
Csupán egyes foglalkozási ka-
tegóriák 3000 lej fölötti nyug-

díja csökken – ígérte tegnap Emil
Boc miniszterelnök, miután a

kormány elfogadta az új nyugdíj-
törvényt. Boc szerint a kárvallot-
tak száma mindössze 27 ezer
lesz. 3. oldal 

Valamennyi parlamenti párt
egyetért a jelenlegi, egyéni

választókerületes szavazási
rendszert szabályozó törvény
módosításának szükségességé-
vel, csupán abban térnek el a
vélekedések, hogy pontosan
milyen irányban kellene változ-
tatni. A jelenleg érvényben le-
võ választási rendszer kapcsán
Markó Béla RMDSZ-elnök ki-
fejtette, a szövetség inkább a
Magyarországon is érvényes
vegyes választási rendszert,
vagy pedig az egyfordulós,
egyéni választókerületes rend-
szert részesítette volna elõny-
ben. Mint hozzátette, a jelenle-
gi rendszerrel szembeni fenn-
tartásait osztja a koalíciós part-
ner, a Demokrata-Liberális
Párt is. 4. oldal 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1142 ▼
1 amerikai dollár 2,9817 ▼
100 magyar forint 1,5210 ▲

„Nadrágcsere” házon belül

Az eddigi igazgató kezébe került a Kovász-
na megyei Leineweber Brax nadrággyár azt
követõen, hogy a német tulajdonosok kivo-
nultak a külföldre dolgozó cégbõl. Keresz-
tes Zoltán cégvezetõ megkapta a hatszáz
fõs vállalat minden ingó és ingatlan vagyo-
nát, azok ellenértékét a gyár további mû-
ködtetésével, hosszú távon kell kifizetnie. 

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Szerelmesek a színházban

A globalizáció révén Erdélybe is begyûrû-
zött Valentin-napot szeretné felhasználni a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, hogy
elõadásait népszerûsítse, illetve a nézõket
bevonzza. A Színház szerelmeseinek hete
alkalmából, magyar és román elõadásokat
tekinthetnek meg a nézõk egységes áron,
február 8–14. között. 

Társadalom 7
Tüntetne az Alfa Kartell

Tiltakozássorozatot
és általános sztráj-
kot helyezett kilá-
tásba az Alfa Kar-
tell érdekvédelmi
szervezet, ha febru-
ár végéig nem sike-
rül megegyezni a
politikusokkal. 
A szakszervezet
elégedetlen a kor-
mány leépítési és
fizetéscsökkentési
terveivel.

ÚMSZ

Traian Bãsescu államfõ és a
tanügyminiszter közbenjá-

rását is kérték német kisebbségi
politikusok a német nyelvû ok-
tatás megmentéséért, mert úgy
vélik, az alacsony gyermeklét-
szám miatt  végzetes lehet a fej-
kvótarendszer bevezetése.
Daniel Funeriu oktatási minisz-
ter a napokban kiemelt figyel-
met ígért a németoktatásnak,
és elkötelezte magát a kisebbsé-
gi iskolák mellett, de nem be-
szélt a magyar nyelvû oktatás
támogatásáról. Szakértõk úgy
vélik, nincs egységes megoldás
ebben a kérdésben, és nem cél-
ravezetõ, ha érdekellentét ala-
kul ki a kisebbségi közösségek
között. 7. oldal 

Szász lobbi
Funeriunál

A nemzet 
(túl nagy) biztonsága
A legnyugtalanítóbb azonban az, hogy
igazából nem tudni, hányan is lesik-figye-
lik mindennapjainkat. Romániában ez ti-

toknak minõsül, holott az
FBI például internetes ol-
dalán közli ügynökeinek
számát. Mivel a titkosszol-

gálatok is adógarasokból
élnek, az adófizetõnek
joga van pontosan tud-
nia, mennyibe is került
tulajdon biztonsága.

Emil Boc: csupán a „kiváltságosok” nyugdíját nyirbáljuk meg

Bogdán Tibor

Vokstörvény: 
tessék választani!

Száztizenegy lejjel nõtt decemberben az átlagbér az elõzõ havihoz képest, azonban csalóka

a statisztika. A magánszektorban a válság hatására jelentõs kurtításokat szenvedtek mind a

fizetések, mind a juttatások 2009-ben, de a zsugorodás sok esetben eleve feketén felvett bért

érintett, ami a hivatalos adatokban nem tükrözõdik. A lapunk által megkeresett humánerõ-

forrás-szakértõ szerint a juttatási rendszer átrendezésével elõzheti meg egy vállalat dolgozói

lojalitásának elveszítését a megvonások miatt. Idén már nem várhatóak további jelentõs

csökkenések, ugyanis a munkaadók már elvégezték a „piszkos munkát”. 6. oldal 

Fotó: gov.ro

Kis pénz, kis „foci”
A fizetéscsökkentések miatt elveszíthetik dolgozóik motiváltságát a vállalatok 

Nincs nyugdíj 3000 fölött

Az országos nettó átlagkereset Romániában 2009-ben (lej)



Hírösszefoglaló

Viktor Janukovics, az ukrajnai
elnökválasztás gyõztese teg-

nap felszólította Julija Timosenko
miniszterelnököt, mondjon le. Er-
re a válság elkerülése érdekében
van szükség – mondta. Hangoz-
tatta, hogy kormánya kapcsolat-
rendszerében prioritást élvez
ugyan az Oroszországhoz és az
egykori Szovjetunió tagállamai-
hoz fûzõdõ viszony, Ukrajnának
azonban a gazdaság stabilizálása
érdekében Keletrõl és Nyugatról
egyaránt segítségre van szüksége.
Viktor Janukovics a szavazatok
48,95 százalékát, míg ellenlábasa,
Julija Timosenko 45,47 százalé-
kát kapta, hátránya 3,48 százalék,
azaz közel 880 ezer szavazat.

Timosenko miniszterelnök, aki
három napja nem jelent meg a

nyilvánosság elõtt, lemondta a
heti kormányülést, és egy teme-
tésre a kelet-ukrajnai Zaporizzs-
jába utazott. Sajtóértekezletet
most sem tartott. Mint arról
beszámoltunk, a kormányfõ poli-
tikai alakulatának (Julija Timo-
senko Tömbje – BJUT) parla-
menti frakciója kedden azt közöl-
te, hogy bíróságon támadja meg
az eredményt, mert a frakció sze-
rint széles körben történt csalás a
választáson. Timosenko csapata
egyebek között követeli, hogy
Donyeckben és Luhanszkban, va-
lamint a Krímben számolják át a
szavazócédulákat.

Andrej Szencsenko, a BJUT
egyik képviselõje szisztematikus
szabálysértésekrõl beszélt. Né-
hány vitatott szavazóhelyiségben
újraszámolták a szavazatokat és
“kirívó tényeket” fedeztek fel.

Szavai szerint a szabálysértések a
Krímben erõsen befolyásolták az
eredményt.

Olekszandr Turcsinov, Timo-
senko jobbkeze úgy vélte, hogy
tömeges csalások történtek, ame-
lyek lényegesen befolyásolták az
eredményt. Timosenko táborá-
ban azonban néhányan kételked-
nek abban, hogy sikerül bebizo-
nyítani a csalások tényét. Egy
képviselõ pedig azt jövendölte,
hogy Timosenko az elkövetkezõ
napokban lemond tisztségérõl.

A gyõztesként kihirdetett Janu-
kovics pártja (a Régiók Pártja) a
maga részérõl azt kifogásolta,
hogy Ukrajna nyugati részében
csaltak Timosenko javára. Az Eu-
rópai Biztonsági és Együttmûkö-
dési Szervezet (EBESZ), nyugati
megfigyelõk a választást tisztessé-
gesnek minõsítették. 
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Röviden

Börtönbe kerül Andrei Gheorghe?

Megtagadta a rendõrségtõl a vérvizsgálatot,
így a törvények szerint akár börtönbe is ke-
rülhet a pénzügyminisztérium kommuniká-
ciós igazgatója. A tévés személyiségként is-
mert Andrei Gheorghe kedden este kocca-
násos balesetet okozott gépkocsijával Buka-
rest központjában, ám elutasította a hely-
színelõ rendõröknek azt a kérését, hogy fá-
radjon be vérvételre a törvényszéki orvosta-
ni intézetbe. „Belefújtam az alkoholszondá-
ba. Arra azonban már nincs erkölcsi jogo-
tok, hogy tûvel is szurkáltassatok” – érvelt
állítólag a rendõröknek Gheorghe. A pénz-
ügyminisztériumi igazgatónak felfüggesz-
tették a jogosítványát, a rendõrök pedig –
Christian Ciocan szóvivõ tájékoztatása sze-
rint – megkezdték a bûnvádi eljárást meg-
elõzõ nyomozást az ügyben.

Beperelték a MÁV-ot a holokauszt
magyar áldozatainak örökösei

Beperelték a Magyar Államvasutakat
(MÁV) egy chicagói bíróságon a magyar-
országi holokauszt áldozatainak örökösei;
jóvátételt követelnek, amiért a cég a II. vi-
lágháború idején közremûködött zsidók
deportálásában. A kártérítési keresetben
az áll, hogy a beadvány benyújtását kilenc
év kutatómunka elõzte meg. A felperesek
– túlnyomórészt a magyarországi
holokauszt áldozatainak izraeli és egyesült
államokbeli lakhellyel rendelkezõ hozzá-
tartozói – 240 millió dollár vagyoni kár és
egymilliárd dollár nem vagyoni kár megté-
rítését követelik.

Ellenzéki aktivistákat 
vettek õrizetbe Iránban 

Iránban õrizetbe vettek tegnap több ellenzé-
ki aktivistát, akiket azzal gyanúsít a rendõr-
ség, hogy meg akarták zavarni az 1979-es
iszlám forradalom 31. évfordulóján, febru-
ár 11-én tartandó gyûléseket. Az intézke-
désrõl a Farsz hírügynökségnek beszámoló
Eszmail Ahmadi Moghaddam rendõrfõnök
arról nem nyilatkozott, hogy hol és hány
személyt vettek õrizetbe. Szavai szerint a
hatóságok figyelemmel követik “a zendülõ
mozgalom tevékenységét, s õrizetbe vettek
több személyt, akik meg akarták zavarni a
február 11-i nagygyûléseket”. Ma Irán-szer-
te nagygyûléseken fognak megemlékezni a
sah uralmát megdöntõ forradalomról. A
központi hivatalos megmozdulást a teherá-
ni Azadi téren tartják majd.

Apasági vakációt szorgalmaz az EP

Az anyasági szabadság mintájára európai
szinten vezessenek be apasági szabadságot
is – javasolja az az elõterjesztés, amelyet
tegnap szavazott meg Strasbourgban az Eu-
rópai Parlament (EP) a nemek közötti
esélyegyenlõségrõl. Az EP támogatásáról
biztosította az EU soros spanyol elnökségé-
nek azt a tervét, hogy hozzanak létre euró-
pai központot a nõkkel szembeni erõszak
ellen. A dokumentum szerint továbbra is
súlyos problémát jelentenek a nemek közöt-
ti fizetésbeli különbségek: a nõk ugyanazért
a munkáért átlagosan 14-17,4 százalékkal
kevesebb juttatásban részesülnek.

A magyarok ötöde fogékony 
a szélsõjobb eszmékre

A Political Capital kutatási igazgatója
szerint a magyarok ötöde fogékony a szél-
sõjobb eszmékre. Krekó Péter a Heti Világ-
gazdaság (HVG) és a politikai elemzõ cég
tegnapi budapesti vitaindító beszélgetésén
azt is elmondta, hogy a szélsõjobboldalra
fogékonyak aránya alapján Magyarország
a harmadik Európában. Magyarország
Ukrajna és Bulgária mögött a harmadik
helyen áll a szélsõjobboldalra fogékonyak
aránya alapján – közölte Krekó Péter.
Hozzátette: a magyar társadalom csak-
nem 21 százaléka állítja a felmérések sze-
rint, hogy értékrendje a radikális jobbol-
dalhoz áll közel.

Timosenko miniszterelnök három napja nem jelent meg a nyilvánosság elõtt, és a heti kormányülést is lemondta
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Befejezõdött a magyar-ro-
mán földgázvezeték magyar-

országi szakaszának építése
mintegy 9 milliárd forint beru-
házással – közölte az FGSZ
Földgázszállító Zrt. a Magyar
Távirati Iroda kérdésére. Az
óránként 500 ezer köbméter ka-
pacitású tranzitvezeték Szeged-
tõl Aradig húzódik. A vezetéket
várhatóan még az idén üzembe
helyezik. 

A magyarországi részen lé-
nyegében a teljes 47 kilométer
hosszú vezeték Algyõtõl a ma-
gyar–román határig próba-
üzemre kész. A határkereszte-
zõ szakasz már beépíthetõ, de a
keresztezés megépítéshez szük-
séges kormányközi megállapo-
dás hiánya miatt a beépítés
még nem történt meg. A Mol
csoporthoz tartozó FGSZ Zrt.
és a román Transgaz S.A., or-
szágaikban a nagy nyomású
gázszállító hálózatok tulajdo-
nosai és üzemeltetõi, még 2008
nyarán írtak alá megállapodást
a földgázszállító rendszereik
összekötésérõl. 

Az FGSZ Zrt. építi a vezeték
magyarországi szakaszát, míg a
Transgaz feladata a romániai

szakasz megépítése. A vezeték
rájuk esõ részének beruházá-
si költségeit a társaságok ma-
guk finanszírozzák. A korábbi
tájékoztatás szerint a romániai
szakasz 62 kilométer hosszú,
amibõl eddig a Transgaz 37 ki-
lométernyi vezeték építését fe-
jezte be. A román oldali beru-
házás teljes költsége pedig – a
korábbi tájékoztatás szerint –
eléri a 12-14 millió eurót. A ve-
zetéképítéshez eredetileg 30
millió euró uniós támogatást
kapott a projekt, de a támogatá-
si pályázat kiírásakor már olyan
elõrehaladott állapotban volt,
hogy a teljes összeget nem le-
het lehívni. Az FGSZ 8,33 mil-
lió euró, a Transgaz 8,28 millió
uniós forrásra számít az Euró-
pai Unió illetékeseivel történt
megbeszélés alapján. 

A vezeték kezdetben Ma-
gyarországról Románia felé
fogja szállítani a gázt, de meg-
teremtették az ellenkezõ irányú
szállítás technikai feltételeit is.
A magyar–román vezeték része
a Mol által kezdeményezett
NETS-projektnek (New Euro-
pean Transmission System –
Új Európai Szállító Rendszer),
ami a térség országainak gázve-
zetékeit köti majd össze. 

Magyar oldalon már elkészült 
a magyar–román gázvezeték  

MTI

Az ukrajnai román kisebbség
úgymond ukránosítása ellen

emelt szót a Csernyivci megyei
tanács (közgyûlés) egyik román
nemzetiségû képviselõje a testü-
let ülésén. Felszólalásában Va-
siliu Tãriceanu román nemzeti-
ségû képviselõ elsõsorban azt
kifogásolta, hogy az ukrajnai
anyakönyvi hivatalok ukránosít-
ják a román nemzetiségû gyere-
kek keresztneveit anyakönyve-
zésük során. Ezzel szerinte
megsértik a gyerekek emberi jo-
gait és Ukrajna alkotmányát –
adta hírül szerdán a Zik.com.ua
lembergi (lvivi) internetes hír-
portál. Az orgánum szerint a
képviselõ azt állította, hogy „a
román nemzetiségû gyermekek
ukránosítása már pelenkás ko-
rukban elkezdõdik, hiszen Cser-
nyivci megye valamennyi anya-
könyvi hivatala, a felülrõl érke-
zõ különbözõ ajánlásoknak
megfelelõen, ukránosítja gyer-
mekeink neveit”. Így lesz a Ion-
ból Iván, az Elenából Olena, a
Nicolaeból Mikola – tette hozzá
a román nemzetiségû ukrajnai
képviselõ. Tãriceanu bejelentet-
te, hogy ha Ukrajnában nem
hagynak fel a román nemzetisé-
gû gyerekek keresztneveit ukrá-
nosító gyakorlattal, akkor
Csernyivci megye román szer-
vezetei aláírásgyûjtésbe kezde-
nek a szülõk körében, és bead-
vánnyal fordulnak az Emberi
Jogok Európai Bíróságához jo-
gaik védelme érdekében. A nyu-
gat-ukrajnai Csernyivci megyé-
ben a 2001-es ukrajnai nép-
számlálás adatai szerint a lakos-
ság közel 20 százaléka, mintegy
180 ezer fõ vallja magát román
és kisebb részben moldáv nem-
zetiségûnek. 

