Elmondása szerint
ugyanis a pénzügy által
használt algoritmus a lakos-
ság számát, a település mé-
retét és az adóbegyûjtés mér-
tékét veszi alapul, ezért az a
település, ahol nagyok az
adóhátralékok, kevesebb
pénzt kap. Példaként emlí-
tette Bölönt és Köröspata-

kot, ahol az adók alig 55 szá-
zalékát fizették be a helyiek.
Árkoson, Bereckben, Ozsdo-
lán és Esztelneken a befize-
tések aránya viszont elérte a
kilencven százalékot. Ádám
Attila zabolai polgármester
ennek kapcsán kifejtette: sok
településen problémát je-
lent, hogy fõként a roma kö-
zösség tagjai nem fizetik ki a
büntetéseiket, és az önkor-
mányzatok nem tudják be-
hajtani ezeket, így a hiányzó
összeg a költségvetésüket

terheli. Petre Bularca a
Kovászna megyei pénzügyi
hatóság aligazgatója el-
mondta, a megoldás az, ha
ezeket a családokat fizetés-
képtelennek nyilvánítják,
így a büntetésük összege el-
tûnik a település könyvelésé-
bõl. A költségvetés elosztá-
sára szervezett tanácskozá-
son a polgármestereket em-
lékeztették arra, hogy a szû-
kös költségvetést kiegészít-
hetik a kormányzati- és uni-
ós programokból. 

Kevesebb pénz Háromszéken

Munkatársunktól

Leállították a gyermekek-
nek szánt új típusú influ-

enza elleni oltóanyag teszte-
lését a napokban kirobbant
sajtóbotrány miatt. Tegnap a
Cantacuzino Intézet vála-
szolt az Országos Család- és
Gyermekvédelmi Hatóság
keresetére, amelyben a ható-
ság választ kért a tesztelés kö-
rül felmerült kérdésekre. A
hét elején több országos napi-
lapban nyilvánosságot látott
ugyanis az a meg nem erõsí-
tett információ, miszerint Te-
mesváron és Aradon fizetés
ellenében „alkalmaztak”
gyermekeket a tesztelésre. Az

értesülések szerint a résztve-
võk családja hatszáz eurót
kapott az együttmûködésért.
A gyermekvédelem arra kért
tegnapi jegyzékében választ,
hogy igaz-e a fizetés ténye, a
próbát végzõ cég rendelke-
zik-e a megfelelõ jogosítvá-
nyokkal, és az érintett csalá-
dokat megfelelõen tájékoz-
tatták-e a tesztelés körülmé-
nyeirõl, hatásairól. A
Cantacuzino Intézet mai
közleményében leszögezte: a
tesztelést végzõ cég, az IFE
Pharmacology, negyven éves
nemzetközi tapasztalattal
rendelkezik. A próbán 10 és
16 év közötti gyermekek
vesznek részt, és az eljárás

megfelel az európai jogsza-
bályoknak. Azaz a tesztelés-
ben résztvevõk az eljárás 21
napos idõtartama alatt 150
eurós tiszteletdíjat kapnak,
fél év múlva pedig újabb 200
eurót fizetnek a számukra. A
gyermekek kórházi ellátást
kapnak a vakcina kipróbálá-
sának ideje alatt, ezért újabb
200 eurós térítést írnak jóvá a
számukra.  Radu Iordachel,
a Cantacuzino Intézet igaz-
gatója, elmondta,  veszélybe
került az eljárás sikeressége, a
megbízható teszteredményre
ugyanis ötven résztvevõre
lenne szükség, a mai napig
azonban csupán 36 gyermek
vállalkozott a tesztre. Molnár

Géza, az egészségügyi mi-
niszter tanácsadója, a gyer-
mekeknek szánt oltóanyag-
gal kapcsolatban elmondta:
ha a vakcina megkapja a
szükséges engedélyeket, ak-
kor a diákok 30 százaléka
számára lesz elég hatóanyag.
A hat hónap és kilenc év kö-
zötti korosztály számára
csak a késõbbiekben kezdõ-
dik el az oltóanyag tesztelé-
se. Az Országos Gyógyszer-
ügynökség alelnöke, Robert
Ancuceanu arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a gyermeke-
ken végzett gyógyszertesztek
számára az Európai Unió az
utóbbi két évben tíz millió
eurós keretet biztosított. 

Gyerekeken kísérleteznek

Verespatakról, sportszerûen

A szerzõ felvétele



Darvas Beáta, Sipos M. Zoltán

A kolozsvári néptáncosok
és népzenekedvelõk köré-

ben már megszokottá vált
táncházak mellett, idén is
szervez farsangi álarcosbált a
Heltai Gáspár Alapítvány és
a Szarkaláb Néptáncegyüt-
tes.  Az álarcosbál ma este ki-
lenc órakor veszi kezdetét az
Alapítvány székházában.
Azok a mulatni vágyók, akik
álarccal érkeznek a bálra,
kedvezményes áron, azaz 5
lejért válthatnak belépõt, el-
lenkezõ esetben a jegy ára 10
lejbe kerül, tudtuk meg a
szervezõktõl. Mint az összes
többi rendezvény, amelyet a

Szarkaláb Néptáncegyüttes
szervez, a farsangi álarcosbál
is magyar népi hagyományo-
kat igyekszik feleleveníteni,
és tudatosítani azokat a mai
fiatal generációban. A mulat-
ságra érkezõk ingyen kapnak
egy pohár forralt bort és egy
farsangi pánkót is. A jó han-
gulatról és a talpalávaló mu-
zsikáról Elek és barátai gon-
doskodnak.

A heti rendszerességgel je-
lentkezõ táncházat február
13-án, szombaton a farsang
szellemében szervezik meg
Sepsiszentgyörgyön is. Az ér-
deklõdõket a Városi Mûvelõ-
dési Házba várják, ahol a
Háromszék Táncegyüttes ze-

nekara és a Folker együttes
mellett, a különleges alka-
lomra meghívottjuk Pali
Marci és zenekara lesz Szék-
rõl. A Háromszék Tánc-
együttes Böjttõl böjtig címû

elõadásával, és annak öt
helyszínes turnéjával is a far-
sangi mulatságok sorát színe-
síti.  A Furik Rita nevével
fémjelzett táncjáték Sepsi-
szentgyörgyön február 15-én,

Székelyudvarhelyen 16-án,
Baróton 17-én, Marosvásár-
helyen, a Nemzeti Színház-
ban 26-án és Budapesten, a
Mûvészetek Palotájában 28-
án lesz látható. 
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Február elsõ napjaiban,
egy eddig egyedülálló

vendégjáték-sorozattal érke-
zik Marosvásárhelyre a sep-
siszentgyörgyi Tamási Áron
Színház társulata. A nyolc
napon át tartó, hat elõadást
tartalmazó rendkívüli turné
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetem és a
Yorick Stúdió támogatásá-
val került megszervezésre.

Február elseje és nyolca-
dika között minden nap
megtekinthetõ egyik sepsi-
szentgyörgyi elõadás: febru-
ár 1-én a Beaumarchais vi-
lághírû darabja nyomán ké-
szült Figaro házassága avagy
Bolond 1 õrült nap!!! címû
produkcióval indult a ven-
dégjáték-sorozat, az elõadás
rendezõje Zakariás Zalán,
aki az idei évadtól a Tamási
Áron Színház mûvészeti ve-
zetõje. A társulat közlemé-
nye szerint tegnapelõtt, ma
és 6-án Kolcsár József szín-
mûvész Zabhegyezõ címû
egyéni elõadása látható,
mely Jerome David Salinger
azonos címû regénye alap-
ján készült, és amelyre a be-
lépés díjtalan. A marosvá-
sárhelyi közönség tegnap
láthatta a sepsiszentgyörgyi
színház Yvonne, burgundi
hercegnõ címû, több díjat
nyert elõadását, melynek
rendezõje Bocsárdi László. 

A turné keretében bemu-
tatott elõadások közül a feb-

ruár 5-én játszott Karnebál
címû produkció a legújabb.
Ion Luca Caragiale eredeti
címén D’ale carnavalului cí-
mû darabját decemberben
vitte színpadra a szentgyör-
gyi társulat, Alexandru
Dabija bukaresti rendezõ
irányításával. Február 7-én
sajátos stílusú elõadást lát-
hatnak a nézõk: Molière A
mizantróp címû darabja
Bocsárdi László rendezésé-
ben, a Tamási Áron Színház
és a budapesti Égtájak Iroda
közös produkciójaként ke-
rül színre. A vendégjáték-so-

rozat utolsó elõadása, a Ta-
mási Áron Énekes madár cí-
mû színmûve alapján ké-
szült A csoda címû színjáték
lesz, melyet február 8-án
láthat a vásárhelyi közön-
ség. Ez a produkció a Ta-
mási Áron Színház
2001/2002-es évadjának
egyik legnagyobb szakmai-
és közönségsikernek örven-
dõ, meghatározó jelentõsé-
gû elõadása volt, melyet a
Tamási Áron nevét viselõ
intézmény fennállásának
60. évfordulója alkalmából,
az elmúlt évadban, új sze-

reposztásban és néhány lé-
nyeges koncepcionális mó-
dosítással felújítottak az al-
kotók, derül ki a turnét nép-
szerûsítõ közleménybõl.

A csoda címû produkciót
a Mûvészeti Egyetemen, a
többi elõadást a Nemzeti
Színházban láthatja a kö-
zönség. A Zabhegyezõ 6-án a
Yorick Stúdió székhelyén, a
Mészárosok bástyájában
kerül bemutatásra. Vendég-
játékaira szeretettel várja a
marosvásárhelyi nézõket a
Tamási Áron Színház tár-
sulata.

Vásárhelyen vendégeskedik
a sepsiszentgyörgyi társulat

Az álarcosbálok, mulatságok idõsza-

ka a farsang. Többek között a kolozs-

vári Heltai Gáspár Alapítvány és a

sepsiszentgyörgyi Háromszék Tánc-

együttes is kihasználja ezt az idõsza-

kot és a népszokásokból, hagyomá-

nyokból, táncörökségbõl merítve

szerveznek táncházakat, rendeznek

elõadásokat.

Mulatásos néphagyomány
Felelevenítik a farsangi szokásokat az erdélyi néptáncosok

Próza az 
M Stúdióban
Kovács Zsolt

Saját hagyományaitól
eltérõen ezúttal nem

mozgásszínházi elõadást,
hanem prózai darabot visz
színre a sepsiszentgyörgyi
M Stúdió színházmûhely.
Molnár Ferenc Liliom címû
darabja lesz az évad máso-
dik bemutatója, amelyet va-
sárnap este 7 órától mutat-
nak be a sepsiszentgyörgyi
Szakszervezetek Mûvelõ-
dési Házának Lajtha Lász-
ló termében. Molnár Fe-
renc egyik legsikeresebb da-
rabja egy szerelmes cseléd-
lány és egy jószívû körhin-
tás-legény története, amely
a budapesti Liget elesett, de
tisztaszívû alakjairól ad
életképet, mondta el Rusz-
nyák Gábor rendezõ. A ka-
posvári Csíki Gergely Szín-
ház rendezõje elmondta:
kihívás volt számára, hogy
mindössze nyolc színészre
leszûkítve mutassák be a Li-
liomot. Rusznyák Gábor
szerint a mozgásszínházi
elõadásokhoz szokott sep-
siszentgyörgyi színészek
nehezebben bírkóztak meg
a szöveggel, és próbálkozá-
saik ellenére, ez esetben
nem sikerült ötvözni a pró-
zai és mozgásszínházi mû-
fajokat. 

Bemutatkozott 
Brüsszelben Isztambul
MTI

Nagyvárosi breaktánc tö-
rök népzenei motívumra

– az isztambuli állami ope-
raház és balettintézet egyik
koreográfusa, Beyhan
Murphy által betanított lát-
ványos produkció színesítet-
te azt a kedd esti brüsszeli
fogadást, amely Európa
egyik idei kulturális fõváro-
sának bemutatkozását zárta
az Európai Parlament szék-
házában.

Az Isztambul 2010 vállal-
kozás szinte összes vezetõ
tisztségviselõje, valamint
Egemen Bagis, Törökország
uniós ügyekkel megbízott
minisztere – isztambuli tö-
rök parlamenti képviselõ –
is megjelent a fogadás elõtt
tartott pódium-beszélgeté-
sen, amelyet a parlament
egyik zsúfolásig megtelt ta-
nácstermében tartottak. Azt
a kérdést járták körül, hogy
miként is lett Isztambul –
mint nem Európai Uniós
tagállam, de oda nagyon
igyekvõ –, Törökország
kontinenseket összekötõ
nagyvárosa európai kulturá-
lis fõváros, és hogy mit je-
lent ez Törökország illetve
Európa számára.

Isztambul ebben az évben
Pécs – Cengiz Aktarnak, az
Isztambul 2010 projekt uni-
ós tanácsadójának megfo-
galmazása szerint „a legin-
kább ottomán magyar vá-
ros” –, valamint a németor-
szági Essen mellett szervez-
het uniós támogatással
olyan kulturális rendezvé-
nyeket, amelyek az európai

kulturális fõváros címhez
kötõdnek. Az unió tagálla-
mai egy ideje lehetõvé tet-
ték, hogy olyan városok is
pályázhassanak erre a címre,
amelyek nem EU-országban
találhatóak. Ettõl az évtõl
kezdve ilyen lehetõség, egy-
elõre legalábbis, nem lesz –
közölte a pódiumvita elõtt
tartott sajtótájékoztatón
Ann Branch, az Európai Bi-
zottság kulturális fõigazga-
tóságának osztályvezetõje.

Isztambul Ukrajna fõvá-
rosával, Kijevvel verseny-
zett a kitüntetõ címért, és
miután megkapta a lehetõ-
séget, hatalmas erõfeszítése-
ket tett, hogy rászolgáljon a
bizalomra. A kulturális fõ-
város projekt három ágon
valósul meg. Az egyik a tu-
datos városfejlesztés, amely
a kulturális örökség megõr-
zését szolgáló beruházásokat
jelenti, a második a mintegy
ötszáz, idei, nagyszabású
kulturális rendezvény, a har-
madik pedig – ez utóbbihoz
szorosan kapcsolódóan – a
turisztikai vonzerõ növelése.