Ukránosítás 
ellen tiltakoznak 
a románok

„Julija mondjon le”
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A román fél késlekedése miatt
csúszik a közúti határátkelõ

utak kialakítása Dombegyháznál,
míg Lõkösházánál az érintettek
egymásra mutogatnak – írta a Bé-
kés Megyei Hírlap tegnap. Domb-
egyháznál a magyar oldalon már
elkészültek a dokumentumok, ám
a román fél még csak a tervek ki-
dolgozásánál tart. Dombegyház
és a szomszédos Iratos között, a
történelmi Aradi úton alig hét ki-
lométer a távolság. Ha viszont a
dombegyháziak rokonlátogatásra
indulnak Iratosra, 104 kilométert
kell kerülniük Battonya felé. Var-
ga Lajos, a község elsõ embere
szerint a határig vezetõ utat telje-
sen fel kell újtani, mert a Trianon
elõtti szakasznak már csak a nyo-
mai látszanak. Tarr Lajos, Lõkös-
háza polgármestere arról panasz-
kodott, hogy „magasabb szinten
egyik fél sem zárkózik el a fejlesz-
téstõl”, ám mégis úgy érzi, hiány-
zik a politikai akarat. A helyieken
sokat segítene, ha elkészülne a
magyar oldalon az 1,5, a szom-
szédban a hét kilométeres sza-
kasz. Ezzel Arad megközelíthetõ-
sége a korábbi 50 kilométerrõl 25
kilométerre csökkenne. A tervezet
útszakaszon azonban még a kisa-
játítások sem kezdõdtek el. 

MTI

A négy éve Gyurcsány Fe-
renccel szimpatizáló szavazók

27 százaléka ma Orbán Viktorra,
17-17 százaléka Bokros Lajosra
és Mesterházy Attilára, 5 százalé-
ka Vona Gáborra szavazna – ol-
vasható a Nézõpont Intézet fel-
mérésében, amelyet tegnap közöl-
tek. Az intézet legutóbbi felméré-
sében foglalkoztak Gyurcsány Fe-
renc volt szocialista miniszterel-
nök megítélésével is. Eszerint az
összes megkérdezett 40 százaléka
állította, hogy 2006-ban még in-
kább jót gondolt az egykori kor-
mányfõrõl. Ma a négy évvel ez-
elõtti Gyurcsány-tábornak csak
22 százaléka MSZP-szimpati-
záns, 25 százaléka bizonytalan,
21 százaléka a Fideszhez csatla-
kozott. Orbán Viktorra, a Fidesz
miniszterelnök-jelöltjére a szava-
zók 51 százaléka adná a voksát,
míg Bokros Lajosra 10, Mester-
házy Attilára 8 százaléknyian
szavaznának. Utolsó helyen Vona
Gábor, a Jobbik jelöltje áll 5 szá-
zalékkal. A pártszimpátia szerint
az aktív szavazók 51 százaléka
szavazna most vasárnap a Fi-
deszre, 11 százaléka az MSZP-re
és 7 százaléka a Jobbikra. Az
MDF-re az aktív szavazók 3 szá-
zaléka szavazna. 

Gyurcsány-voks 
Orbánra, Vonára

Nem épülnek a
határátkelõ utak 
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Elsõsorban a katonákat és a
rendõröket érinti fájdalmasan

az egységes nyugdíjazási rend-
szerrõl szóló törvény tervezete,
melyet több heti vita után tegnapi
ülésén fogadott el a kormány. A
jogszabály hamarosan a parla-
ment elé kerül, s a miniszterelnök
azt szeretné, ha még ebben az
ülésszakban elfogadnák a hon-
atyák, hogy már jövõre életbe lép-
hessen.

Boc: csak tizenöt 
százalék jár rosszul

A törvény egységesítené a
nyugdíjak kiszámítását vala-
mennyi munkavállaló számára,
így alaposan megnyirbálná
azoknak a foglalkozási kategóri-
áknak a járandóságát, akiknek
nyugdíját eddig külön szabá-
lyozták. Az elv ugyanis az, hogy
valamennyi jogosult a munka-
évei alatt befizetett hozzájárulá-
sai függvényében kapjon nyug-
díjat. 

A miniszterelnök tegnap a
kormányülés után igyekezett
megnyugtatni az érintetteket: az
újraszámolás után az eddig kü-
lön törvény alapján kalkulált
nyugdíjaknak csak a 15 százalé-
ka csökkenne. Tájékoztatása
szerint jelenleg 180 ezer volt
munkavállalónak jár „különle-
ges” nyugdíj, s közülük csak
azok számíthatnak kisebb járan-
dóságra, akik eddig 3000 lej fö-
lötti összeget kaptak havonta.
„Számításaink szerint 27 ezer
nyugdíjas kap majd kevesebbet”
– mondta Emil Boc. 

A „kárvallottak” közé tartoz-
nak azok is, akiknek nyugdíját

utolsó bérük 80 százalékában ál-
lapította meg a törvény. Így
rosszul járnak például a légitár-
saságok pilótái, akiknek havonta
tízezer lej fölötti összegeket vitt
ki a postás.

A miniszterelnök szerint az
újraszámolás nem ütközik a
törvények retroaktív hatályá-
nak tilalmába. „Ez az elv csak
akkor sérülne, ha az emberek-
tõl visszakérnék azokat az ösz-
szegeket, amelyek az új tör-
vény szerint már nem járnának
számukra. Errõl azonban szó
sincs” – magyarázta Emil Boc.

A jogszabály másik vitatott
rendelkezése a nyugdíjkorhatár
egységesítése. Az elõírás szerint
2030-ra a férfiak és a nõk egysé-
gesen 65 évesen vonulnának
nyugdíjba, a gyengébbik nem

képviselõi fokozatosan érnék el
a férfiak esetében alkalmazott
korhatárt.

Vannak kivételek

A törvény azt is elõírja, hogy a
teljes összegû nyugdíj elnyerésé-
hez 35 éven át kell befizetni a
szükséges hozzájárulásokat a tár-
sadalombiztosítás és a nyugdíj-
rendszer költségvetéséhez, a mi-
nimális hozzájárulás idõtartamát
pedig 15 évben állapították meg.
Vannak kivételek is, a különleges
munkakörülmények között dol-
gozó alkalmazottak tartoznak
ide. Mindazoknak a személyek-
nek az esetében, akik legalább
hat éven át dolgoztak ilyen körül-
mények között, a nyugdíjkorha-
tár egy évvel csökken.

Tiltakoznak a rendõrök

A kormány szerint a nyugdíjak
újraszámolása a törvény életbelé-
pésétõl számított öt hónapon be-
lül zajlana le. A rendõrök azon-
ban máris tiltakoznak ellene.
„Ha ezt a kormány komolyan
gondolja, akár bele is bukhat” –
fenyegetõzött az egyik rend-
õrszakszervezet elnöke. Marin
Gruia szerint igaz ugyan, hogy a
rendõrök eddig privilegizált kate-
góriának számítottak a nyugdíja-
sok között, ám kevesebb joggal is
rendelkeznek, mint az átlagpol-
gár. „Nem léphetünk be pártok-
ba, nem indulhatunk a választá-
sokon. Ha egységesítik a nyugdí-
jak kiszámolását, egységesítsék a
jogokat is” – mondta a szakszer-
vezeti vezetõ.
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Józanul gondolkodó ember
szívét nem igazán dobog-
tathatta meg a Külsõ
Hírszerzõ Szolgálat
igazgatója, Mihai
Rãzvan Ungureanu ki-
jelentése, miszerint a
román kémszolgálatok

NATO-szinten is a leg-
jobbak közül valók. Nem túl jó hír ez egy
olyan országban, amelyet félévszázadon át az
állambiztonságiak tartottak terror alatt, és
amelyben az életszínvonal akkor is és most is,
a legalacsonyabbak közül való – nem csak
NATO-szinten. Lélekmelengetõbb lett volna
tehát egy olyan közlés, miszerint Románia
jóléti államként is megállja helyét Európa
élvonalában…
A „jó hír” azért sem tûnik örömteljesnek,
mert az ily kiváló titkosszolgálatokkal rendel-
kezõ országnak a nagykorrupció elleni küzde-
lemben is valahol élhelyen kellene járnia,
amirõl, sajnos, szó sincs: az ország egyetlen
„igazi terroristája”, Omar Hayssam például
a titkosszolgálatiak szeme láttára, ha nem
éppen titkos jóváhagyásával sétált ki az or-
szágból, mint utólag elkérkedett vele: „úriem-
berként, illatosan.” 
Itt bizony bûzlik valami. 
A titkosszolgálati fõnök közlése egyenesen ag-
gasztó, miután az olasz sajtó is éppen a na-
pokban cikkezett arról – csöppet sem elismerõ
hangnemben –, hogy kémkedés tekintetében
Románia világelsõ: még Ceauºescunak sem
volt annyi 007-es ügynöke, mint az önmagát
demokratikus jogállamként meghirdetõ Ro-
mániának; csak a Román Hírszerzõ Szolgá-
lat 12 ezer „kékszemût” foglalkoztat. Volt ha-
zai titkosszolgálati vezetõk szerint Romániá-
ban százezer lakosra 60 titkosügynök jut.
Összehasonlításként: Angliában 6, az Egye-
sült Államokban 9, bár utóbbi lakossága és
területe tizenötszöröse, illetve negyvenegysze-
rese a Romániáénak, ráadásul sokkal inkább
kitett a terrortámadásoknak, mint Románia.
Ahol egyébként (legalább) hét titkosszolgálat
mûködik, míg az európai átlag három.   
Mindebbõl két következtetés vonható le: vagy
Románia a világ legfenyegetettebb országa,
vagy a titkosszolgálatok hatékonysága még
sok kívánnivalót hagy maga után. 
A legnyugtalanítóbb azonban az, hogy igazá-
ból nem tudni, hányan is lesik-figyelik min-
dennapjainkat. Romániában ez titoknak mi-
nõsül, holott az FBI például internetes olda-
lán közli ügynökeinek számát. Mivel a tit-
kosszolgálatok is adógarasokból élnek, az
adófizetõnek joga van pontosan tudnia,
mennyibe is került tulajdon biztonsága. Kü-
lönösképpen igaz ez Romániában, ahol a tit-
kosszolgálatok költségvetése évrõl évre dagad,
nyolc év alatt nyolcszorosan nõtt, és zavarta-
lanul gyarapodott a tavalyi válságesztendõ-
ben is, amelyet minden társadalmi kategória
megszenvedett – kivéve a titkosszolgálatiakat:
csak a Különleges Távközlési Szolgálat 40
százalékkal nagyobb alapból gazdálkodhat
idén, mint tavaly.
Valós veszélyre figyelmeztetnek hát a politi-
kai elemzõk, amikor leszögezik: ilyen körül-
mények között könnyen megtörténhet, hogy a
társadalom idegen testként érzékeli majd a
titkosszolgálatokat. Ami aztán ténylegesen
nemzetbiztonsági problémává válhat.

Román lapszemle

A nemzet 
(túl nagy) biztonsága

Bogdán Tibor

Cs. P. T.

Hallgatólagosan elfogadta
tegnap a szenátus az

RMDSZ törvénytervezetét Ro-
mánia régióinak átszervezésérõl.
A jogszabály korábban a román
pártok ellenállásába ütközött,
ennek ellenére Gyerkó László
szenátor úgy véli: van kilátás ar-
ra is, hogy a  a képviselõház is el-
fogadja. 

A politikus tájékoztatása sze-
rint a törvény azért ment át teg-
nap a felsõházon, mert lejárt a
megvitatására kitûzött határidõ.
„Ilyen esetekben a tervezet au-
tomatikusan elfogadottnak te-
kinthetõ. A törvényt azonban a
képviselõháznak is meg kell vi-
tatnia, s mivel döntõ ház, a hall-
gatólagos elfogadás elve többé
nem érvényesül” – magyarázta
a szenátor. Gyerkó szerint a tör-
vényt tegnap, az utolsó pillanat-
ban napirendre tûzte a szenátus
házbizottsága, vitája pedig azért
maradt el, mert a hiányzások
miatt nem volt kvórum. Egyéb-
ként egy ellenzéki szenátor szó-
vá is tette: a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) és az
RMDSZ politikusai tudatosan
maradtak távol az ülésrõl, hogy
a törvény hallgatólagosan átme-
hessen. „Úgy tûnik, hogy a PD-
L, amely korábban bírálta ezt a

jogszabályt, azóta módosított
álláspontján” – mondta a szoci-
áldemokrata Titus Corlãþean.

Gyerkó László lapunknak
megerõsítette, az RMDSZ koalí-
ciós partnere már valóban nem
utasítja el mereven ezt a tör-
vénytervezetet. „Azt szeretnénk,
ha a képviselõházi szavazás elõtt
alakítsunk többpárti bizottságot
a jogszabály megvitatására. Hát-
ha így könnyebb meggyõzni a
román kollégákat a törvény
hasznosságáról” – mondta a sze-
nátor.

Az RMDSZ 2008 októberében
nyújtotta be tervezetét a szená-
tusba. A jogszabály feldarabolná
a jelenleg létezõ régiókat: nyolc
helyett tizenöt kisebbre; így pél-
dául Maros, Hargita és
Kovászna megye egy régiót ké-
pezne. Korábban Markó Béla
szövetségi elnök lapunknak azt
nyilatkozta, arra számít, hogy a
megyék vezetõi nyomást gyako-
rolnak majd azokra a pártokra,
amelyeknek soraiból származ-
nak, és így a tervezet a parla-
mentben támogatást élvez majd
a román pártok részérõl is.

A törvénytervezet egyébként
az RMDSZ régiószakértõ politi-
kusa, Csutak István által tavaly
kidolgozott – és Új? Régi? Jó?
cím alatt meg is jelentetett – ja-
vaslatcsomag alapján jött létre. 