Isztambulba a korábbi
esztendõkben évente mint-
egy 7 millió turista látoga-
tott, és ezt a számot 2010-
ben igyekeznek 10 millióra
növelni – közölte az MTI
kérdésére Hüsamettin Kavi,
az Isztambul 2010 projekt
tanácsadó testületének el-
nöke. A külföldi turisták ed-
dig átlagosan két és fél na-
pot töltöttek Isztambulban,
de a 2010-es programsoro-
zattal azt is el szeretnék ér-
ni, hogy ez az idõtartam
növekedjék. 

A Háromszék Táncegyüttes Böjttõl böjtig címû táncelõadásával indul turnéra

A Ion Luca Caragiale darabja alapján készült Karnebál a társulat legfrisebb „termése” Fotó: Barabás Zsolt 
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Mivel mi objektíve nem ácsorogha-
tunk állandóan az írósûrûségtõl le-
begõ pesti Oktogonon, jó, ha a kor-
társ magyar irodalom lejön az M2-n.
Nem tudom, melyik nagy könyves-
üzlet lett színhelye a forgatásnak, de
a lényeg – sok könyv mellett – a lép-
csõ. A kultúra leszáll a lebegésbõl. A
lépcsõ, mint olyan, nagyon fontos
segédeszköz. Lehet, mindez az
Andrássy úton történik, az Írók
Boltjában, újabban ott is van lépcsõ,
beltér átépítve, de lehet, hogy onnan
egy fél dobásnyira a Nyugati tér fe-
lé, az Alexandra Könyvesházban
jön-megy Podmaniczky Szilárd. 
Õ elsõsorban jó író, ezt én tudom,
de itt még nincs vége, mondják, leg-
alább annyira jó fotós, és – kitalál-
hattam volna – legalább annyira jó
mûsorvezetõ. A Könyvkalauz mû-
sorelgondolásában ugyan valakire
hajaz, talán Zalán Tibor készített

valamennyire hasonló felépítésû,
nyilván más-más (összmûvészeti)
anyagból kikevert mûsort a Duna
Televízióban, de hát az rég volt, s
hogy levették mûsorról, gondolom,
mi rétegkevesek sem sanyargatjuk
magunkat virrasztással többé ren-
des hétfõi lefekvéstõl el egészen éjfé-
lig, mert sem Zalán, sem Balog Jó-
zsef nem kulturál bennünket a kul-
turális televízióban. Nem tudjuk a
pletykát, miért.
Azt mondom, jó, ha vasárnap dél-
után a csatornák közti szörfözés köz-
ben nem idõzünk el egy olyannál,
amelynél meg sem kellene állni, és
mindenekelõtt jó, ha szörfözés köz-
ben egyszer csak mûködni kezd az
arcmemóriánk: stop, ezt az embert
már láttuk valahol? Láttuk. Jött
Marosvásárhelyre, hívta a Látó, lett
vele lapunknak kiadós interjú, szó-
val van elõéletünk az archoz. Hát-

radõlve nagyon elégedett vagyok, a
palaszürke vasárnap délután elkap-
tuk a Könyvkalauz elsõ évfolyamá-
nak második kiadását, éppen akkor
kezdtek.
Ó, nem, nem hiszem, így a kezdõ
mondás: csak az ember olvas! A hír
számunkra nagyon is nagy öröm,
viszont kezdésnek bántó, mert mi,
ha nem egy közhely.
Podmaniczkytõl, mondjuk, egyéb
bölcsességet várunk, aztán meglép-
ve a nagyívû mottót, képes kifejlõd-
ni. Szépen recenzál a kamerák
elõtt, nyelve sem botlik, kulturális
adásban egészen igényes és kiváló
szövegmondó. 
Nem untatnám az olvasót azzal,
hogy Podmaniczky mit mondott, mit
gondolt Rakovszky Zsuzsa A Hold a
hetedik házban címû prózakötetérõl,
mert Rakovszkyról palaszürke vasár-
nap délután Podmaniczkyt kell hal-

lani. Ha nem jár az Élet és Iroda-
lom, akkor Podmaniczkytõl tudjuk
meg, az ember hetven évesen is lehet
elsõkötetes szerzõ, sõt Vajda Miklóst
lehet azonos korú, sokkötetes írókkal
egyenrangúan emlegetni. És akkor
még hátravan Kiss Ottó gyulai író,
aki éppen gyermekeknek és felnõttek-
nek szóló könyvébõl olvasott egy-két
szép történetet. Kiss könyve kapcsán
azt már sehogyan sem értem, a mû-
sor megtekintése 12 éven aluliak szá-
mára miért nem ajánlott. A szép me-
séket az ORTT tiltja?
És még valami: Rakovszky Zsuzsa
kezében gyönyörû fekete betûket ír
egy akármilyen filctoll, folyik-folyik
belõle sok-sok apró betû. Hát igen:
kézirat, mint élmény, egyszer majd
elõveszik az archívumból: a klasszi-
kusok papírra írtak…

Lokodi Imre

Médiagnózis

Arcok átvonulása

Röviden

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Beindult az érdeklõdés a 41.
Magyar Filmszemle iránt. A

második, immár versenynapon,
kritikusok, filmkészítõk, produ-
cerek és filmrajongók teremrõl
teremre jártak, hogy megnézzék
a legkülönbözõbb témákban ké-
szített filmeket. A látogatók kö-
zött egy ismert arc is feltûnt.
Felméri Cecília saját filmjére
jött, hogy a nézõtérbe beülve
tesztelje, hogyan reagál a kö-
zönség Mátyás, mátyás címû do-
kumentumfilmjére. A Sapientia
EMTE tanára nem éppen szok-
ványos dokumentumfilmet ké-
szített. 

Az irónia, a karikatúra és az
animáció mûfaját keverõ alko-
tás a dokumentumfilmektõl igen
szokatlan rövidségben, mind-
össze tizenhárom percben mu-
tatja be, hogy mit tudnak a ko-
lozsváriak a város szülöttjérõl,
Mátyás királyról. „Nem akar-
tam egy legendát vászonra vin-
ni, vagy hogy egy szokásos mese
készüljön. Többféle embert kér-
deztem meg, diákokat, a téren
áruló újságost, egy történészt,
egy hangszerkészítõt. Rögzítet-
tem a hangjukat, majd Jánosi
Andrea, a Kincses Képeskönyvek
sorozat illusztrátora minden
hanghoz rajzolt papíron egy ka-
raktert, majd ezeket beszken-

nelte” – részletezte az ÚMSZ-
nek a rendezõ, aki mint mondta,
hatalmas köszönettel tartozik a
film három animátorának:
Csont Zsombornak, Both Ritá-
nak és Kassai Rékának. 

Az egy éves munka során ösz-
szeállt történet, így voltaképpen
Mátyásról szól, illetve az ottla-
kókról. „Az interjúalanyok egy
idõ után elkalandoztak, saját
magukról kezdtek el beszélni,

ami azért volt jó, mert így a
múltról alkotott vélemények
kapcsán áttértünk a jelenbe is” –
mondta Felméri, aki egyébként
2008 után, immár másodjára
van a Szemlén, pedig mint
mondta, ahhoz, hogy egy erdé-
lyi filmes Magyarországon pá-
lyázni tudjon, magyarországi
producerre van szüksége. Az er-
délyi filmkészítõknek szerinte
Bukarestben is nehéz a dolguk,

egyrészt azért, mert magyar fil-
meket készítenek, másrészt
nincs egy olyan erõs erdélyi ma-
gyar filmes cég, amely elég pont-
tal rendelkezne ahhoz, hogy si-
keresen tudjon pályázni a ro-
mán pontrendszeren alapuló pá-
lyázatokon. 