Szenátus: „hallgatólagosan”
átszervezték a régiókat 

Mintegy 13 százalékkal nõ idéntõl az ele-
mi oktatásban dolgozó egyetemi diplomás
pedagógusok bére. Az intézkedés mintegy
30 ezer oktatási alkalmazottat érint.
(Evenimentul zilei) Viktor Janukovics el-
nökké választása Ukrajnában még hûvö-
sebbé teheti Bukarest és Kijev viszonyát.
(România liberã) A korábbi orosz–ameri-
kai konzultációk során Moszkva semmi-
lyen kifogást nem emelt a rakétapajzs
egyes elemeinek Romániába telepítése el-
len – jelentette ki a Fehér Ház szóvivõje az
orosz vezérkari fõnök nyilatkozataira rea-
gálva. (România liberã)

Emil Boc (középen) itt még katonákkal és rendõrökkel hórázik. Az igazi tánc azonban most kezdõdik

ÚMSZ

Traian Bãsescu államfõre hi-
vatkozva próbálta megakadá-

lyozni az ügyészi vizsgálatot
Monica Iacob Ridzi volt ifjúsági
és sportminiszter – tanúsítják
azok az ügyészségi lehallgatási
jegyzõkönyvek, amelyeket tegnap
hozott nyilvánosságra blogján
Cãtãlin Tolontan újságíró. A
Gazeta Sporturilor fõszerkesztõjé-
nek birtokába került dokumentu-
mok szerint a jelenleg korrupció-
val vádolt politikus az általa ta-
valy júliusig vezetett minisztérium
alkalmazottait arra próbálta rá-
venni, hogy ne tegyenek ellene
terhelõ vallomást. Ezért cserében
megígérte, hogy beszélni fog az ál-

lamfõvel a vizsgálat beszüntetése
érdekében. Az Evenimentul zilei cí-
mû napilap szerint a korrupcióel-
lenes ügyészek lehallgatásai alap-
ján készített jegyzõkönyvekben
Ridzi nem ejti ki a román államfõ
nevét, hanem „Zeuszként” emle-
geti, ugyanis Bãsescunak ez a be-
ceneve a Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) vezetõi körében. 

Mint ismert, Ridzinek a köz-
benjárása nem járt sikerrel, mert a
korrupcióellenes ügyészség ked-
den egy második bûnügyi aktában
is bûnvádi eljárás megindítását
kérte a volt miniszter ellen. Az
egyébként hét hónapos terhes po-
litikus az államfõ lányának, Elena
Bãsescunak az egyik legjobb ba-
rátnõje. 

„Zeuszra” hivatkozott Ridzi

Régi szép idõk. Monica Iacob-Ridzi legjobb barátnõjével, Elena Bãsescuval

Fotó: Mediafax

Nincs nyugdíj 3000 fölött
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Bogdán Tibor

A két kormányzó tömö-
rülés, a Demokrata–Libe-

rális Párt és az RMDSZ, va-
lamint a két ellenzéki politi-
kai alakulat, a Szociáldemok-
rata Párt és a Nemzeti Libe-
rális Párt politikusai más-más
szempontok szerint változtat-
nának az egyébként nemrégi-
ben bevezetett új választási
rendszeren.   

A gyõztes 
mindent visz

A választási törvény mó-
dosítását, valamint a törvény-
hozói testület karcsúsítását
mindenekelõtt a demokra-
ta–liberálisok szorgalmazzák,
nagyrészt a tömörülés politi-
kai irányvonalát döntõ mó-
don meghatározó Traian
Bãsescu államfõ nyomására. 

A Demokrata–Liberális
Párt elsõsorban azt szeretné
elérni, hogy az új választási
rendszer nyomán csupán
azok a jelöltek kerüljenek be
a parlamentbe, akik az elsõ
helyen végeztek szavazókör-
zetükben. A jelenlegi vokso-
lási rendszer ugyanis – amint
azt a gyakorlat bebizonyította
– lehetõvé teszi azt, hogy a
második, harmadik vagy
akár negyedik helyre került
jelölt nyerjen mandátumot, a

tulajdonképpeni gyõztessel
szemben. 

Ezzel a változtatással volta-
képpen a szociáldemokraták
is egyetértenének, a két legna-
gyobb politikai tömörülés
parlamenti bejutását ugyanis
nem érintené. 

Kombinált rendszer?

A demokrata–liberálisok
elképzelésének megfelelõen
bevezetnék a tiszta egyéni vá-
lasztókerületes szavazást. En-
nek megfelelõen kétfordulós,
többségi voksolás döntene a
jövõben a honatyák szemé-
lyérõl, ami hatalmas vesztesé-
get jelentene a Nemzeti Libe-
rális Párt számára, amelynek
2008-ban alig 4 képviselõ- és
egy szenátorjelöltje szerezte
meg a leadott szavazatok
több mint 50 százalékát.

Elemzõk is úgy látják,
hogy ennek a rendszernek a
bevezetésével letisztulna és
egyszerûsödne a választási
folyamat, a szavazók jelöltek-
re és nem doktrínákra adhat-
nák le voksukat, a parlament-
ben pedig egyértelmû és vilá-
gos többség alakulhatna ki.  

Annak azonban, hogy ki-
zárólag az elsõ helyen végzett
jelöltek nyernének mandátu-
mot, hátránya is lenne, még-
hozzá meglehetõsen veszé-
lyes: azzal, hogy csak a két

legnagyobb pártnak nyílna
esélye komolyabb parlamenti
képviseletre, komolyan sérül-
ne a Romániában amúgy is
törékeny demokrácia – figyel-
meztetnek hazai politikai
megfigyelõk. Nem csak az
RMDSZ törvényhozási jelen-
léte gyengülne, de veszélybe
kerülne a Nemzeti Liberális
Párt bejutása is, hiszen a leg-
utóbbi választásokon igen
sok honatyája a második,
harmadik, sõt, negyedik hely-
rõl szerzett mandátumot.

Az ismert elemzõ, Cristian
Pîrvulescu arra figyelmezte-
tett, hogy a parlament nép-
képviseletet jelent, így nem
hagyható figyelmen kívül
azoknak a választóknak az
akarata sem, akik második
helyen végzett jelöltre voksol-
tak. 21 millió ember nem
gondolkodhat csupán kétféle-
képpen, ezért kombinálni kell
az egyéni választókerületes és
az arányos képviseleti rend-
szert – szögezte le. 

A Nemzeti Liberális Párt
politikusai mindennek ellené-
re azt állítják, hogy nem fél-
nek a tervezett módosítások-
tól. Amint Adriana Sãftoiu
nemzeti liberális párti képvi-
selõ leszögezte, a legutóbbi
parlamenti választásokon 35
jelöltjük került be az elsõ
helyrõl a törvényhozói testü-
letbe. A tömörülés elsõ alel-
nöke, Ludovic Orban maga is
bizakodó. Mint kifejtette,
2012-ben pártja megnyeri a
választásokat, hiszen bármi-
lyen szavazási forma a nem-
zeti liberálisoknak kedvez

majd. A Nemzeti Liberális
Párt elnöke, Crin Antonescu,
bár maga is a harmadik hely-
rõl került be a parlamentbe, a
Tãriceanu-kabinet szerencsét-
len döntésének tartja a jelen-
legi választási törvényt. Sze-
rinte, hogy a polgármester-
választásoknál alkalmazott
rendszer szerint tartották vol-
na meg a parlamenti válasz-
tásokat, a demokrata– liberá-
lisoknak jóval kevesebb man-
dátum jutott volna. 

Szenátus: legyen, 
vagy ne legyen?

A demokrata–liberálisok
igen fontosnak tartják, hogy a
következõ törvényhozói tes-
tület egykamarás legyen, tag-
jainak száma pedig a jelenlegi
471 helyett ne haladja meg a

háromszázat. A nemzeti libe-
rálisok és a szociáldemokra-
ták között is közeledni látsza-
nak az álláspontok az új tör-
vényt illetõen. A honatyák
számának csökkentésével
egyikük sem ért egyet. Sajtó-
források úgy tudják, a liberá-
lisok honatyái olyan jogsza-
bályt dolgoznak ki, amely a
szenátust helyi választottak
kamarájává változtatná. Eb-
ben a házban a helyi közigaz-
gatást érintõ törvényjavaslat-
okkal foglalkoznának, a kép-
viselõház pedig politikai kér-
désekben törvénykezne. 

A gondolattal egyetértenek
a szociáldemokraták is, akik
úgyszintén a kétkamarás par-
lament megõrzésének hívei.
Mircea Geoanaék bevezet-
nék az életre szóló szenátori
tisztséget is; ez esetben betöl-

tõiket nem a szavazók közvet-
len voksával, hanem a me-
gyei és helyi tanácsok tagjai-
ból kinevezett elektorokból
álló bizottság választaná. 

A PSD másik elképzelésé-
nek megfelelõen a szenátoro-
kat régiók szerint jelölnék ki,
a jelenlegi egyetemes szava-
zási rendszer csak a képvise-
lõházi tagok számára marad-
na érvényben. 

A demokrata–liberális kö-
rökben élesen tiltakoznak az
ellenzéki elképzelés ellen. A
nagyobbik kormánypárt hon-
atyái úgy látják, hogy ezzel
tulajdonképpen a Mussolini
Olaszországában, Salazar
Portugáliájában és Franco
Spanyolországában alkalma-
zott, Romániában pedig II.
Károly által felkarolt model-
leket hoznák vissza. 

„Nem akarok senkit megsérteni, de az uni-
nominális rendszer egyáltalán nem eredmé-
nyezett minõségibb parlamentet” – véleke-
dett a jelenleg érvényben levõ választási
rendszer kapcsán Markó Béla. Az RMDSZ
elnöke múlt heti bukaresti sajtótájékoztató-
ján elmondta, a választási törvény 2008-as
módosítása csupán arra volt jó, hogy máso-
dik-harmadik helyen végzett jelöltek szerez-
zenek mandátumot választókerületeikben.
Markó kifejtette, az RMDSZ inkább a Ma-
gyarországon is érvényes vegyes választási
rendszer, vagy pedig az igen egyszerû, egy-
fordulós egyéni választókerületes rendszert
részesítette volna elõnyben. Mint hozzátet-
te, a jelenlegi rendszerrel szembeni fenntar-
tásait osztja a koalíciós partner Demokrata-
Liberális Párt is. „A romániai magyarság ér-
deke az lenne, hogy Románia választási

rendszere visszatérjen egy arányos módszer-
hez, ami már 2008 elõtt is jól mûködött. Mi
annak idején is azt támogattuk, hogy az ad-
digi rögzített listás választás helyett a prefer-
enciális listás rendszer mûködjön, ahol az
állampolgár öt-tíz jelöltbõl kiválasztja azt,
amelyik számára a legszimpatikusabb” –
magyarázta lapunknak az RMDSZ válasz-
tásirendszer-preferenciáit Márton Árpád
képviselõ. Márton elmondta: az RMDSZ
nem kívánja a két fordulós választási rend-
szert támogatni, mert az – Székelyföld kivé-
telével – nem elõnyös a szövetség számára.
A kétkamarás parlament megtartásával kap-
csolatosan az RMDSZ-es képviselõ el-
mondta, pusztán a választási törvény módo-
sításával nem lehet egykamarás parlamentet
létrehozni, ehhez alkotmánymódosításra
van szükség. (F. H., S. M. L.)

Egyfordulós uninominális rendszert támogatna az RMDSZ?

Vokstörvény: tessék választani!

Az új Európai Bizottság legfontosabb „arcai”

MTI/ÚMSZ

A néppárti José Manuel
Barroso csapatában az

elmúlt öt esztendõben nyúj-
tott teljesítményük alapján
többen is ismételhetnek, sõt,
még „izmosabb” portfóliót
is kaptak. 

„Ismétlõk”…

Amint elõzõ lapszámunk-
ban már beszámoltunk róla,
az új európai kormányt ké-
nyelmes szavazati aránnyal
– 488 igennel 137 nem elle-
nében és 72 tartózkodás
mellett – voksolta meg ked-
den a 736 tagú Európai Par-
lament.

Az eddig az EU bõvítésért
felelõs finn Olli Rehn a jö-
võben a gazdasági és mone-
táris ügyek tárcáját viszi. A
47 éves biztos korábban az
európai és a finn parlament-
nek is tagja volt, Oxfordban
doktorált nemzetközi politi-
kai gazdaságból. 

Mostani tárcáját eddig –
közmegelégedésre – Joaquín
Almunia töltötte eddig be, aki
a jövõben a versenypolitiká-
ért felel majd. A 61 esztendõs
spanyol politikus hazájában
volt foglalkoztatási miniszter.

Visszatér a testületbe
Michel Barnier, aki még a
Prodi-bizottságban (1999 és
2004 között) a regionális poli-
tikáért felelt, most viszont a
francia köztársasági elnök,
Nicolas Sarkozy erõteljes lob-
bizásának köszönhetõen a
belsõ piac és a pénzügyi szol-
gáltatások tárcáját kapta. 

Catherine Ashton, ha rövid
ideig is, de már „szolgált”
Barroso alatt, a kereskede-
lempolitikáért felelt, most vi-
szont az EU reformszerzõdé-
se alapján az unió külpoliti-
káját koordinálhatja. Az 53
esztendõs brit szocialistát ko-
rábban azért bírálták, mert
nemigen engedett betekintést
abba, hogy mennyire rendel-
kezik markáns biztonság- és
külpolitikai elképzelésekkel.

…és „újoncok”

Az energetika felértékelõ-
dését jelzi, hogy Németor-
szág tartott rá igényt,
Günther Oettinger, Baden-
Württemberg volt kormány-

fõje személyében. A CDU 56
esztendõs politikusa jogot és
közgazdaságot tanult, az
energetika területén korláto-
zottak a tapasztalatai.

Connie Hedegaard viszont
gyümölcsöztetheti Dánia

környezetvédelmi (2004-
2007), majd mostanáig klí-
ma- és energetikai miniszter-
ként szerzett tapasztalatait a
bizottság szintén felértékelõ-
dött tárcája, a légkörvédelem
élén. Hedegaard korábban új-
ságíró volt, egy országos na-
pilapnál és egy tv-mûsor arca-
ként dolgozott. Irodalom és
történelem szakon végzett.

Újonc a magyar biztosjelölt
is: Andor László közgazdász
eddig a londoni Európai Új-
jáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD) igazgatóságának
volt a tagja; a jövõben a fog-
lalkoztatás és szociális ügyek
tárcája vár rá.

„Andor úr igazolta integ-
ritását és függetlenségét, va-
lamint bebizonyította, hogy
elegendõ szaktudással ren-
delkezik a területen, szak-
mailag alkalmas” a biztosi
hivatal betöltésére – olvasha-
tó a magyar jelöltrõl írott
szakbizottsági levélben. Eb-
ben az is helyet kapott, hogy
„néhány koordinátor mind-
azonáltal megjegyezte: vála-
szai túl általánosak vol-
tak”. A koordinátorok meg-
ítélése szerint viszont Andor
jól hasznosíthatja eddigi
szakmai tapasztalatait  ab-
ban, hogy szorosabban
összekapcsolja a makrogaz-
dasági és a foglalkoztatási
politikát.

Bukarest sikere

Bukarest nagy sikere, hogy
az egyik legtekintélyesebb tár-
cát, a volt román mezõgaz-
dasági miniszter, Dacian
Cioloº kapta. Az agrárpoliti-
ka és vidékfejlesztés szakítja
ki ugyanis az EU-költségvetés
legnagyobb szeletét, a 120
milliárd eurós büdzsének har-
madát. A 40 éves szakember-
nek nem lesz könnyû dolga,
hisz az agrárpolitika amúgy
is az uniós közös politikák
egyik legvitatottabb területe.
Az uniós tagállamok egy ré-
sze gyanakvással fogadta ki-
nevezését, abban a meggyõ-
zõdésben, hogy Párizs politi-
káját folytatja majd, így Fran-
ciaországnak voltaképpen két
biztosa is lesz a testületben.

Cioloº egyébként komoly
francia kapcsolatokkal ren-
delkezik, felesége és apósa
francia származású. Francia-
országban a rennes-i École
Nationale Supérieure Agro-
nomique hallgatójaként szer-
zett diplomát, majd a mont-
pellier-i  École Nationale
Agronomique-on szerzett
mesterfokozatot. Ugyancsak
Montpellier-ben nyerte el a
mezõgazdasági tudományok
doktori címét. Késõbb a fran-
cia–román programok irányí-
tójaként tevékenykedett két
esztendõn át. 