„Itt is nehéz, ott is nehéz, s mi
nyilván nem akarunk a két szék
között a padlóra esni, hanem
mind a kettõn szeretnénk ülni, s
ezért fel kell küzdeni magunkat,
ami eleinte nem olyan könnyû.
De reméljük elõbb-utóbb beindul
az erdélyi magyar filmgyártás a
Sapientia Film és Média szaká-
nak köszönhetõen, ahol évente
olyan 15 filmes végez” – részle-
tezte az ÚMSZ-nek Felméri. 

Az ifjú rendezõnõ egyébként
nagyon élvezi a szemlét, fõleg
azért, mert mint mondta, csak
úgy, próba szerencse alapon ne-
veztek be. „Nagyon nagy öröm
és megtiszteltetés jelen lenni,
sõt versenyben lenni, hiszen a
dokumentumfilmes szakma
nagyjai között kaptam helyet” –
összegzett. A szervezõbizottság
jelentése szerint egyébként a
szemle nyitónapján Jancsó
Miklós: Oda az igazság címû
filmjét 1956 nézõ tekintette
meg, elõvételben már 25 600
jegy elkelt és 16 elõadás telthá-
zas, valamint négy pótvetítést is
be kellett iktatni. 

Egy lengyel pap elektronikus ujjlenyomat-le-
olvasót helyezett el templomában, hogy az is-
kolásokat ellenõrizze, vajon járnak-e a misé-
re, – adta hírül a Gazeta Wyborcza. A tanu-
lóknak alkalmanként ujjlenyomatukkal kell
igazolniuk három éven keresztül, hogy részt
vettek legalább 200 misén. Ha ez megtörté-
nik, mentesülnek a bérmálkozásuk elõtti
vizsgájuktól. Gryfov Slaski város tanulóinak
tetszik az ötlet és szimpatikusnak találják a
papot, Grzegorz Sowát is, aki kitalálta. „Ez
kényelmes. Nem kell sorban állnunk, hogy
megkapjuk a plébános aláírását, amivel iga-
zolja a részvételünket a misén, hanem ez
benne lesz a bérmálásunkról szóló számítógé-
pes file-ban”, – mondta az egyik tanuló.
A szenteltvíz-adagoló automata után már
semmin sem lepõdünk meg.

(szûcs el)

Száz szó

„Mátyásgyártó” a Szemlén
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F. I.

Megosztja az újságírókat
Iulian Urban demokrata-libe-

rális képviselõ azon javaslata,
mely szerint a médiában dolgozó-
kat törvény kötelezné arra, hogy
vallják be gazdasági érdekeltsége-
iket az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökségnek (ANI), mivel –
Urbanu szerint – a közvélemény
formálóiként biztosítaniuk kell a
sajtó átláthatóságát. „Egy ilyen
rendelkezés tulajdonképpen túl-
kapás. Jogtalan az állam törvé-
nyes szabályozása, mivel a média
nagyrészt magánkézben van – le-
számítva a közszolgálati televízi-

ót, -rádiót és az Agerpres hírügy-
nökséget – tehát a bevételeinek
oroszlánrésze is a magánszférából
származik. Így az érdekkonfliktu-
sokat leleplezõ nyilatkozatok fö-
löslegesek lennének, de minde-
nekelõtt törvénytelenek” – áll az
Active Watch Médiafigyelõ Ügy-
nökség közleményében. 

Ezzel ellentétben Ambrus Atti-
la, a Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének elnöke úgy véli,
hogy Urban kezdeményezése tel-
jesen rendben van. „Ez vélemé-
nyem szerint a bizalom növelését
jelentené. Ha a politikusoktól el-
várjuk, hogy színt valljanak, mi is
megtehetjük, hisz nincs titkolni-

valónk” – érvelt lapunknak Amb-
rus, aki azt is hozzátette, hogy
Amerikában a gazdasági érde-
keltségek bevallása bár nincs tör-
vény rá, hosszú évek óta amolyan
erkölcsi parancs. Hasonlóképpen
vélekedik Cristian Tudor Popes-
cu, a Gândul kolumnistája is, aki
a Newsin hírügynökség kérdésére
elmondta, hogy õ már 2006-ban
javasolta ezt a Román Sajtóklub
tagjainak. 

Iulian Urban megjegyezte,
hogy amennyiben elfogadják a
javaslatot, az csak és kizárólag a
hivatásos újságírókra fog vonat-
kozni, ugyanis „a blogírók nem
tekinthetõk zsurnalisztáknak”. 

Vitatott érdeknyilatkozatok

Felméri Cecília a dokumentumfilmes szakma nagyjai között kapott helyet 

Digitalizálhatják Romániát

A Google Street View nevû online szolgálta-
tásán, – mely lehetõséget nyújt a felhasz-
nálóknak arra, hogy panorámaképekben
szemlélhessék a világ városainak utcáit – a
tervek szerint idén Románia nagyobb vá-
rosairól is láthatunk képeket, tudta meg a
Ziarul Financiar Alla Zabrovskaiatól, a
Google orosz irodájának kommunikációs
igazgatójától, aki elmondta, hogy a „kép-
gyûjtõ autók” már jártak Romániában. 

A tévé a legjobb promócsatorna

A romániai érdekeltségû nagy társaságok
szinte kizárólagos módon a televíziót hasz-
nálják promóciós csatornaként, így ez szá-
mít az elsõdleges reklámfelületnek. Az
internet igazából még nem rúg labdába a
romániai reklámpiacon, ugyanis visszaesett
a penetráció üteme, és nagyon gyenge az
infrastruktúra – nyilatkozta Money.ro-nak
Bogdan Sântea, a Draftfcb România társa-
ság elnöke. 

Romániai lapok Moldovában

Hat román újság – Libertatea, Jurnalul
Naþional, Adevãrul, Academia Caþavencu,
Gazeta Sporturilor és Pro Sport –hétfõi és
keddi számát vásárolhatták meg tegnap a
moldovaiak, de a Moldpresa lapterjesztõ a
napi lapszámok árusítását is tervezi – írja
a timpul.md. Maia Hohlova, a Moldpresa
eladási igazgatója angol nyelvû lapok
piacradobását is tervezi.