Amint az politikai megfigyelõk elõre

jelezték, az Európai Bizottság (EB) új

összetételérõl tartott európai parlamen-

ti szavazás formális volt, az új „európai

kormány” nagy szavazattöbbséggel ka-

pott bizalmat a honatyáktól.

Családi fotó az új biztosokkal. Középen José Barroso, a „családfõ”

Valamennyi parlamenti párt egyetért a
jelenlegi, egyéni választókerületes sza-
vazási rendszert szabályozó törvény
módosításának szükségességében.



Apró legényke volt még Naszreddin, a késõbbi hodzsa, amikor
megszólítja az uccán egy koldus és alamizsnát kér tõle.
– Sok jóban van otthon részed, – mondja a koldus, – nekem is jut-
tathatnál belõle.
– Szíves örömest, – feleli a gyerek. – Estétõl reggelig anyám veri az
apámat, reggeltõl estig pedig engem náspángol a tanítóm. Akár az
egészet átengedjük neked.

*
Amint sétálgat az uccán az apjával, egy halottas menettel találkoz-
nak. Nem látott volt még effélét a gyerek.
– Mit visznek abban a ládában? – kérdezi a gyerek Naszreddin az apját.
– Embert – feleli az apa.
– Hová viszik? – kérdi megint a legényke.
– Olyan egy helyre, – magyarázza neki az apja, – ahol se ennivaló
nincsen, se innivaló; ahol se kenyér a házban, se víz, se fa, se tûz, se
arany, se ezüst.
– Tudom már, tudom, – kiáltja el magát a gyerek, – a mi házunkba
hozzák azt az embert.

*
Azt kérdezi valaki a gyerek Naszreddintõl:
– Te vagy–e az idõsebbik, vagy pedig a testvéred? – Azt feleli rá a
gyerek:
– Tavaly azt mondta az anyám, hogy a testvérem épp egy évvel idõ-
sebb nálamnál. Ha igaz ez, akkor az idén épp egyidõs vagyok a test-
véremmel.

*
Egy koldus állít be a hodzsáékhoz és egy darabka kenyeret kér tõ-
lük. Szalad a gyerek az anyjához és kenyeret kér tõle.
– Fiam, – mondja az anyja, – mondjad a koldusnak, hogy nincs itt-
hon az anyád, add ki neki az útját.
– Anyám, – feleli –, nem téged akar az a koldus, hanem egy darab-
ka kenyér az õ kívánsága.

Kúnos Ignác: Ami Naszreddin hodzsával gyermek 
és legény korában esett meg

Jó sok (húsz) évvel ezelõtt az újjászületett
ember beszélt belõlünk, új ember szemével
néztünk szét: na de hát, minden olyan le-
pusztult és nyomorult? A válasz: minden
lepusztult és nyomorult. Azt mondtuk,
nem baj, csak idõ kérdése, rendezõdik az
életünk. 
Úgy ment, hogy elévettünk mindenkit,
mert mi, élõk, azt tartottuk, hagyni kell,
amíg vérrel, borral egy kicsit töltõdünk, in-
kább a holtakat keressük. Mert miféle kö-
zösség az, amelynek egy rendes, megbe-
csülhetõ holtja sincs. Másképpen szólva:
mindent elölrõl kellett kezdeni. 
A dolog nagyon rendben volt: ahol nem
egész alakost, ott legalább mellszobrot ka-
pott a megkerült felmenõ, ahol pedig kõ-
bõl, fából, bronzból nem jött ki, ott a neve

az iskola, az alkotó- és kultúr-
ház neve lett, tele voltunk ün-
neppel. Tavasz felé tele vol-
tunk nagyon is. Mondtunk
olyan okosakat: az ünnep

szent tartalma az életnek,
benne a hétköznap értelme
leplezõdik le. 
Egyszer csak elfogytak a

megkeresnivaló felme-

nõk, következésképp elfogytak az ünnepek,
a hétköznapok már nem leplezõdtek le. Az
ember kinézett az ablakon, örült, hogy a
túlvilági lét megbecsülésével jó üzletbe fek-
tetett. Emlékház elõtt D, s még több HU
rendszámtáblákat figyelt a közeg leginkább.
Jöttek a turisták, kameráz-
tak feszt, a dunántúli ér-
deklõdött: tulajdonképpen
kinek a szobra az, mert fél
életét könyvtárban töltötte,
Kájonitól kezdve mindent
elénekelt, az emlékíró Ke-
ménytõl Sütõig mindent olvasott, de szé-
gyenek szégyene, a kõemberrõl, a faember-
rõl, a bronzemberrõl nem hallott. 
Jó, azaz jobb eset volt, ha valaki a kõem-
berrõl egy szálon és egy szóban legalább el
tudott valamit mondani: pap volt, költõ
volt, író volt, néptanító volt, polihisztor
volt az illetõ, tessék, csak tessék beljebb ke-
rülni. Rosszabb eset volt, ha nem, azaz ha
semmit sem kellett mondani. Rosszabb
eset lett tehát, ha a közösségek magukra
hagyták a szobrokat – éljék privát életüket,
ha kell, szólaljanak meg õk, senki sem le-
het utókori szóvivõ. 
Okos megállapítás, hogy a világ dicsõsége

így múlik el, egyszer aztán nincs is miért
büszkének lenni a nagy felmenõkre, ülje-
nek nyugton a talapzaton, lám, csodákat
õk sem mûvelnek, megérdemlik sorsukat,
õk a becsapók, az átverõk, õk – fejükön
búb verébszarral – a felejtésre, közömbös-

ségre ítélt püspökök. 
Így megy mifelénk, Er-
délyben a vidék élete, ki-
vált ott, ahol az életnek
mégsem így kellene men-
nie. Egyszer csak megint
zárni kezdett el valami,

mert a mi életünkbe nem fér bele egy külsõ
világ, amely kíváncsiskodni mer másféle
kérdések, globalitások, rendszerek felõl,
úgy, hogy a helybenvalót megismerés nél-
kül tagadná, pusztulásra ítélné. Így volt ez
szászvidéken, így van ez a székelységben,
ha teljesen más világból jönnek az új fogla-
lók. Honiak és külföldiek (kevésbé). 
Érdemes megvizsgálni, ki tenyerel bele
durván hosszú idõk óta a mozdíthatatlan-
nak vélt világ statikus képébe, a romlás és
pusztulás vadregényes díszleteibe. Érdemes
megvizsgálni, a jött emberek hogyan élnek,
mivel foglalkoznak, miért jöttek, milyen a
helybeliekkel való viszonyuk, ismerik-e a

helyi hagyományokat, milyen nyelven
kommunikálnak, sztereotip létontológiá-
kon kívül mit mondanak még. Nem is hin-
nénk, milyen sokféle – a bevett sztereotípi-
ákat meghaladó – árnyalású képek szület-
hetnek újabban. 
De mert mondva van, Erdély jövõje elsõ-
sorban a turizmusban keresendõ, törvény-
nyel is félteni kellene, ami még félthetõ.
Hogy új emberek szocializációjuk és eszté-
tikai elvei-ízléseik szerint miként építkez-
nek, fittyet hányva arra a formakultúrára,
formagazdagságra és arányrendszerre, ami
mifelénk évszázadok óta karakteresen fel-
halmozódott, sõt a rejtettebb részeken –
úgy, ahogy – megmaradt. Hogy lehet meg-
vizitálni egy – mondjuk – döglilára festett
nyárád-menti kúriát? 
Miért nincs a faluképnek valóságos védel-
me? Miért engedi azt átépíteni, belilásítani
a helyi hatóság? Nem vitás, az épített örök-
ség (deklarált) védelmét semmi sem igazol-
ja jobban, mint az új színözön. Erdélyt újjá
kell építeni, vagy csak megõrizni? Gondol-
nánk, hogy van ezeknél a kérdéseknél sür-
gõsebb? 
A kõemberek építettek, ráérnek, belilázód-
ni viszont sehogy sem akarnak. 

A kõemberek ráérnek?
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Lassan megszokjuk már a botrányok sorozatát a ke-
resõrendszer körül, vagyis hogy a kínai jelenlétért
kemény kompromisszumokra kényszerülõ Google
nem hajlandó tovább cenzúrázni a rezsim által sza-
lonképtelennek tartott információkat. Az ügy fedõ-
neve lehetne akár „új Tienanmen-krízis” is. Ide tar-
tozik, hogy feltehetõen állami apanázsban részesülõ
kiberkalózok pontosan a Google levelezõt használták
arra, hogy amerikai információkat csáklyázzanak
meg. A helyzetet jól jellemzi, hogy pár száz kínai
hacker tart sakkban olyan amerikai szervereket (pél-
dául az US Navy gépeit), amelyek védelmén né-
hány ezer szakember izzad. Ez érdekes fényt vet a
tévhitre, miszerint Kína még a számítás- és hadi-
technika bronzkorszakában tengõdne. 
Erre a heccküszöbök törvénye szerint már lanyhuló
pengeváltásra tevõdött rá a Tajvan amerikai felfegy-
verzése elleni pekingi tiltakozás. Elsõ pillantásra
nem tûnt komoly ügynek. Igaz, hogy Washington-
nak az 1979-es Taiwan Relations Act szerint kutya
kötelessége pártolni a Kína közelében fekvõ Csen-
des-óceáni szigetet, de az is igaz, hogy Peking bû-
nösen elbogárzott kolóniának tekinti Tajvant. Nor-
mális ember nem várja, hogy a stratégiai helyzetû
Tajpei nekimenne valaha is Pekingnek, ez a törté-
nelmi lehetõség csak az „anyaországnak” jár. Akkor
miért probléma, ha a Fehér Ház 6,5 milliárd dollár
értékben akar eladni fegyvereket a szigetországnak?
Egyezmény köti, a globális konfliktusok miatt teljes
kapacitással mûködik a hadiipara, és recesszió van.
Az viszont tény, hogy a jelenlegi gazdasági válság-
ból – furcsa, államellenõrzött, derékig érõ kapitaliz-
musát használva – vígan lábal kifelé a fakó vörös re-
zsim. Az erõs pekingi hangvétel, miszerint a tajvani
ügy miatt felfüggesztik katonadiplomáciai és csere-
kapcsolataikat, esetleg Kínában lévõ amerikai cégek
életét keserítik meg, egy globálpolitikai bronzérmes,
második vagy elsõ helyre vágyó önbizalmát jelezhe-
ti. Washington meg mintha éppen az immáron bi-
zonyos körökben már aggasztónak talált kínai piac-
nyerés és pénzügyi befolyás-növekedés ellen „taj-
vanozna”. A két szuperhatalom vitáin kívül (Tibet,
emberi jogok, információbiztonság, kereskedelmi és
fizetõeszközbeli disputák), a sziget hoci-neszéje

csak örökös hab a régi tortán. A
kölcsönös függõség miatt majd minden
megoldódik. Ha viszont Obama elnök
végre találkozik a Dalai Lámával le-
fogadom, hogy a krízisek egymásra te-
võdése miatt tán még erõsebb hangza-

varra kerül sor. Új bilaterális kontót
nyitnak a világhatalmi nagyevõk,
vagy egy fõúr majd mindent újra a

többihez ír?Ady András
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Miért nincs a faluképnek
védelme? Miért engedi
azt átépíteni, belilásíta-
ni a helyi hatóság?

Lokodi Imre

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Dicsérünk vagy korholunk, aszerint, hogy az
egyik vagy a másik ad-e több alkalmat ítélõ te-
hetségünk ragyogtatására.” Friedrich Nietzsche

Maradandó zenei élmény

A gyerek bölcs

Halmozati 
bûnök?

A nap címe. Mitrea a PSD kongresszusá-
nak bojkottjára szólít fel, România liberã.

Magyarázat. Teszi ezt a sofõrbõl lett szak-
szervezeti vezetõbõl lett szocialista politi-
kus Miron Mitrea abban az esetben, ha –
mint mondta – Mircea Geoanã nem mond
le arról, hogy elcsalja a választásokat a
február 20-i rendkívüli tisztújító kongresz-
szuson. Tehát itt is a csalás… A párt alapí-
tó elnöke, Ion Iliescu szakadástól tart. Mit
tesz egy ostoba fickó és egy primitív kerü-
leti polgármester szövetkezése! 

Politikai projekt, PSD-PNL. Adrian
Nãstase véglegesítette tervezetét, amellyel
megpályázza a párt elnökségét. Érdekesek
a liberálisokkal kapcsolatos elképzelései, a
Jurnalul naþional felvezetésében. Eszerint
egyféle ellenzéki konföderációt javasol, a
párbeszéd és a parlamenti együttmûködés
mechanizmusai alapján, a jogállamiság
védelmét szolgáló ügyekben, másfelõl ide-
ológiai, sõt gazdasági és társadalmi szem-
pontból természetesen versenytársak ma-
radnának. 

Aki szegény, az a legszegényebb. S ha
már ennyire PSD-re vettük ma a figurát,
nem álljuk meg, hogy ne idézzük az
Academia Caþavencu egyik képének aláírá-
sát: „A PSD három elnöke: a gazdag
Nãstase, a szegény és becsületes Iliescu,
valamint szegény Geoanã.”

Újabb megalo. Ha már úgysem lehet ten-
ni ellene semmit, vessük fel találós kérdés
formájában, a Gândul alapján. Tehát mi
ez? Augusztusban kezdik építeni, hat
szintje 110 méter magas lesz (mint egy
harmincemeletes tömbház), ellenáll az
akár 8-as erõsségû földrengéseknek is,
alapterülete 38 ezer négyzetméter (tízszer
kisebb, mint a Nép Házáé), egy-egy isten-
tiszteleten akár ötezer hívõ is részt vehet
benne. Na tessék, ezzel el is árultuk ma-
gunkat: csakis a Nemzet Katedrálisáról le-
het szó. Nem semmi, de vigasztaljon a tu-
dat, hogy legalább erre van pénz. 

A nap álhíre. Markó Béla memóriaerõsítõ
gyakorlatokat végez, hogy észben tudja
tartani az RMDSZ általa kinevezett tiszt-
ségviselõinek seregét. 



Totka László

Bár a legfrissebb statisz-
tikai adatok épp az el-

lenkezõjét mutatják, a válla-
latok nagy része a magán-
szférában a fizetéscsökken-
tés és a juttatások megvoná-
sának eszközéhez nyúlt a
válságkezelés részeként, mi-
vel az egyik legkomolyabb
költségtényezõ valamennyi
cégnél a humánerõforrással
kapcsolatos kiadás. Az Or-
szágos Statisztikai Hivatal
adatai szerint decemberben
111 lejjel nõtt a nettó átlag-
bér az elõzõ hónaphoz ké-
pest, és így 1477 lejen állt
meg ez a mutató. Az utolsó
havi átlagbér-növekedés
mögött az áll, hogy az ün-
nepek alkalmából különbö-
zõ jövedelem-kiegészítése-
ket kaptak a dolgozók. „A
valóságban bekövetkezett
bércsökkenések azért sem
tükrözõdnek vissza a sta-
tisztikákban, mert korábban
sok kifizetés feketén történt,
amelyek hiánya így nem ér-
zékelhetõ. Ráadásul a jöve-
delmek elsõsorban azokban
a szektorokban zsugorod-
tak, amelyekre a feketefog-
lalkoztatás (például az épí-
tõiparban) jellemzõ” – ma-
gyarázta az Új Magyar Szó
érdeklõdésére Votisky Pet-
ra, a Human Value Interna-
tional nevû cég tanácsadó-
ja. Votisky szerint Románi-
ában a fizetési statisztikák
azért is csalnak, mert itt le-
hetõséget ad a jog arra,
hogy egy adott személy al-
kalmazottként bejelentve,
és emellett más módokon

is, például együttmûködési
szerzõdéssel dolgozzon. 