Lebánult a Novaja Gazeta

A Novaja Gazeta címû orosz ellenzéki lap
online verziója hacker-támadások miatt
több mint egy hétig nem volt elérhetõ. A
hetente háromszor megjelenõ újság gyak-
ran és élesen bírálja az orosz kormányt. A
lap munkatársai úgy vélik, hogy nyilván-
való az a tény, hogy nem amatõrök vagy
huligánok állnak a támadás mögött. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép – Reggel
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.30 Magyar elsők
10.50 Carlo és vendégei
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
12.45 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.55 Divathét
16.25 Mi vagyunk az
unió
16.45 Felelet az életnek
17.15 TÉRkép ráadás
18.00 Kikötő - Kulturális
magazin
18.30 Térkép - Integráci-
ós magazin
19.00 Híróra, Sport, Idő-
járás-jelentés
19.35 Mese
20.00 Út Calarasiba -
Egy sikeres vállalkozó
képe
21.00 Napraforgók (ma-
gyar dokumentumf.)
22.00 Indexre téve (ma-
gyar ism. sorozat)
23.00 Friss levegő (ma-
gyar filmdráma)
0.55 Variációk (magyar
kisjátékf.)
1.25 Kikötő (ism.)
1.55 Dörnyei Gábor szü-
letésnapi koncertje
2.50 Kikötő - Friss 
(ism.)
3.00 Himnusz

Acasã TV, 20.30
Juno

Juno egy csinos, okos tinilány, Bleekerrel egy túl jól sikerült
éjszakán szimpla hülyeségnél sokkal többet csináltak. Az
anyai “örömök” elé néző lány nevelőszülőket talál a szüle-
tendő kicsinek. A tökéletes adoptálók Mark és Vanessa, a te-
hetős külvárosi szerelmespár, akik már alig várják, hogy a
karjukban tartsák a csöppséget. Juno szülei mindenben a
legmesszebbmenőkig támogatják bajba esett lányukat.

DUNA Televízió, 23.00
Friss levegõ

Viola még mindig nagyon szép nő. Angéla szégyelli Violát. A
kommunikáció közöttük már szinte lehetetlenné vált. Csak a
kedvenc sorozatukat nézik mindig együtt, soha nem mulasz-
tanak el egy részt sem. Valószínűleg titkon mindketten sze-
relmesek a főszereplőbe. Viola ott dolgozik, ahol senki sem
akar dolgozni. Keresi az igazi férfit. Angéla valami másra vá-
gyik. Egy másik életre. Friss levegőre.

m2, 23.00
A boldogság színe

Budapesten egy májusi napon csoda történik. Hó hull a vá-
rosra. Ez a csoda kibillenti filmünk hőseit megszokott életük-
ből. Lóránt nem akar tovább apa és férj lenni. Eszter nem
akar tovább szerető lenni, családot akar. Máté, fél az újabb
házasságtól. Ditta, aki más nők társkeresési problémáiról ír,
tehetetlen. Bogó, a néger buszvezető, aki kitűnően ismeri
Budapestet, eltéved az utasokkal.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 English 4 You
11.20 Nyugat - A vetél-
kedő
12.05 ARCpoétika
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Néprajzi értékeink
15.35 Szabadlábon Bé-
késben
16.00 Magyarország
nemzeti parkjai
16.25 Magyar bulizene 
17.20 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.15 Városrajzolatok -
Budapest
18.50 Ez történt Ma
Reggel
20.35 Marci
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Fagyos folyó 
lovasa (ausztrál film-
sorozat)
22.15 24 (amerikai tévé-
film sorozat)
23.00 A boldogság színe
(magyar filmdráma)
0.25 Világokon át
1.20 Anasztázia
(amerikai-osztrák dráma)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.40 Sürgető ügető
(amerikai vígj.)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. film-
sor.)
18.20 Mónika – A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz – Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
22.20 New York-i hely-
színelők (amerikai-kan.
filmsor.)
23.20 Gyilkos elmék
(amerikai-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.20 Reflektor - Sztár-
magazin
1.40 ittHON - Belföldi
utazási magazin
2.00 Odaát 
(akciófilm-sor.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.15 Teleshop
12.40 A Napisten pirami-
sa (western)
14.30 Kvízió
15.55 Dokik (am. film-
sor.)
16.30 Charly, majom a
családban (német tévé-
film sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(am. tévéfilm sor.)
18.30 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán – Tel-
jes gőzzel
21.10 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
21.40 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
22.20 Egy gyilkos agya
(am.-holland-angol akcióf.)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Az elveszett szoba
(am. minisor.)
1.20 Tények Este – Hír-
műsor
1.50 Csillagkapu (am.
sor.)
2.40 Csillagkapu (am.
sor.)
3.30 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Kő kövön
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.05 BBC Reporters
(ism.)
BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés más-
ként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó -
Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek 8 (ism.)

9.50 Halálbiztos diagnó-
zis 10.40 Gyilkos sorok
11.30 Smallville 12.20
A férfi fán terem 13.10
Nagy házalakítás 14.00
Meztelenül is szép va-
gyok! 14.55 Nyomtala-
nul 16.40 Miami helyszí-
nelők 17.35 A férfi fán
terem 18.25 A nagy ház-
alakítás 19.20 Meztele-
nül is szép vagyok!
20.15 Két pasi - meg egy
kicsi 21.30 Miami hely-
színelők 22.20 A sár-
kány bosszúja   

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.05 Infor-
máció 12.05 Külön kiadás
13.00 Sport.ro Hírek
13.05 Fogadás a félelem-
mel 14.05 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 BoxBuster: Chad
Dawson - Glen Johnson
17.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információ 20.00
American Gladiators
21.00 Wrestling RAW
23.00 X-trém vágyak
0.00 Póker Világbajnok-
ság 2.00 Hírek   

9.00 Kaméleonok (film-
sorozat) 10.00 Szerel-
mek (sor.) 11.45 Életké-
pek (filmsor.) 14.30
Aniela (sor.) 15.30 Elra-
bolt sorsok (sor.) 16.30
Szegény Mária (filmsor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevé-
ben (filmsor.) 19.30 Ka-
méleonok (filmsor.)
20.30 Juno (amerikai-
kanadai-magyar vígjáték,
2007) 22.30 Viperafé-
szek (sor.) 0.45 Igaz tör-
ténetek (ism.)   

8.00 Ki ölte meg Pamela
Rose-t? (vígj.) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Félix és Rose (francia-an-
gol vígj.) 14.35 Akit Bul-
dózernek hívtak 16.45
Re/Produkció (angol-sp.
vígj.) 18.15 Vinny, az 1
ügyű 20.30 Balhé
Bronxban 22.00 Halálos
fegyver 4. (amerikai ak-
ció-vígj.) 0.10 A halál két
arca (kan.-amerikai ak-
cióthriller) 1.50 Hambur-
ger Hill (amerikai film-
dráma)   

7.00 A szív dala (sor.)
7.45 Teleshopping 8.00
Anyaszeretet (filmsor.)
9.30 Teleshopping
10.00 Menyet anyának
(show) 12.30 Hírek
13.00 Az ajkaktól a szí-
vedig (filmsor.) 15.00
Mondd mennyibe kerül
16.00 Terefere Bahmu-
val (talk show)  18.30 D-
Hírek 19.30 Menyet
anyának (reality show)
22.30 Kísérleti patká-
nyok (am. thriller, 1998)
0.30 Intim párbeszéd   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 A színfalak mö-
gött (am.-auszt. filmdrá-
ma) 13.00 McLeod lányai
(sorozat) 14.00 Amy-nek
ítélve (am. filmsor.)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 17.00 Kegyetlen
valóság (amerikai film-
dráma) 19.00 Amy-nek
ítélve (amerikai filmsor.)
20.00 Nyughatatlan Jor-
dan (amerikai krimisor.)
21.00 A médium (ameri-
kai krimisor.) 22.00 Es-
küdt ellenségek    

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 A Palota (dráma-
sorozat)
10.50 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporhírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Körzeti magazin
15.35 Ez történt Ma
reggel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilmsor.)
19.20 A palota ékköve
(dél-kor. filmsorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő - Szilágyi
Tibor műsora
22.00 Az Este – Péntek
22.30 Anasztázia 
(amerikai-osztrák rom.
dráma)
0.20 Hírek – Időjárás-je-
lentés
0.25 Memento (ism.)
0.35 Nomád Pláza
(dokumentumf.)
1.35 Nappali (ism.)
3.40 Prizma (ism.)
3.55 Műsorszünet

7.00 Hírek, Sport
7.30 A vadló (anim.
film)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, sport
9.15 Ébresztő
10.10 Danutz Srl.
11.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
11.15 Danutz Srl.
12.30 Előtte és utána
12.45 Titkok a palotá-
ban (sor., ism.)
14.00 Hírek, sport, idő-
járás
14.45 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
14.50 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
15.00 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.35 Románia Parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Különleges álla-
tok
17.30 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
17.45 Olimpiai magazin
18.25 Titkok a palotá-
ban (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárás
21.10 Ioan Macrea Fesz-
tivál
23.00 CSI: A helyszíne-
lők (filmsor.)
23.55 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
0.00 Hírek

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Gyilkos káprázat
(am. filmdráma, 2006,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Glória (amerikai
filmdráma, 1999)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 A szökevény (ame-
rikai akciófilm, 1993)

23.00 Az ördögűző: A kez-
det (amerikai horror,
2004)
1.15 Jackie Chan: A cso-
dazsaruk (amerikai-hong-
kongi akciófilm, 1999)
3.15 A szökevény (ameri-
kai akciófilm, 1993, ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Vlad
Ionescu és Mihaela Calin
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Lassie (amerikai-ka-
nadai filmsor.)
12.00 Sheena (amerikai
sor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Simona
Gherghe
14.00 Hátsó ablak (ameri-
kai krimi, 1998)
16.00 Híradó, Sport, idő-
járás
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, időjá-
rás - Alessandra Stoicescu
és Lucian Mandruta
20.30 Játsz/ma (ameri-
kai thriller, 1997)

22.45 Átkozott szerencse
(amerikai krimi, 2006)
0.15 Hellraiser III (angol
horror, 1992)
2.00 Átkozott szerencse
(amerikai krimi, 2006,
ism.)
3.45 A szerelem talizmán-
ja (orosz filmsor.)

6.00 A cseresznye a tortán
(reality show)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Viharsólyom (am.
filmsor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (vígjá-
téksorozat, ism.)
10.30 Szindbád, a tenge-
rész
11.30 Pinocchio
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (am. filmso-
rozat)
15.00 Haláli hullák (kana-
dai-am. vígjátéksorozat)
16.00 Charleston (olasz
vígjáték, 1978)
18.00 Hírek 19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Beverly Hills-i zsaru
2. (amerikai akció-vígjáték,
1987)

22.30 A nyakék nyomában
(amerikai akcióthriller,
1997)
0.15 Kaliforgia (filmsor.)
1.30 Hírek

7.00 Amcsi motorok - Klip-
sch
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Kagylókereső
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 Iparkodjunk - Cso-
magolás
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei -
Namíbia
15.00 Ötödik sebesség

16.00 Hogyan készült? -
Szalonna / Hófúvó
17.00 Állítólag... – Hősi
tettek
18.00 Újjáépítők
19.00 A legnagyobb min-
dent visz
20.00 A túlélés törvényei
- Zambia
21.00 Hogyan készült? –
Motorkerékpár-motorok
22.00 Katasztrófa: ahogy
én láttam
22.30 Rács mögött kül-
földön
23.30 Túléltem egy 90
kg-os daganatot!
0.30 Futballhuligánok 

5.25 Hírek, Sport, időjá-
rás
6.15 Teleshopping
7.00 Gyermekműsor
8.10 Életem története -
Hans Christian Andersen
(amerikai kalandfilm,
2001, ism.)
9.40 Világutazó
9.55 Fedezd fel a romá-
nokat
10.10 Szórakoztató mű-
sor
11.30 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin
(filmsor., ism.)
12.45 Elisa (filmsor.)
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Egyött Európába
16.00 Szépségközpont
(sor.)
17.00 Euronews
17.15 Lehet, hogy nem
tudtad
17.30 Kosárlabda: Gaz
Metan Mediaş - U-Mo-
bitelco Cluj-Napoca
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.30 Csavargó horgász
21.00 Jamie
21.30 Az áldozat nevé-
ben
22.00 Hírek, Sport
23.10 Jamie Oliver
0.35 A fegyver neve: ha-
lál (kanadai sci-fi akció-
film, 2004)

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli
harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30
Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről
16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nél-
kül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjsza-
kát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.00 Krónika

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló, mű-
sorismertetés 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Op-
erettparádé 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 Heti esemény-összefoglaló   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek, Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni váltás
16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató műsor,
Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden  

PÉNTEK
2010. február 5.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Csenge és Ráhel nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Csenge ismeretlen jelen-
tésû, régi magyar személy-
névbõl származik.
A Ráhel héber eredetû nõi
név, jelentése: bárány,
anyajuh.
Holnap Ágota és Ingrid
napja van.

Évforduló
• 1523-ban VI. Adorján
pápa megerõsítette Tomori
Pál, kalocsai érsek kineve-
zését.
• 1926-ban született Gro-
sics Gyula magyar váloga-
tott labdarúgó, az Arany-
csapat tagja.

Vicc
A minap egy nem egyen-
ruhás, de postássapkát vi-
selõ férfit láttam futni a
járdán. Három kutya volt
szorosan a nyomában. El-
nevettem magam, amikor
meghallottam, mit kiáltott
oda nekik a férfi:
– De én ma szabadnapos
vagyok!

Recept
Csirkemell 
édes-savanyú mártásban
Hozzávalók: 4 csirkemell-
filé, 1 sárgarépa, 1 zöldpap-
rika, 1 csirkehús-leveskoc-
ka, 1 doboz ananászkon-
zerv; a mártáshoz: 3 ek. bor-
ecet, 1-1 ek. olaj, porcukor
és kukoricakeményítõ, 2 ek.
szójaszósz
Elkészítése: A húst, a répát
és a paprikát kicsumázzuk,
apró kockákra vágjuk. 5 dl
vizet forralunk, beletesszük
a leveskockát, 5-6 perc múl-
va a húskockákat és a zöld-
ségeket. Lefedjük, és mele-
gen tartjuk. Másik lábasban
összemelegítjük az ananász
levét, a borecetet, az olajat,
a cukrot és a szójaszószt. A
kukoricakeményítõt kevés
húslevessel simára keverjük,
majd az ananászos mártás-
hoz adjuk. Kis lángon sûrû-
re fõzzük. A húst kivesszük
a levesbõl, és elõmelegített
tálakra adagoljuk. Az apró-
ra vágott ananásszal meg-
szórjuk, és a szósszal meg-
locsoljuk.