Van azért egy határ

A kereseti feltételek rom-
lása nem minden esetben je-
lentett fizetéscsökkenést,
nagyvállalatoknál sok he-
lyen például a céges autó
megvonásával indították a
takarékoskodást, amit a dol-
gozó ugyanolyan hiányér-
zetként él meg. Van
ahol azonban befagyasztot-
ták a fizetéseket vagy
csak bizonyos juttatásokat
vontak meg. Gyakran emel-
lett még elbocsátásokra is
kényszerültek a munka-
adók, így a megmaradt kol-
légákra fokozottabb munka-
teher hárul. „Romániában,
különösen Bukarestben, a
válság elõtt irreálisan meg-
emelkedtek a fizetések né-
hány szektorban. A cé-
gek most igyekeznek
ezt korrigálni, ami sok eset-
ben akár ötvenszázalékos fi-
zetéscsökkentést is jelent-
het” – mutatott rá Votisky.
A bérek csökkentésénél a
szakértõ szerint van egy kri-
tikus határ, amely alá nem
szabad menni, mert akkor
motiválhatatlanná válnak
az emberek. Ez a plafon a
húsz-negyven százalékos
csökkentés az eredeti fize-
téshez képest. 

Juttatások átszervezése

„A döntéshozók sok
esetben nincsenek tisztában
azzal, hogy milyen
hosszútávú következmé-

nyei lehetnek, ha a fizetést
komolyabb átgondolás nél-
kül csonkítják. A kereset
visszaesése igen demo-
tiváló lehet, hiszen ugyan-
azt, esetleg  több munkát
kell elvégezni kevesebb
pénzért” – fogalmazott a

humánerõforrás-szakértõ.
Lehet csökkenteni az alap-
bért, de egyben át kell ala-
kítani a juttatási rendszert
is, és ugyanakkor fontos,
hogy a jobb és több munka
valamiféleképpen elnyerje
jutalmát.

Arra a kérdésre, hogy ta-
pasztalta-e a jelenséget, mi-
szerint az alkalmazottak a
mostani, bizonytalan gazda-
sági körülmények között
hajlamosabbak bármit eltûr-
ni, csakhogy a munkahelye-
iket megtarthassák, Votisky
elmondta: a dolgozók való-
ban belemennek olyan
kompromisszumokba, ame-
lyek hosszú távon hátrányo-
san érintik õket. Sajnos ke-
vesen kérik ki jogász véle-
ményét egy-egy szerzõdés-
sel kapcsolatban, így egy-
re többször büntetlenül ma-

rad, ha a cégek megszegnek
megállapodásokat, nem ad-
ják meg az alkalmazottnak
a megígért bérösszeget.

Még több feketézés

A 2010-es évben a közép-
és nagyvállalatok helyzete
nagy valószínûséggel kon-
szolidálódni fog, ezen a te-
rületen, ha nem is áll vissza
a fizetési szint a válság elõt-
tire, de valamiféle korrekció
bekövetkezhet. A lapunk ál-
tal megkeresett tanácsadó
számít arra, hogy nagyobb
szerepe lesz az úgynevezett
mozgó bérnek vagy a
bónuszrendszernek is. A ki-
sebb cégek nagyon nehéz
helyzetbe kerültek az elmúlt
másfél évben, így ott a fize-
tések nem valószínû, hogy
jelentõsen emelkednének
idén. Különösebb csökke-
nésre nem kell számítani, az
a valószínûbb, hogy a bérek
még nagyobb részét fogják
az alkalmazottak feketén
kapni.

„Igazán nagy csökkenés
semmilyen területen nem
várható 2010-ben, azt már
tavaly meglépték a cégek, de
nagy növekedés sem való-
színû. Kulcspozíciókban, ve-
zetõi pozíciókban elõfordul-
hatnak magas ajánlatok” –
mondta Votisky. Romániá-
ban a munkaerõhiány még
mindig küszöbön álló prob-
léma, pontosabban nagyon
hamar kialakulhat újbói pan-
gás azokon a területeken,
ahol megindul a fejlõdés, és
idõvel ez magával hozhatja a
fizetések emelkedését is. 
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FMCG (fogyasztási cikkek) 3000–6000
Gyógyszeripar 4000
Banki ágazat 3000
Informatikai ágazat 3000
Autóipar 2000
Hotelágazat 2000 

Az értékesítési vezetõk átlagkeresete lejben:
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Enyhén, 0,6 százalékkal
növekedett a gazdaság

Romániában az év utolsó há-
rom hónapjában, az elõzõ
negyedévhez képest, vagyis
technikailag az ország túlju-
tott a válságon – számolt be a
Mediafax. A bruttó nemzeti

termék (GDP) azonban az
elõzõ év hasonló idõszaká-
hoz mérve 5,3 százalékos
zsugorodást mutat. Románia
GDP-je három százalékkal,
a legutóbbi elõrejelzésekhez
képest nagyobb mértékben
nõhet 2010-ben, amennyiben
az európai gazdaság megerõ-
södése folytatódik – véleke-
dett Giovanni Ravasio, az
Intesa Sanpaolo Bank romá-
niai elnöke. Jelenleg egy-
másfél százalék körüli prog-
nózisok vannak érvényben.
Az olasz bankvezér errõl, a
Sebastian Vlãdescu (képün-
kön) pénzügyminiszterrel
folytatott találkozás után nyi-
latkozott. 

Sz. Zs.

Korábbi terveinek meg-
felelõen, elsõsorban az

új ingatlanok építését ösztö-
nözné Elsõ ház programjá-
val a román kormány. A je-
len pillanatban jegelt garan-
ciaprogram, február köze-
pén újrainduló változata kü-
lönbséget tenne majd az
újonnan épített, már befeje-
zett, illetve a most építendõ,
úgynevezett zöldmezõs la-
kások között. Míg a 2010 ja-
nuár elsejéig felépített új in-
gatlanokra továbbra is a
hatvenezer eurós küszöb
marad érvényben, valamivel
nagyobb, 70-75 ezer eurós
finanszírozásban részesül-
hetnek azok, akik az építke-
zés mellett döntenek – jelen-
tette be tegnap Emil Boc mi-
niszterelnök. Bár a kormány
csak jövõ héten hoz végle-
ges döntést az ügyben, a
kormányfõ már utalt arra is,

hogy a programra elkülöní-
tett pénzkeretbõl, legalább
kétszer akkora összeg áll
majd az építendõ lakáspro-
jektek rendelkezésére, mint
a kész házakra.

A kormány módosítási
tervei több oldalról a kriti-
kák kereszttüzébe kerültek,
ezenkívül pedig megosztják
az ingatlanpiac szereplõit is.
Egyesek attól tartanak,
hogy a megemelt garancia-
küszöb miatt a lakásárak is
növekedni fognak. „A terve-
zett intézkedések semmi jót
nem hoznak majd” – fogal-
mazott a Mediafaxnak nyi-
latkozó Ionuþ Negoiþã, a
Pro Confort cégcsoport ve-
zetõje. „A fejlesztõk tavaly
azért csökkentették áraikat,
hogy jobban megfeleljenek
az Elsõ ház kritériumainak,
a küszöbön levõ módosítá-
sokkal azonban újra fel fog-
ják vinni azokat” – tette
hozzá. Szerinte a kormány-

nak úgy kellene a lakosság
ingatlanvásárlását ösztönöz-
nie, hogy elérhetõbbé teszi a
lakáshoz jutást, nem pedig
megnehezíti. 

Más ingatlancégek ugyan-
akkor a garanciavállalási ke-
ret nagyobb arányú bõvíté-
sét kérik a kormánytól: így a
BCA-gyártók szövetsége
például egy százezer euróig
terjedõ küszöböt látna jó-
nak, azzal érvelve, hogy ez
felszabadítja majd a megtor-
pant építési szektort. Ennél
valamivel „szerényebb”,
nyolcvanezer eurós határt
kértek a Romániai Bankok
Szövetségének (ABR) kép-
viselõi, a pénzügyminiszter-
rel folytatott tárgyaláson a
múlt hét végén.   

„Nemigen lehet új épít-
mények létrehozását ösztö-
nözni, mivel egy tömbház
esetében nagyon nehéz az
ügyfeleket egyénileg támo-
gatni. Ez alól csupán a ház-
építés lehet kivétel. Minden
ingatlanfejlesztõnek az lenne
az álma, hogy rendelkezzen
egy tömbház felépítéséhez
szükséges megrendelõvel, ez
azonban egyelõre csupán
fantazmagória” – vélekedett
a Business Magazinnak nyilat-
kozó Ionuþ Bordei, a CBRE
Eurisko ingatlancsoportjá-
nak igazgatója. 

Az elõzõ évhez képest 2009-ben kevesebb pénzt vehettek le kártyájukról a romániai dolgozók 

Kovács Zsolt

Háromszéki tulajdonba
kerül a megye egyik

legnagyobb nadrággyára.
Keresztes Zoltán, a Leine-
weber Brax nadrággyár
igazgatója egy premiernek
számító üzlet révén átvette a
német tulajdonostól a válla-
latot, amely jelenleg 580
személynek biztosít munka-
helyet. A Leineweber 2001-
ben telepedett meg Sepsi-
szentgyörgyön, amikor a vá-
ros szélén lévõ 13 ezer négy-
zetméteres területen felépí-
tették a gyártócsarnokot, és
elkezdték a felsõkategóriás
Brax nadrágmárka gyártá-
sát. A sepsiszentgyörgyi
gyárban csupán tavaly hét-
százezer nadrágot készítet-
tek, melyeket mind külföld-
ön értékesítettek. 

„A Leineweber jelentõs
mértékben hozzájárult, hogy
Háromszéket méltán a Nad-
rágok Völgyének – Valley of
trousers-nek – nevezzék, hi-
szen tucatnyi nadrággyár
mûködik a térségben” – fej-
tette ki Herman Rosner, a
Kovászna megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke
a tulajdonoscsere kapcsán.
Rosner szerint a gazdasági

válság miatt, tavaly év végén
döntöttek úgy a német tulaj-
donosok, hogy Keresztesnek
adják át részesedésüket. Az
igazgató megkapta a vállalat
minden ingó és ingatlan va-
gyonát, és a gyár további
mûködtetésével, hosszú tá-
von kell kifizesse azok ellen-
értékét. Herman szerint ez a
volt tulajdonos bizalmát jelzi
a cégvezetõvel szemben.

Az újdonsült tulajdonos
szerint a német cég továbbra
is ellátja õket nyersanyaggal
és biztosítja a nadrágok kül-
földi értékesítését is, így a
sepsiszentgyörgyi vállalko-
zás csak a termeléssel kell
foglalkozzon. A menedzser
szerint a közel hatszáz sze-
mélyt foglalkoztató gyárból
nem bocsátanak el senkit, és
továbbra is marad a németes
munkamódszer, mivel nö-
velni kell a termelékenysé-
get. A nyolc órás munkaidõt
teljességében ki kell hasz-
nálniuk, ezért minden dol-
gozó termelését percre pon-
tosan mérik. A tulajdonos-
váltást már jegyezték a Cég-
bíróságon is, így Keresztes
Zoltán egyedüli birtokosa a
teljességében háromszékivé
vált cégnek, amelynek tõké-
je 551,5 ezer lejre rúg. 

„Nadrágcsere” Sepsin
az üzemi falakon belül

Bércsökkenés: kis pénz, kis „foci”

Elsõ ház – zöld mezõben
A kész lakásokhoz képest aránytala-
nul nagy elõnyben részesítené az Elsõ
ház program, az egyelõre csak terve-
zõasztalon létezõ ingatlanokat. Az
építkezésbe belevágók akár hetvenöt-
ezer eurós kormányzati garanciában
is részesülhetnek.

Forrás: Ziarul Financiar

A válság vége?



Mayla Júlia, Parászka Boróka

Erõsödik a „német lob-
bi” az oktatáspolitiká-

ban, miután Traian Bãsescu
államfõnél és Daniel Fu-
neriu tanügyminiszternél is
közbenjárt a Német De-
mokrata Fórum (NDF) az
anyanyelvi oktatás védelmé-
ért. A kisebbségi érdekvé-
dõk attól tartanak, hogy ha
érvényesül a fejkvóta alapú
támogatás, akkor a meglé-
võ német iskolákat és osz-
tályokat tömegesen bezár-
ják, nincs elég diák a köte-
lezõ harmincas létszám tel-
jesítéséhez. A hét elején
Daniel Funeriu Klaus
Johannisszal, Nagyszeben

polgármesterével, az NDF
elnökével egyeztetett a kér-
désrõl, a tárgyalás után a
tárcavezetõ vázolta a ki-
sebbségi oktatás reformjá-
nak alapelveit. A miniszter
különösen fontosnak nevez-
te a német nyelvû oktatás

védelmét, és kilátásba he-
lyezte egy olyan külön alap
mûködtetését, amely az
érintett diákokat és intézmé-
nyeket segélyezné. „A külön
alap nyitva áll azok elõtt a
román nemzetiségû diákok
elõtt is, akik magyarlakta te-
rületeken tanulnak” – fi-
gyelmeztetett Daniel
Funeriu, aki nyilatkozatá-
ban a némettel szemben
nem ejtett szót a magyar
nyelvû oktatás helyzetérõl.

Nincs egyenreform

Király András, az oktatá-
si tárca államtitkára úgy vé-
li, a tanügyminiszter még
nem érti pontosan a kisebb-

ségi oktatási rendszer mû-
ködését: „Itt nem lehet
egyenreformot végrehajta-
ni. A kisebbségi közössé-
gek nem egyformák, és a
különbözõségeket figye-
lembe kell venni. Biztos
vagyok benne, hogy ezt a

miniszter úr is hamarosan
meg fogja érteni” – fejezte
ki reményét a szakállamtit-
kár. Az oktatáspolitikai
szakértõ úgy véli, az NDF
pontosan felmérte, mitõl
válhat vonzóvá a német
oktatás, amely Király sze-
rint egyelõre „inkább kira-
kat”. Az államtitkár sze-
rint a német iskolák több-
ségében nem német anya-
nyelvû képzés folyik, ha-
nem intenzív német nyelv-
oktatás. „Ez nem baj – tet-
te hozzá a lapunknak nyi-
latkozó Király –, de a tanügy-
minisztériumnak minden
kisebbségért felelõsséget
kell vállalnia. A külön alap
mûködtetése nem rossz öt-

let. De nem szabad össze-
mérni a Hargita megyei ro-
mánok lokális problémáit
azokkal az általános gon-
dokkal, amelyek, mérté-
küknél fogva is, meghatá-
rozzák a magyar szórvány
jövõjét”.

Számháború

A besztercei Liviu
Rebreanu iskolaközpont né-
met tagozatán tanító Levey
Erzsébet úgy véli, olyan
drasztikusan csökkent a né-
met nyelven tanulók száma,
hogy mindenképpen szük-
ség van a kiemelt támoga-
tásra. „Ezek a gyerekek nem
német anyanyelvûek, egé-
szen más módon lehet mû-
ködtetni ezt a rendszert” –
figyelmeztetett a pedagógus. 

Kónya László, az
RMDSZ Szatmár megyei
fõtanfelügyelõ-jelöltje úgy
véli, bár differenciált figye-
lem jár a kisebbségi oktatás-
nak, a támogatás mindenki-
nek kijár. „Szatmár megyé-
ben él a legtöbb, magát né-
metnek valló állampolgár, a
Johann Etlinger iskolaköz-
pontban nem fog gondot
okozni a fejkvóta. A város-
ban több helyen – például a
Hám János Római Katoli-
kus Oktatási Központban –
német óvoda is várja a gye-
rekeket. Nagykárolyban is
mûködik német iskola, de
itt nem biztos a megfelelõ
létszám. Az ezekbe az isko-
lába járó gyerekek, bár né-
metnek vallják magukat,
mégis magyarul beszélnek,
ezért külön oda kell figyel-
ni, mit is jelent a német ok-
tatás. Bármilyen nemzetiség
kerül kisebbségbe– tette
hozzá Kónya László –, tá-
mogatást igényel. Ez a hely-
zet a Szatmár megyében
szórványban élõ románok-
kal is. Valóban szükségük
van a támogatásra, és ha a
miniszter odafigyel erre, ak-
kor figyeljen oda a többi
szórványban élõ kisebbség-
re is”. 