2010. február 4., csütörtök   www.maszol.ro

A legtöbb megmentett ember
természeténél fogva hálátlan.
Sokszor csodálkozunk azon,
hogy milyen hálátlanok azok
az emberek, akiket megmen-
tettek vagy komoly segítséget
kaptak. Nem rosszindulatból
hálátlanok, hanem természe-
tükbõl eredõen. Az, hogy se-
gítségre szorulnak, hogy meg
kell menteni õket jelzi, hogy
életüket elrontották, valahol

hibát követtek el. Ezt az önma-
gukban való csalódást pedig
úgy próbálják orvosolni, hogy
igyekeznek minél hamarabb el-
felejteni azt, hogy valaki segí-
tett rajtuk. És ezzel hálátlanná
is válnak. Az ilyen ember
elõbb-utóbb megint megmen-
tésre fog szorulni. Csak az ön-
magával õszintén szembenézõ
ember tanul élete hullámvöl-
gyeibõl.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosok bizalma megrendült
fõnökük, esetleg házastársuk
irányában. Tisztázzák minél
hamarabb a helyzetet. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Bikák ne higgyenek senki-
nek külföldi munkával kapcso-
latban, amíg kézzel fogható
szerzõdés nincs a kezükben. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha itt és most nem oldják meg
pénzügyi gondjaikat, akkor
hónapokkal késõbb is elõjöhet-
nek ugyanezek a problémák,
csak sokkal súlyosabban!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A gondjaikat maguknak kell
elrendezniük, ha nem így te-
szik, késõbb megbánhatják,
hogy nem álltak eléggé a sar-
kukra!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Felajánlanak egy munkalehe-
tõséget, amelyrõl nem tudják
eldönteni, hogy megfelelõ-e.
Ha tudnak, még várjanak egy
jobb ajánlatra!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A Szüzeknek el kellene gondol-
kozniuk azon, hogy vállalko-
zásukban változtatásokat esz-
közöljenek. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Most a saját kezükbe kell ven-
niük az irányítást, még akkor
is, ha nehezükre esik, hogy ke-
ményebbek legyenek!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A Skorpiók kissé el vannak ke-
seredve, hogy valakivel nem
jönnek ki jól, mert hazugsá-
gokkal, irigységgel vannak kö-
rülvéve.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A Nyilasok egy kicsit elszá-
molták magukat, azt hitték,
több pénzük van a folyószám-
lájukon, ütemezzék át a na-
gyobb költségeiket!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Próbálják meg magukat ösz-
szeszedni, mert most mintha
egy kicsit szét lennének esve!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ha idáig valamilyen ideológi-
át a magukénak vallottak, ma
alaposan csalódhatnak ebben,
ez egy kicsit meg is viseli Önö-
ket.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halak csak akkor adjanak
kölcsön egyik barátjuknak, ha
azt huzamosabb ideig nélkülöz-
ni tudják, mert lehet, hogy csak
nehezen kapják majd vissza. 

Horoszkóp
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Röviden
Kikapott a Steaua a Dinamotól

A Dinamo élvonalbeli férfi vízilabdacsapa-
ta legyõzte tegnap a Steauát a bajnokság
12. fordulójában. A bukaresti rangadót 9-5-
re nyerték meg Liviu Rãducanu tanítvá-
nyai. A Steaua vereségében az is közreját-
szott, hogy Drãguºin kapust véglegesen ki-
állították, mivel a játékvezetõk úgy ítélték
meg, hogy mozgatta a kaput egy dinamós
támadásnál. Mivel Gelu Lisac keretében
nem volt tartalék hálóõr, így Grãdinaru
úszott be védeni. A Steaua ma ismét össze-
csap a Dinamóval, és a találkozót 16 órától
az RTV 2 élõben közvetíti.

Egyik legjobbjuk nélkül maradtak 
a fehéroroszok

Elhúzódó sérülése miatt nem vesz részt a
jövõ pénteken kezdõdõ vancouveri téli
olimpián Mihail Grabovszkij, az egyik leg-
jobb fehérorosz jégkorongozó. Kanadai saj-
tóértesülés szerint, az egy hónapja csukló-
törést szenvedett torontói csatár nem tudja
vállalni a szereplést. Az  egy idényben 2,9
millió dollárt keresõ Grabovszkij – aki a ta-
valyi vb-n a magyarok ellen gólt szerzett –
a mostani szezonban 42 mérkõzésen 25
pontot (7 gól, 18 gólpassz) gyûjtött. A fe-
hérorosz válogatott Vancouverben február
17-én, az elõzõ olimpián ezüstérmes finn
csapattal játssza elsõ csoportmérkõzését.

Kidõlt az oroszok 
éremesélyes síugrója

Súlyos térdsérülést szenvedett egy tegnapi
bukás következtében a norvégiai
Lillehammerben edzõ Dmitrij Vasziljev
orosz síugró, aki emiatt nem indulhat a jö-
võ pénteken kezdõdõ vancouveri téli olim-
pián. Wolfgang Steiert, az orosz válogatott
német csapatvezetõje elmondta, hogy a
sportolót szülõvárosába, Ufába szállították,
ahol CT-vizsgálaton vesz részt. Steiert hoz-
zátette, hogy megvárják a pontos diagnó-
zist, de biztosak benne, hogy Vasziljev nem
lehet ott az olimpián. A 30 esztendõs síug-
ró az elmúlt szezonban a Világkupa-össze-
tett ötödik helyén végzett, és éremesélyes-
ként állt volna rajthoz Vancouverben.

Bemutatkozott a Virgin Racing

Az új Forma–1-es csapatok közül elsõként
a Virgin Racing mutatta be idei versenyau-
tóját az angliai Leighton Buzzardban. A
brit székhelyû istálló teljes egészében szá-
mítógéppel, szélcsatorna használata nélkül
tervezte és építette meg a vörös-fekete szí-
nekben pompázó VR-01-es modellt. A két
pilóta, a brazil Lucas di Grassi és a német
Timo Glock közül, csütörtökön utóbbi kez-
di meg a tesztelést a riválisok autóitól elté-
rõ géppel. Az istálló adatai szerint ugyanis
a VR-01-es 5,5 méter hosszú, amely megle-
hetõsen különbözik például a 4,8 méteres
Mercedes GP-autóktól. Emellett a Manor
GP-bõl lett Virgin Racing nem használja, a
legtöbb gárda által elõszeretettel alkalma-
zott, cápauszonyszerû motorborítást, vala-
mint megemelte az autó orrát, és a verseny-
zõk ülése is magasabban helyezkedik el,
mint a tavalyi F1-esekben.

Lendl ismét pályára lép

Tizenhat évvel visszavonulása után ismét
mérkõzést játszik Ivan Lendl, minden idõk
egyik legnagyobb teniszezõje. A csehszlo-
vák születésû amerikai sztár – aki nyolc
Grand Slam-tornán diadalmaskodott – áp-
rilis 10-én száll szembe régi riválisával, a
svéd Mats Wilanderrel egy Atlantic City-
ben rendezendõ gálán. A bemutató másik
meccsét a versenytenisztõl tavaly elköszönt
Marat Szafin vívja, a helyi kedvenc Andy
Roddickkal, az aktuális világranglista hete-
dik helyezettjével. Az 50 esztendõs Lendl
17 éves profi karrierje során 1310 találkozót
játszott, amelybõl 1071-et nyert meg. Ösz-
szesen 270 hétig vezette a világranglistát,
ezzel második az örökrangsorban Pete
Sampras mögött (286).