ÚMSZTÁRSADALOM2010. február 11., ccssüüttöörrttöökk www.maszol.ro 7

Szász kisikolások Nagyszebenben. A német oktatás összeomlásától tart a kisebbségi érdekvédelem

Brand ami (még) nincs
O. M. 

Kolozsvár multikul-
turális, oktatási, orvosi és

innovációs központjellege
szerepel valószínûleg márka-
pillérként abban a magyar
brandcsomagban, melyet áp-
rilisig fognak benyújtani a
polgármesteri hivatalhoz –
tudtuk meg Kádár Magortól,
a Babeº– Bolyai Tudomány-
egyetem Kommunikáció és
Közkapcsolatok karának
magyar vezetõjétõl. A város-
márkázásban jártas szakem-
bert bízták meg ugyanis an-
nak a stratégiai tervnek a ki-
dolgozásával, amelyben ösz-
szesítik a kolozsvári magya-
rok által javasolt értékeket. 

Kolozsvár márkajegyérõl
és a városnapok idõpontjá-
ról szervezett második kon-
zultáción – melyen magyar
civil, politikai és egyházi
képviselõk voltak jelen – az
is kiderült, hogy a terv vizu-
ális arculatát vagy a kom-
munikációs szak diákjai épí-
tik fel, vagy egy erre szako-
sodott céget kérnek fel, de
azt sem vetették el, hogy a
polgármesteri hivatalhoz

egy már benyújtott kész ja-
vaslatcsomagba illesszék be
a magyar elképzeléseket. A
keddi megbeszélésen a felek
abban is megállapodtak,
hogy májust és szeptembert
javasolják a városnapok idõ-
pontjául. 

A kolozsvári polgármeste-
ri hivatal 2009 második felé-
tõl várja a brandre és a vá-
rosnapok idõpontjára vonat-
kozó ötleteket, ám egyelõre
még nem egyértelmû, hogy
milyen metodológia alapján
döntenek a végsõ verzióról.
Sorin Apostu áprilisban ter-
vez újabb közvitát a két té-
mával kapcsolatban.

Az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács Kolozs megyei
szervezete a városnapoktól
függetlenül magyar napok
megrendezésére készül. Az
eseménysorozat idõpontja-
ként Kolozsvár városi rangra
emelésének évfordulóját és a
magyar nemzeti ünnepet,
augusztus 19–20-át javasol-
ják. Gergely Balázs, az
EMNT Kolozs megyei szer-
vezetének elnöke szerint a
városnapokat már idén meg-
szervezik. 

KMDSZ-akció 
a magyar központért

Új székházat szeretne a Ko-
lozsvári Magyar Diákszövet-
ség (KMDSZ), ahol a tervek
szerint Magyar Ifjúsági Köz-
pont néven új intézményt kí-
ván alapítani – jelentette be
Talpas Botond elnök a szer-
vezet tegnapi sajtótájékozta-
tóján. A húsz éves KMDSZ
vezetõsége több helyi, és or-
szágos ifjúsági szervezet kö-
zös otthonának szánja a
központot. A kezdeménye-
zéshez még nincs fedezet,
ezért a KMDSZ adomány-
gyûjtõ kampány szervezését
tervezi. A szervezet eddigi
székhelyét 1994 óta bérelik
az egyetemisták. „A Petõfi
utca 21. szám alatti ingatlan
rendkívül szûkös, több évti-
zedes víz- és fûtésrendszerrel
rendelkezik, ráadásul a be-
rendezésünk is elavult. Né-
hány hete egy csõtörés kö-
vetkeztében még ezt a ki-
csiny irodát sem tudjuk ren-
deltetésszerûen használni.
Az is ijesztõ, hogy hosszú-
távú bérleti szerzõdés hiá-
nyában elméletileg bármikor
az utcán találhatjuk magun-
kat” – vázolta a székházcse-
re miértjeit az elnök. 

Megszokással 
az elfogadásért

A romákkal szembeni into-
lerancia ellen küzd egy Ma-
rosvásárhelyen meghirdetett
nemzetközi program.  A
kezdeményezésben az úgy-
nevezett „újgenerációs” ci-
gány fiatalok vesznek részt,
olyan jól képzett, aktív em-
berek, akik segítenek a több-
ségi lakosok számára megér-
teni, hogyan mûködnek a
roma közösségek, mit jelent
a diszkrimináció, a szegregá-
ció. A kezdeményezésbe be-
kapcsolódik Nagybánya és
Kolozsvár is. 

Példátlan adócsalás

Kétmillió eurós adócsalásról
számolt be tegnap a szatmá-
ri adóhatóság. Egy helyi cég
az elmúlt félévben 24 millió
eurós forgalmat bonyolított,
ám a bevételrõl a vállalat
nem nyújtott be adóbeval-
lást, és nem is adózott utá-
na. A helyszíni szemle meg-
állapította, hogy a bejelentett
céghelyen nem mûködik
semmilyen kirendeltség.  A
vállalat zöldség, gyümölcs,
gázolaj és cukor forgalmazá-
sával foglalkozott, és a jelek
szerint más cégekkel is kap-
csolatban áll. Az adócsalás-
sal vádolt cég munkatársait
Giurgiunál tartóztatta le a
szakhatóság, miközben száz
tonna cukrot próbáltak meg
becsempészni az országba.

Vízkrízis Csíkban

Vízelzárással fenyegette
meg a csíkszeredai vízszol-
gáltató azokat, akik nem
rendezik tartozásaikat. A
Harviz igazgatója, Zolya
László elmondta, a tartozá-
sok összértéke eléri a 185
ezer lejt, a ki nem fizetett
számlák jelentõs része há-
rom hónapnál is régebbi. 

Röviden

ÚMSZ

A kormány tegnap sür-
gõsségi rendelettel betil-

totta a hallucinogén anya-
gok Romániában való for-
galmazását. Az Egészség-
ügyi Minisztérium javasla-
tára sürgõsségi rendelettel
módosítja a drogok illegális
fogyasztására és forgalma-
zására vonatkozó
2000/143. számú törvényt,
valamint a kábítószerek és
úgynevezett pszichotróp nö-
vények, hatóanyagok és ké-
szítmények jogi helyzetét
szabályozó 2005/339. szá-
mú törvényt is. Az indoklás
szerint ezeknek az anyagok-
nak a hatása a pszichotróp
szerekéhez hasonló. Egye-
nesen az agykéregre hatnak
és zavarodottságot, szemé-
lyiségtudat-vesztést, jelentõs
fejfájással, nyugtalansággal,
szédüléssel, zavarodottság-
gal és pánikrohamokkal járó
figyelemcsökkenést okoz-
nak, valamint a szívritmus,
a vérnyomás és a testhõmér-
séklet emelkedését idézik
elõ. Tavaly több mint 1300

személy (többnyire fiatalok)
kért orvosi segítséget, az
etnobotanikus szerek hasz-
nálata okozta súlyos mérge-
zések miatt. 

Tiltással óvnak

„Szeretnénk megfékezni a
hallucinogén szerek és növé-
nyek fogyasztásának
növekvõ tendenciáját. Az
Egészségügyi Minisztérium
kezdeményezésére az Or-
szágos Gyógyszerügynök-
ség, a Drogellenes Ügynök-
ség, az Országos Rendõrfõ-
kapitányság és a Bukaresti
Orvosi Egyetem Gyógysze-
részeti Karának, a Toxikoló-
giai és Botanikai Tanszék-
ének a képviselõi vettek
részt a törvénymódosítás
elõkészítésében” – fogalma-
zott Cseke Attila, egészség-
ügyi miniszter.

Az új jogszabály az eddig
tiltott szerek listáját további
olyan növényekkel és ható-
anyagokkal egészíti ki,
amelyeknek jogtalan bir-
toklását, termesztését, ipari
termelését, elõállítását, kí-

sérleti használatát, a kom-
ponens kivonását, mester-
séges feldolgozását, terjesz-
tését, szállítását és házhoz-
szállítását, küldését, beszer-
zését, megvásárlását bünte-
tik. Az elkövetõket a veszé-
lyes drogok esetében 3-tól
15 évig, a fokozottan veszé-
lyes drogok esetében 10-tõl
20 évig terjedõ börtönbün-
tetéssel sújtják.

Illegális gombák, 
növények

A könnyû drogok haszná-
latát, vásárlását vagy jogta-
lan birtoklását egyébként
hat hónaptól két évig terje-
dõ, a nagyon veszélyes dro-
gokét pedig 2-5 év közötti
szabadságvesztéssel bünte-
tik.

A kiegészítõ lista a továb-
biakban tiltja például a zsá-
lya-, a mitragina-fajok és
azok származékainak árusí-
tását. Tiltott növénynek mi-
nõsül továbbá a gyilkos ga-
lóca, a párducgalóca, a
psilocybe-nemhez tartozó
összes gombafaj is. 

Szigorították a drogtörvényt

Szász lobbi Funeriunál
„Nem érti” a kisebbségi oktatás mûködését a tanügyminiszter 

Tüntetne
az Alfa Kartell
ÚMSZ

Négyszázezer közalkal-
mazott érdekeit képvise-

lõ szakszervezet hirdetett
tüntetéssorozatot tegnap
kormány döntései ellen, ki-
látásba helyezve, hogy má-
jusban általános sztrájkot is
kirobbantanak, ha nem tel-
jesítik követeléseiket. Az
Alfa Kartell  szakszervezet
vezetõi bejelentették, hogy
elégedetlenek a kormány
több rendelkezésével is. Így
nem értenek egyet a köz-
szférában tervezett elbocsá-
tásokkal, valamint a közal-
kalmazotti bérek és az álla-
mi nyugdíjak egységesítését
elõíró jogszabálytervezetek-
kel. A tervek szerint márci-
us 1. és 15. között a megyei
prefektúrák elõtt tiltakoz-
nak az érdekvédõk, április
15. és 30. között pedig Bu-
karestben szerveznek nagy-
gyûlést. Ha a kormány által
kilátásba helyezett elbocsá-
tásokról és bércsökkenté-
sekrõl nem sikerül meg-
egyezni, akkor májustól ál-
talános sztrájk lép életbe –
tájékoztatta tegnap a sajtót
Bogdan Hossu, szakszerve-
zeti vezetõ. Elmondta: a fel-
sõoktatásban dolgozók ké-
rik, hogy tegyék lehetõvé az
oktatók fizetésének a fede-
zését az egyetemek saját be-
vételeibõl. A rendõrök nem
értenek egyet az esetükben
megemelt 60 éves nyugdíj-
korhatárral, és az egészség-
ügyben dolgozókkal együtt
a túlórák kifizetését követe-
lik, de kérnek jövedelemki-
egészítõ ebédjegyeket és
üdülési csekkeket is. Az or-
szágban tavaly év végén
több közalkalmazotti szak-
szervezet általános sztrájkot
hirdetett, de a november vé-
gi elnökválasztásra tekintet-
tel erre az évre halasztották
a megmozdulásokat. 



Antal Erika

Újszerû kezdeményezés-
sel várja magyar és ro-

mán látogatóit a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház.
Ahogy Kiss Éva Evelyn iro-
dalmi titkár lapunknak el-
mondta, a nálunk is egyre
népszerûbb Valentin-napot
szeretnék a színház javára
fordítani. A Valentin, vagyis
a Bálint-nap nem teljesen
idegen, hiszen a magyar nép-
hagyományban is megvan
ennek a napnak az ünneplé-
se, akkor miért ne ünnepel-
hetnénk kulturáltan, a szín-
ház falain belül? – fogalma-
zott az irodalmi titkár. Sze-
rinte jó alkalom ez az elõ-
adások népszerûsítésére, il-
letve a nézõk számára, hogy
azokat a darabokat, amelye-
ket nem volt alkalmuk még
megtekinteni, most megnéz-
hessék. Annál is inkább, mi-
vel elõadásonként 10 lej a be-
lépõ, természetesen nyugdí-
jasoknak és diákoknak az ér-
vényes kedvezménnyel. „A
szerelmesek színházjegyet
vásárolhatnak egymásnak
ajándékba, megnézhetik az
elõadásokat, majd a sorozat

végén egy szerelmesnapi bál-
llal zárhatják a hetet a szín-
ház és a polgármesteri hiva-
tal szervezésében, a Conti-
nental Hotel vendéglõjében.
Szép ajándék ez, maradandó
élményt nyújt” – hívta fel a
figyelmet Kiss Éva Evelyn.

A hétfõ óta tartó Színház
szerelmeseinek hete a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társula-

ta és Liviu Rebreanu Társu-
lata, valamint a bukaresti
Spiru Haret Egyetem szín-
ház szakos hallgatóinak
együttmûködésével törté-
nik. A sorozat a Domniºoara
Nastasia román nyelvû elõ-
adással, a vásárhelyi román
társulat produkciójával kez-
dõdött, kedden este pedig a
Tompa Miklós Társulat lé-
pett színpadra a Prah címû

darabbal, ami már korábban
kivívta a nézõk tetszését, és
amely korszerû témájával
nagy érdeklõdésre tart szá-
mot. Kiss Éva Evelyn la-
punknak elmondta, a reper-
toár összeállításánál is a
Valentin-Bálint nap volt a
szempont, vagyis igyekez-
nek némiképp a szerelme-
sekhez szólni, a szerelmesek
napjához igazodni. Tegnap,
szerdán este a Hullámzó võle-
gényt láthatta a nagyérde-
mû, mára a nemrég bemuta-
tott Válogatás címû Alexan-
der Galin-darabot tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk. A
kortárs orosz szerzõ mûvét,
amely egy mai problémát
jár körül, Kincses Elemér
rendezte. 
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Darwin ismét Szatmáron

Egy év után, holnap ismét
Darwin-napot tartanak a
Szatmár Megyei Múzeum-
ban. A rendezvény kereté-
ben  tudományos elõadások
hangzanak el és kiállítás mu-
tatja be Darwin életét, mun-
kásságát és az evolúciót. A
rendezõ, Sike Tamás bioló-
gus, a múzeum tudományos
munkatársa lapunknak el-
mondta: a nagy tudós szüle-
tésének napján, mely egy
ideje a tudományos gondol-
kodás nemzetközi ünnepévé
vált, ezután minden évben
megrendezik a Darwin-na-
pot, mert úgy érzik napja-
inkban a tudományos isme-
retterjesztés megengedhetet-
lenül háttérbe szorult.

Picasso-kiállítás 
Nagyszebenben

Idén elõször Pablo Picasso
mûveibõl nyit kiállítást a
nagyszebeni Brukenthal
Múzeum, tudósította a
Jurnalul.rót Sabin Luca, a
múzeum vezérigazgatója.
„Mi erre az évre szerettük
volna megrendezni a Picas-
so-tárlatot, de még folynak a
tárgyalások a festõ házáért
felelõs alapítvánnyal, amely-
nek képviselõi 2011-re látják
megvalósíthatónak a nagy-
szebeni bemutatkozást” –
nyilatkozta Sabin Luca. Az
intézményvezetõ azt is el-
árulta, a premiernek számító
Picasso-kiállítás mellett
2010-ben egy tibeti tematiká-
jú tárlatot is terveznek.