Becali nem kapja vissza
a pénzét a bõröndbõl

ÚMSZ

George Becali továbbra sem
kapja vissza azt a 1,7 millió

eurót, amelyet még 2008 májusá-
ban foglalt le az Országos Kor-
rupcióellenes Igazgatóság (DNA)
Kolozsváron. Errõl tegnap dön-
tött a Legfelsõ Semmítõ- és Ítélõ-
szék, mint ahogyan arról is, hogy
elutasítja a védelem minden
olyan kifogását, amelyet a vádirat
törvényessége ellen hozott fel.

A Steaua futballklub tulajdo-
nosa ellen, mint ismert, az omi-
nózus „bõrönd”-ügyben indítot-
tak bûnvádi eljárását. A
2007–2008-as élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokság utolsó fordulóját
követõen, ugyanis a DNA lefog-
lalt egy 1,7 millió eurót tartalma-
zó bõröndöt Becali embereitõl
Kolozsváron, és a vád szerint a
bukaresti piros-kékek finanszíro-

zója azzal a pénzzel akarta moti-
válni a Kolozsvári Universitatét,
hogy az gyõzze le helyi riválisát
a CFR-t. Mint ismert, a CFR
megnyerte a helyi rangadót, és
azzal a három ponttal országos
bajnok lett. Becali azt állítja,
hogy a pénzért földterületet
akart ott vásárolni, késõbb errõl
egy elõvételi szerzõdést is bemu-
tatott. Az ügyészek szerint vi-
szont ez hamis, így az európarla-
menti képviselõt nem csak meg-
vesztegetéssel, hanem oki-
rathamisítással is vádolják. Mel-
lette többek között Victor Piþur-
cã, a román labdarúgó-váloga-
tott volt szövetségi kapitánya el-
len is eljárást indítottak, mivel
annak aláírása tanúként szerepel
a hitelesített iraton.

A Legfelsõ Semmítõ- és Ítélõ-
szék tegnap március harmadiká-
ra napolta el a tárgyalást. George Becali 1,7 millió eurója zárolva marad Fotó: Mihaly László/archív

Bécsbe készül az Oltchim
Kézilabda

ÚMSZ

„Ebben a szakaszban már
nincsenek egyszerû mérkõ-

zések” – jelentette ki Radu Voi-
na, a Râmnicu Vâlcea-i Oltchim
nõi kézilabdacsapatának edzõje,
a Bajnokok Ligája fõtáblás mér-
kõzéseinek kezdete elõtt. A ro-
mán bajnok a második csoport-
ban szerepel az osztrák Bécsi
Hypo, a dán Viborg és a Volgog-
rádi Dinamo társaságában.
„Épp néztem a Hypo eredmény-
listáját. Tizenkét BL-finálét ját-
szott, és abból hetet megnyert.
Elismerésre méltó teljesítmény,
egy olyan csapaté amely komo-
lyan és tartalmasan játszik,
amelyik az ellenfél legkisebb hi-
báját is kihasználja” – magya-
rázta a tréner, aki szombaton
21.20 órától Ausztriában irá-
nyítja majd csapatát a fõvárosi-
ak ellen. Bár többen mondták,

hogy a bécsiek most csak sze-
rencsével jutottak el idáig,
Voina szerint a szerencse hozzá-
tartozik a játékhoz. „Még ne-
künk is volt részünk szerencsé-
ben” – mondta, és szerinte nincs
favorit a csoportban, mindegyik
együttes az elõdöntõbe jutásért
fog harcolni.

A keretet illetõen a tréner el-
mondta: „Szerencsére Cristina
Neagu felépült a világbajnoksá-
gon elszenvedett sérülésébõl.
Egész héten jól edzett és remé-
lem, hogy képességei legjavát
tudja nyújtani hétvégén. Sajnos
nem számíthatunk Narcisa
Lecuºanura, akit múlt szomba-
ton megoperáltak.” Az Oltchim
Hypo elleni meccsét a Sport.ro
élõben közvetíti.

Mivel a nõi EHF-kupában is
szerepelnek hazai csapatok –
szombaton 11 órától Brãila–Ol-
denburg (RTV 3), vasárnap
18.30 órától Nagybánya–Lublin
találkozó lesz –, három mérkõ-

zést már tegnap lejátszottak a
nõi élvonalbeli bajnokság 14.
fordulójából. Az eredmények:
Buzãu–Brãila 24-22, Konstanca
–Kolozsvár 26-30, Nagybánya–
Rapid 33-25. A többi összecsa-
pás szombaton lesz Roman
–Bákó, Resicabánya–Zilah (11
óra), Déva–Brassó (18 óra) páro-
sításban, míg az Oltchim Galaci
vendégszereplését hétfõre ha-
lasztották.

A férfiak élvonalbeli bajnok-
ságában már ma pályára lép a
címvédõ és egyben listavezetõ
Konstancai HCM, és 16 órától
a Temesvári Polit látja vendégül
a 15. fordulóban. Holnap Szat-
márnémeti–Bákó összecsapás
lesz 17 órától, míg szombaton
Steaua– Székelyudvarhely (13
óra, DigiSport), Tg. Jiu–Resi-
cabánya (17 óra), Nagybánya
–Suceava (17.30 óra) találkozók
szerepelnek a programban. A
Brassó–Dinamo meccset vasár-
nap 11 órától rendezik. 

A Râmnicu Vâlcea-i Oltchim holnap utazik Bécsbe, hogy a megkezdje fõtáblás szereplését

Románia 
lecsúszott
Labdarúgás

ÚMSZ

Minden idõk eddigi leg-
gyengébb pozíciójába rang-

sorolja a román válogatottat a
Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA). A legfrissebb lista
alapján Rãzvan Lucescu tanít-
ványai a 38. helyen állnak, ket-
tõvel lejjebb, mint egy hónap-
pal ezelõtt. Jelenleg olyan csa-
patok elõzik meg, mint a chilei
vagy a svájci válogatott. A
ranglista élén nem történt vál-
tozás, továbbra is Spanyolor-
szág, Brazília, Hollandia,
Olaszország, Portugália, Né-
metország, Franciaország, Ar-
gentína és Anglia az elsõ kilenc
sorrendje. A tizedik helyre az
Afrika-kupa gyõztes Egyiptom
lépett elõ, míg Horvátország je-
lenleg a 11-dik. Románia sze-
rencséjére azonban a vasárna-
pi, Európa-bajnoki selejtezõk
sorsolásakor még a második ur-
nából húzzák ki, így elméleti-
leg teljesíthetõ célkítûzés a
2012-es kontinensviadalra való
kvalifikáció. A trikolórok mel-
lett a görögök, a csehek, a své-
dek, a svájciak, a szerbek, a tö-
rökök, a dánok és a szlovákok
szerepelnek ebben a kalapban,
így ezekkel a csapatokkal biz-
tos nem kerülnek össze a kvali-
fikációs szakaszban. A legerõ-
sebb válogatottak természete-
sen az elsõ kalapban szerepel-
nek Spanyolország, Németor-
szág, Hollandia, Olaszország,
Anglia, Portugália, Franciaor-
szág és Oroszország sorrend-
ben. Magyarországot a negye-
dik urnából húzzák majd ki. A
sorsolás vasárnap 13 órakor
lesz Varsóban. Fotó: archív

George Becali nem kapja vissza a másfél
évvel ezelõtt lefoglalt 1,7 millió euróját, és
a vádirat törvényessége ellen felhozott ki-
fogásokat is elutasította tegnap a Legfelsõ
Semmítõ- és Ítélõszék.
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