A színház szerelmesei 

Alexander Galin Válogatás címû mûvébõl készült elõadást holnap tekinthetik meg a színház szerelmesei

Sipos M. Zoltán

Baló Levente kolozsvári
fotómûvész elsõ önálló

tárlata nyílt meg kedden a
kincses városban.  A Tárgyi
bizonyíték címû kiállítást a
FOTOmART nevû galéria
fogadta be, ahol a mûvész
összesen 18 fényképet állí-
tott ki. 

A fehér-fekete fényképek
követik a dokumentumfotó-
zás hagyományait, de
ugyanakkor egyfajta képzõ-
mûvészeti szubjektivitás is
jellemzi azokat. A jó hangu-
latú és egyben elgondolkod-
tató fotók az életigenlés, a re-
mény és az alkotókedv tárgyi
bizonyítékait is nyújtják,
ugyanakkor felmutatnak egy,
a mûvész által sajátosan ér-
telmezett tárgyi örökséget is,
amelynek tudatában lehetsé-
gessé válik egy méltóságtel-
jes élet. „Hol a határ a tárgyi
létet bizonyító és a mûvészi
megfogalmazásmódot ma-

gán hordozó fotó közt? Azt
hiszem, hogy ilyen határ
nem fedezhetõ fel, legalábbis
a kamera és az emberi szem
nem igazán képes erre. Egy
fotó minden esetben tárgyi
bizonyíték, még akkor is ha
a fotó témája, tárgya teljesen
hétköznapi: a fénykép min-
den esetben önmaga tárgyi
bizonyítéka. Önmaga belsõ
világának dokumentuma, a
való világtól elszakadtan.
Elsõsorban nem azt doku-
mentálja amirõl készült, ha-
nem magát a képet” – mond-
ta el Szabó Attila zilahi fes-
tõmûvész a kiállítás megnyi-
tóján. 

Baló Levente fiatalkori
hobbiként emlékszik vissza a
fotózás kezdeteire. „Itt össze-
sen tizennyolc fotó van kiál-
lítva. Ezek legalább ennyi év
alatt készültek el. Mindig is
érdekelt a fotózás misztériu-
ma: a pillanat megörökítése”
– mondta el lapunknak a fo-
tómûvész. 

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Ijesztõ álarcot viselõ,
nagyrészt állatbõrökbe

öltözött, övükön kolompot
hordó, kezükben hangos ke-
replõket forgató busók lepik
el a napokban Magyarország
legdélebbi Duna-parti tele-
pülését, Mohácsot, hogy el-
ûzzék a telet. A Busójárás
Mohács látványos farsangja,
karneválja, amelyet idén a
Pécs2010 Európa Kulturális
Fõvárosa program égisze
alatt rendeznek meg. Az
alapvetõen sokác (Mohács
dél-szláv nemzetiségi gyöke-
rekkel rendelkezõ, a telepü-
léssel egyidõs múltra vissza-
tekintõ lakói) népszokást,
Magyarország népszokásai
közül, az UNESCO elsõként
vette fel az emberiség szelle-
mi kulturális örökségének
listájára, 2009 õszén. A ma
induló és hat napig tartó far-
sangolás elsõ szakasza a csü-
törtöktõl szombatig tartó
Kisfarsang, melyet azután a
Busójárás legfõbb látványos-
sága, a Farsangvasárnap kö-
vet. A Kisfarsang legjelleg-
zetesebb figurái a Jankelék,
vagyis a fiatal busónöven-
dékek, akik maskarába öl-
tözve járják a várost, riogat-
ják az embereket, barátságo-
san meghúzgálják a lányok,
asszonyok haját, olykor lisz-
tet szórva teremtenek riadal-
mat a szebbik nem körében.
A kisbusók ma délután lepik
el a várost, farsangi felvonu-

lásukhoz néptánccsoportok
is vegyülnek. A szabadtéri
programokat farsangi kéz-
mûves játszóházzal, álarcké-
szítéssel, kiállításmegny-
itókkal, táncházzal és kon-
certekkel egészítik ki. Szom-
baton 14 órától kezdetét ve-
szi a IV. Országos Népzenei
Tehetségkutató verseny,
majd nemzetközi farsangi
dudástalálkozót tartanak
horvátországi, macedóniai,
montenegrói muzsikusok és
kiváló magyarországi dudá-
sok közremûködésével. A
Busójárás fõ napján, Far-
sangvasárnap korán reggel-
tõl kezdve folyamatosan
busócsoportok járják a vá-
rost, majd délután egy óra
magasságában a fagyos Du-
nán, a „szigetbõl” átkelõ, la-
dikokkal átevezõ maszkos,
bundás busók serege lép
partra a Sokacrévben. Õk
ezt követõen felvonulnak a
Kóló térre, ott csatlakoznak
a többi, már ott gyülekezõ
busócsoporthoz és együtt in-
dulnak a fõtérre, ahol egy ha-
talmas, ház méretû máglyát
gyújtanak meg. Hétfõn a bu-
sók hagyományos házról-
házra járását tekinthetik meg
a Mohácsra érkezõk, míg
Húshagyókedden az idei
utolsó farsangolás kezdõdik
a város utcáin. Ekkor új
máglya épül a vasárnap el-
égetett helyén, erre rákerül a
híres farsangi koporsó,
amely este együtt ég el a
máglyával. 

Téltemetés a busókkal

A pillanatok „vadásza". Baló Levente fotómûvész A szerzõ felvétele
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Amikor szép szavakkal
szándékszom írni arról a me-
semondó versenysorozatról,
amelynek február hónap fo-
lyamán a székelyudvarhelyi
Mûvelõdési Ház ad otthont,
emlékszem és emlékeztetni
szeretnék azokra a mesemon-
dó versenyekre, amelyeket kis
falusi iskolákban tartottak
még akkor régen, midõn
minden anyanyelven zajló
mûvelõdési rendezvény meg-
szervezését árgus szemmel fi-
gyelték az „illetékesek”. Ne-
vezetesen a Székelykeresztúr
melletti gagyi általános isko-
la tanerõi által hosszú éve-
ken át szervezett hasonló té-
májú versenyekre gondolok,
amelyekre tavasz tájt versen-
geni összegyûltek a Gagy- és
a Nyikó mente iskoláinak
növendékei. A mesemondás
és hallgatás örömének a kife-
jezése az, hogy zsúfolásig
megtelt Gagyban a kultúr-
ház nagyterme.
A emlékezésen túl, e beveze-
tõnek szánt sorok a fõhajtás
szándékával íródnak azok
elõtt a pedagógusok elõtt,
akik „akkor” védték az
anyanyelvet, úgy ahogy lehe-
tett. Védték, mert Reményik
Sándor után Kányádi Sán-
dor és Farkas Árpád is erre
buzdítottak verseikben.
A múló idõ távlatából szem-

lélve a dolgokat, nem nagy
újítás Elekes Gyulának,
Székelyudvarhely Mûvelõdé-
si Háza igazgatójának két
évvel ezelõtti kezdeményezé-
se, hogy mesemondó versenyt
szervezzen a környék iskolái-
nak tanulói részére. Akkor
száztíz gyermek jelentkezett a
felhívásra, az idén pedig két-
szer annyian, arra a verseny-
re, amely immár a Benedek
Elek nevét viseli. De igenis
nagy érdeme Elekesnek,
hogy szervezésében olyan ha-
gyomány van kialakulóban,
amely a Sóvidéktõl
Székelykeresztúrig, Varságtól
a Homoród mente aprófalvas
régiójáig közös akaratba fog-
ja össze a mesét, az Elek apó
meséit szeretõket. Úgy, hogy
arra a Duna Televízió stábja
is felfigyelt.
Az idén annyian jelentkez-
tek, hogy két részben kellett
lebonyolítani a vetélkedõt: az
óvodások és kisiskolások
száznegyven fõs csoportja ja-
nuárban vetélkedett, az álta-
lános iskolások pedig, szám
szerint 64-en, tegnap.
A díjazottak gálamûsora hét-
fõn lesz és ekkor, Magyaror-
szágról meghívott elõadóként
Berecz András mesemondó
fellépésére is számítanak.

Inczefi Tibor

Szótárlat

Megmérettetnek 
a mesemondók 

Tárgyi bizonyíték a fotó

A globalizáció révén Erdélybe is begyûrûzött Valentin-
napot szeretné felhasználni a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, hogy elõadásait népszerûsítse, illetve a nézõket
bevonzza. A Színház szerelmeseinek hete alkalmából
magyar és román elõadásokat tekinthetnek meg a nézõk,
egységes áron, február 8–14. között. 

Kovács Zsolt

Kónya Ádámról nevez-
ték el a sepsiszentgyörgyi

Városi Mûvelõdési Házat. A
Székely Nemzeti Múzeum
volt igazgatójáról, a Székely
Nemzeti Tanács alelnökérõl,
sepsiszentgyörgyi polihisz-
torról, tudós tanárról, hely-
történészrõl elnevezett mûve-
lõdési intézmény falán teg-
nap leplezték le a névtáblát,
amelyen Kónya Ádám saját
kézíréséval szerepel a neve.
Kónya Ádám 1935-ben szü-
letett Brassóban. 1956-ban a
kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetemen földrajz-
földtan szakos tanári okleve-
let szerzett, és Kökösben,
majd Sepsiszentgyörgyön ta-
nított. 1989-tõl a sepsiszent-
györgyi helyi tanácsban tevé-
kenykedett. 1990-tõl az általa
elnevezett Kós Károly Szé-
kely Nemzeti Múzeum igaz-
gatója és a Kovászna Megyei
Mûemlékvédelmi Tanács el-
nöke is volt. Alelnöke volt a
Székely Nemzeti Tanácsnak,
és õ tervezte meg a székely
zászlót. Kónya Ádám 2008
november 25-én hunyt el. 

Kónya Ádám
emlékezete
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Röviden

Farkas István

„A kommunisták hatalomról
való távozása után, 2009 szep-

temberétõl nagyon sok jogot ka-
pott vissza a sajtó. Nagy arány-
ban csökkentek a zsurnaliszták
elleni fizikai támadások is, és az
új államvezetés egyre inkább
nyitni kezdett a nyilvánosság fe-
lé” – fogalmazott az Új Magyar
Szó megkeresésére Nadine Gogu,
a moldovai Független Sajtóköz-
pont igazgatója. Lapunk a Sajtó-
központ nemrég nyilvánosságra
hozott 2009. évi jelentése apropó-
ján kérdezte az igazgatót. A je-
lentés közli a Riporterek Határok
Nélkül nevû nemzetközi szerve-
zet értékelését is, mely szerint a
Moldovai Köztársaság a 174 vizs-
gált országból a 114. helyet fog-
lalja el a „sajtószabadsági listán”,
és – némileg meglepõ módon – a
sajtószabadság helyzete romlott a
korábbi évekhez képest. Mögötte
csak olyan országok szerepelnek,
mint Oroszország, Kirgizisztán,
Fehéroroszország stb.

A helyzet Transznisztriában
sem rózsásabb. Jelena Kalinyi-
csenkó újságíró szerint a 2009-es
transznisztriai sajtóévet megrázó
események tarkították, és a vá-

lasztások körül kialakult társa-
dalmi válság miatt sérült a sza-
bad véleménynyilvánítási jog és
a sajtószabadság is. Emma
Nicholson bárónõ, az Európai
Parlament moldovai választá-
sokra kirendelt megfigyelõje is
azt nyilatkozta a világsajtónak,
hogy meglátása szerint a Köztár-
saságban nem tartották tisztelet-
ben az Alkotmány által biztosí-
tott jogokat, és nagyon lecsök-
kentették a zsurnaliszták meg-
nyilatkozási lehetõségeit, és
nemcsak a kormányszervek, de
a civil szervezetek sem szolgál-
tak ki információkat a sajtónak. 

A moldovai Független Sajtó-
központ igazgatója ennek ellené-
re lapunknak optimistán nyilat-

kozott a jövõrõl. „A 2009-es,
megpróbáltatásokkal teli év el-
lenéren reméljük, hogy a 2010-es
esztendõ a demokratizálódás
éve lesz és többek között a romá-
niai sajtótrösztöknek a moldovai
piacra való belépésének köszön-
hetõen lehetõség nyílt a tisztes-
séges versenyben való fejlõdés-
re” – vélekedik Nadine Gogu. 

Lapunk azon kérdésére, hogy
a moldovai újságírók hogyan vi-
szonyulnak a román médiumok
térhódításához, melyek az utóbbi
idõben valósággal elárasztották a
moldovai piacot, Nadine Gogu
elmondta: „Az utóbbi idõben a
moldovai médiapiacon valóban
sok új tévéadó és újság jelent
meg. Ezek közül az egyik legna-

gyobb léptékû vállalkozás az,
amelyet a bukaresti Realitatea-
Caþavencu-tröszt indított. Emel-
lett pletykák keringenek arról,
hogy a Román Rádió is szeretne
stúdiót nyitni a Moldovai Köz-
társaságban”. Gogu szerint a ro-
mániai médiatermékeknek fõleg
a román ajkú lakosok örülnek,
hiszen most a médiapiacot olyan
vállalatok uralják, amelyek fõleg
orosz nyelvû adásokat közvetíte-
nek, és a nyomtatott sajtót is az
Oroszországban kiadott publiká-
ciók uralják. „Reméljük, hogy a
2009-ben elindított kezdeménye-
zések pozitív irányba fogják elõ-
mozdítani a moldovai médiapia-
cot” – nyomatékosította remé-
nyeit az igazgató. 

Minden ötödik felnõtt partnere helyett
inkább kedvenc háziállatával töltené a
Valentin-napot. Emberbarátibbak a
megkérdezett franciák, hiszen csupán min-
den tizedikük, a magyaroknak közül pedig
minden nyolcadik lenne kedvese helyett
inkább a kedvencével a szerelmesek napján.
A férfiak és a nõk választásában nem talál-
tak jellemzõ különbséget a kutatók.
Leginkább Törökország lakosai választanák
a házikedvencet Valentin-napi társnak (49
százalék), õket követik az indiaiak 41 száza-
lékkal, majd a japánok 30 százalékkal. A
lista állatbarátibb végére Németország,
Magyarország, Hollandia, Mexikó és
Franciaország lakosai kerültek. A felmérés
szerint a fiatal emberek inkább választották
a romantikus napra társként háziállatukat,
mint partnerüket.
Az állatok védõszentje jól végezte munkáját?

(szûcs el)

Száz szó

Kullog a moldovai sajtó
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K. Gy.

Látogatóközpontot nyitott
óbudai gyártóbázisán a Ma-

gyar Televízió. Mostantól elõzetes
egyeztetés alapján bárki bejárhat-
ja az új székházat, kipróbálhatja
milyen a kamerákat mögött állni
és milyen elõtte. A másfél órás
program keretében az érdeklõdõk
az elmúlt több mint ötven év ma-
gyar televíziózásnak történetét is-
merhetik meg, megnézhetik ho-
gyan készül egy tévémûsor, meg-
ismerkedhetnek a híradózás tit-
kaival, de akár saját felvételt is ké-
szíthetnek magukról, amit a láto-
gatás végén haza is vihetnek
DVD-n, fotón vagy egy színes

pólón. „A látogatóközpontba
bárki jöhet, aki szeretné megnéz-
ni a Magyar Televíziót, mint válla-
latot, mint egy modern televíziós
gyártóbázist és aki kíváncsi arra,
hogy az elmúlt ötvenhárom év
munkájából mi mindent õrzünk
itt az archívumban, a jelmeztár-
ban vagy éppen a díszlettárban” –
mondta Kert Attila, az MTV
kommunikációs vezetõje. Az in-
teraktív látogatóközpontba inter-
neten és telefonon lehet jelentkez-
ni, legkésõbb a tervezett látogatás
elõtt két héttel. A látogatás díja
ötszáz forint, de diákok és nyug-
díjasok, valamint tíz fõ feletti cso-
portok háromszáz forintért me-
hetnek be. 

Keressük 1960-ban (marosvásár-

helyi Bolyai Farkas Líceum) végzett

osztalytarsainkat: Balázs Rózália,

Bernád Mária, Berecky Ildikó, Török

Imre, Ruszti Emese. 

Boros Csaba 540353, Marosvásár-

hely, Lãmâitei 23/8, 

Telefon: 0265-220 616, 

e-mail: csaba.boros@gmail.com; 

ApróhirdetésFeltárult a magyar köztévé

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgyön készült
számítógépes programmal

vezénylik a vancouveri téli
olimpia nyitóünnepségének léz-
ershow-mûsorát. A két három-
széki fiatalember – a 29 éves
Nagy István és a 30 éves
Rákosfalvy Zsolt – vállalkozása
által kifejlesztett szoftver segít-
ségével többek között már meg-
valósítottak látványos fényjáté-
kokat Németországi kiállításon,
külföldi (például) a Burj Kalifa
szállodamegnyitón vagy New
York-i és sepsiszentgyörgyi sza-

badtéri szilveszteri parádén is.
A két fiatal néhány éve egy né-
metországi szakcég háromszéki
fiókjaként dolgozik, az anyacég
megbízására fejlesztenek ki lé-
zerjátékokat vezénylõ progra-
mot. Három éve alapították
szoftverfejlesztõ cégüket, majd
másfél éve a német anyacégtõl
átvettek egy lézerjátékokat ve-
zénylõ programot. „A Phoenix
Showcontroller nevû szoftot
mára teljességében átírtuk, így
egy száz százalékosan hazai
programot sikerült létrehoz-
nunk” – magyarázta lapunknak
Rákosfalvy Zsolt. Ezzel el is in-

dultak világhódító útjukra, hi-
szen az elmúlt idõszakban ren-
geteg helyen használták az õ
fényshowjukat. „A németorszá-
gi anyacég segítségével a mi al-
kotásuk lesz a kanadai téli olim-
pia február 12-i nyítómûsorá-
nak a fõ látványosságát adó léz-
ershow irányítója, de az olimpi-
ai játékok idején több alkalom-
mal használják majd a termé-
ket” – újságolja boldogan a
szoftverfejlesztõ. A kérdésünk-
re, hogy ott lesznek-e Kanadá-
ban szomorúan adnak nemleges
választ. „Most éppen egy új
szoftver piacradobásán dolgo-

zunk, a projektet hat hét múlva
kell befejeznünk, ezért az erõl-
tetett munka miatt nem leszünk
jelen a vancouveri olimpia meg-
nyitóján – mondja Rákosfalvy,
majd hozzáteszi: a számítógé-
pes programozás a hobbink is
egyben, amellyel gyerekkoruk-
ban találkoztunk, de 18 éves ko-
runk óta ebbõl keressük a ke-
nyerüket”. A sepsiszentgyörgyi
programozó szerint azt tapasz-
talják, hogy a kínaiak fogéko-
nyak leginkább a lézerjátékok
iránt, ezzel szemben Romániá-
ban még úttörõnek számítanak
ezek a showk. 

Szentgyörgyi fények az olimpián

Sajtótájékoztató Chiºinãu-ban. A kommunisták távozása után sem lett szabadabb a moldovai sajtó? Fotó: Kristof Klerix

Kárpátaljai filmkaraván

Öt erdélyi helyszínen szervez a Hargita
Megyei Kulturális Központ és Hargita Me-
gye Tanácsa találkozót a Kárpátaljai Me-
gyei Állami Tévé és Rádiótársaság Magyar
Adásának munkatársaival. A Filmkaraván
február 14-én Alsócsernátonon, 15-én
Brassóban, 17-én Székelyudvarhelyen, 18-
én Nagyszebenben, 19-én pedig Csíkszere-
dában várja az érdeklõdõket.

Elhunyt a lesifotósok királya

Január 16-án nyolcvanévesen elhunyt a
lesifotósok királyaként emlegetett Felice
Quinto, de felesége, Geraldine Quinto csak
a napokban jelentette be halálát. A
paparazzik atyjaként is emlegetett fotós
volt az elsõ, aki képes volt bokrokban buj-
kálni, álcát ölteni, hogy olyan képeket ké-
szítsen, amelyek aztán a világ összes plety-
kamagazinjában megjelentek.

Rekordnézettségû Super Bowl 

A hét elején véget ért Super Bowl (az
amerikai futball-bajnokság) döntõje volt
minden idõk legnézettebb televíziós mûso-
ra az Egyesült Államokban. A New
Orleans Saints és az Indianapolis Colts
összecsapását 106,5 millióan nézték . A
nézettségi rekord egy régi csúcsot döntött
meg, eddig a MASH címû tv-sorozat
1983-as záróepizódját látták a legtöbben,
105,97 millióan.

ÕÕsszziinnttee  rréésszzvvééttüünnkkeett  ééss  eeggyyüüttttéérrzzééssüünnkkeett

ttoollmmááccssoolljjuukk  eezzúúttoonn  BBooggddáánn  TTiibboorr  kkoollllééggáánnkknnaakk

ééddeessaappjjaa  eellvveesszzttééssee  mmiiaatttt  éérrzzeetttt  ffáájjddaallmmáábbaann..

AAzz  ÚÚjj  MMaaggyyaarr  SSzzóó  mmuunnkkaakköözzöössssééggee

Részvétnyilvánítás

A nemzetközi mé-
diaszakértõk elma-
rasztalják a moldo-
vai sajtóhelyzetet.
Ennek ellenére a
helyi újságírók re-
ménykedve néznek
a 2010-es év elé.
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép – Reggel
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.10 Carlo és vendégei
10.40 A világörökség kin-
csei
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
12.45 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Divathét
16.30 Kodály és Bartók
népzenekutatásai a Felvi-
déken
17.00 Az internet sötét ol-
dala
17.30 Mi vagyunk az unió
18.00 Kikötő
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híróra, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.00 És Isten
megteremté a nőt (fran-
cia-olasz filmdráma)
21.30 Híradó - Esti
21.40 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.45 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
23.35 Drót (am. tévéfilm
sor.)
0.35 Kikötő (ism.)
1.05 Az amerikai biroda-
lom hanyatlása (vígjáték)
2.50 Kikötő - Friss (ism.)
3.00 Himnusz

DUNA Televízió, 20.00
És Isten megteremté a nõt

A tizennyolc éves árva Juliette mindenkit magába bolondít:
a gazdagot, a gátlásos fiút egyaránt. Az első udvarlója a dús-
gazdag Eric Carradine, aki új szállodát szeretne építeni, ám-
de tervei útjában áll a Tardieu család. Az érzékeny, termé-
szetes, ámde érzéki lány kisugárzása nagy hatással van gaz-
dag hódolójára, a lánynak azonban Antoine Tardieu tetszik,
aki nem igazán törődik vele.

Antena 1, 20.30
A Karib-tenger kalózai

A XVII. században a Karib-tenger a kalózok birodalma volt,
akik megfélemlítették az angol királyi flottát is. Elizabeth
Swannt, az angol kormányzó lányát elrabolja a rettegett ka-
lóz, Barbossa kapitány. A lány szerelme, Will Turner a lány
megmentésére indul, és akarva-akaratlanul a kalózok segít-
ségét kell kérnie. Jack Sparrow, a kalózok vezére felfedi
Barbossa és társai titkát.

TV2, 22.20
Mint a kámfor

Jack Foley több bankot rabolt, mint bárki más. Háromszor
kapták el, három évtizedet kellene letöltenie. Minden nap
szökéséről, az utolsó nagy balhéról és új életéről álmodozik.
A szökés pillanatában egy nyomozónő kerül Jack és társa,
Buddy útjába. Túszként magukkal viszik. Karen Sisco meg-
próbálja fogvatartói terveit meghiúsítani. Az első menet dön-
tetlent hoz, de késő: Jack rabul ejti szívét.

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 vetélke-
dő
12.05 ARCpoétika
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Homokzene mesék
15.40 Szabadlábon a Ti-
szaháton
16.05 Magyarország nem-
zeti parkjai
16.35 Magyar bulizene 
17.30 Színházépítők
(dokumentumf.)
18.15 Városrajzolatok -
Budapest
18.55 Ez történt Ma Reg-
gel
20.35 Marci
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Fagyos folyó lovasa
(ausztrál sorozat)
22.15 24 (amerikai tévé-
film sorozat)
23.00 Világokon át - Az
érző élet
23.50 VIII. Henrik (angol-
am. minisor.)
1.25 Vezérlő fény (am.
sor.)

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
15.50 Reszkessetek, nem
hagyom magam! (am. ka-
landf.)
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 
(magyar sor.)
22.20 New York-i helyszí-
nelők (am.-kan. filmsor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.15 Reflektor - Sztárma-
gazin
1.35 ittHON - Belföldi
utazási magazin
1.55 Odaát (akciófilm-
sorozat)

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
12.50 Winnetou bosszúja
(jug.-NSZK kalandf.)
14.30 Kvízió
15.55 Dokik (am. film-
sor.)
16.30 Charly, majom a
családban (német tévé-
film sor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(amerikai 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 Mint a kámfor (am.
krimi)
Közben. Kenósorsolás
0.50 Az elveszett szoba
(amerikai minisor.)
1.50 Tények Este – Hír-
műsor
2.20 Csillagkapu (am.
sor.)
3.10 Csillagkapu (am.
sor.)
4.00 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 Ingatlanpiac
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 Reporters (ism.)
BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés
másként
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 13.55
Mit ne vegyünk fel?
14.55 Nyomtalanul
16.45 Miami helyszíne-
lők 17.35 A férfi fán te-
rem 18.25 Mit ne ve-
gyünk fel? 19.30 A nagy
házalakítás 20.15 Két pa-
si - meg egy kicsi 21.30
Miami helyszínelők
22.20 Viszlát, Bajnok!
(am. filmdráma)  

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: Floyd
Mayweather vs Angel
Manfredy 17.00 Sport.ro
Hírek 19.05 Információ
20.00 American Gladia-
tors 21.00 Wrestling
RAW 23.00 Playboy 0.00
Póker Világbajnokság
2.00 Hírek   

9.15 Kaméleonok (film-
sor.) 10.30 Szerelmek
(sor.) 11.45 Életképek
(filmsor.) 14.30 Aniela
(sor.) 15.30 Elrabolt sor-
sok (sor.) 16.30 Sze-
gény Mária (filmsor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevé-
ben (filmsor.) 19.30 Ka-
méleonok (filmsor.)
20.30 Szakítani tudni
kell (amerikai vígjáték,
2004) 22.15 Viperafé-
szek (sor.) 0.30 Igaz tör-
ténetek (ism.)  

8.00 Micsoda srác ez a
lány! (am. vígj.) 10.00
Televíziós vásárlás
13.05 Felvilág (amerikai
kalandf.) 14.45 Ezüstsó-
lyom (hongk. akcióf.)
16.40 Az alakváltók (sci-
fi) 18.15 Piedone Afriká-
ban (vígj.) 20.15 Mérges
pókok (amerikai-auszt.
katasztrófa f.) 22.10 Un-
derworld (akcióf.) 0.15
Sárkányok bosszúja
(amerikai thriller) 1.50
Salome utolsó tánca (an-
gol vígj.)   

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 Egy
másik sors (filmsor.)
15.00 Mondd mennyibe
kerül – versenyműsor
16.00 Terefere Bahmuval
(talk show)  18.30 D-
Hírek 19.30 Menyet
anyának (reality show)
22.30 Légy a feleségem
(reality show) 0.30 Intim
párbeszéd  

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 Férj kereste-
tik! (am. vígj.) 13.00
McLeod lányai (sor.)
14.00 Amy-nek ítélve
(am. filmsor.) 15.00 Kis-
városi gyilkosságok
17.00 Gondold meg mit
kívánsz (kan. rom. vígj.)
19.00 Amy-nek ítélve
(amerikai filmsor.) 20.00
Nyughatatlan Jordan
(am. krimisor.) 21.00 A
médium (amerikai krim-
isorozat) 22.00 Esküdt
ellenségek   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 A Palota (angol
drámasorozat)
10.50 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporhírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
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 kalandfilm-
sorozat)
19.25 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 VIII. Henrik 
(angol-amerikai mini-
sorozat)
0.20 Hírek – Időjárás-
jelentés
0.30 Memento (ism.)
0.35 Teadélután (ism.)
1.25 Nappali (ism.)
3.30 Prizma (ism.)
3.47 Műsorszünet

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
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,
Időjárásjelentés
14.45 Olimpiai infók
15.00 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.35 Románia Parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Különleges álla-
tok
17.50 Magazin UEFA
Champions League
18.25 Titkok a palotá-
ban (filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
21.10 Ioan Macrea Fesz-
tivál - második rész
23.00 CSI: A helyszíne-
lők (filmsor.)
23.55 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
0.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Cookie (amerikai
vígjáték, 1989, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Rádió (amerikai
filmdráma, 2003)
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 Terminátor 3.: A gé-
pek lázadása (amerikai-
német-angol akciófilm,
2003)

22.45 Vitathatatlan 2.
(amerikai akciófilm, 2006)
0.30 A dög (amerikai hor-
ror, 2005)
2.30 Terminátor 3.: A gé-
pek lázadása (akciófilm,
2003, 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 A csikó (amerikai
filmdráma, 2005)

16.00 Híradó, Sport, 
időjárás
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, idő-
járás - Alessandra Stoices-
cu és Lucian Mandruta
20.30 A Karib-tenger ka-
lózai - A Fekete Gyöngy
átka (amerikai kalandfilm,
2003)
23.30 Clean Break (ame-
rikai filmdráma, 2008)
1.30 Sheena (amerikai
sor.)
2.30 Híradó, Sport, 
időjárás

6.00 A cseresznye a tor-
tán (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 Kövesd a folyót
(amerikai filmdráma,
1995)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (sor.)
15.00 Gyilkos számok
(amerikai krimisorozat)

16.00 Vadnyugati Casano-
va (olasz vígjáték, 1972)
18.00 Hírek, időjárás
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Csupasz pisztoly 33
1/3 - Az utolsó merénylet
(amerikai akció-vígjáték,
1994)
22.30 A szívem érted
RAPes (amerikai vígjáték,
2001)
0.30 A győzelem nyomá-
ban (amerikai film, 1984)

7.00 Amcsi motorok -
Dryvit motor
8.00 Végzetes másod-
percek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Majomgondozó
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 Töréspont
13.00 Hogyan csinálják?
- Légzsák/ jégpálya
14.00 Túlélés törvényei -
Déli mocsarak
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Jégkrémtál / Fa golfütő
17.00 Állítólag... – Külö-
nös mítoszok
18.00 Újjáépítők
19.00 Fegyvertények -
Robotic Warriors
20.00 A túlélés törvé-
nyei - Írország

21.00 Hogyan készült?
22.00 Katasztrófa: ah-
ogy én láttam
22.30 Rács mögött kül-
földön
23.30 Szupersebészet:
72 kilós daganat
0.30 Futballhuligánok -
Oroszország

5.25 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
6.15 Teleshopping
7.00 Elisa (olasz film-
sor.)
8.00 A gitárok ideje
(ism.)
9.00 Divathírek (ism.)
10.10 A gitárok ideje
(ism.)
11.30 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.00 Bazár (ism.)
12.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Elisa (olasz film-
sor.)
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába -
interetnikus magazin
16.00 Vízilabda: Steaua
- CSM Frigoconti Oradea
17.15 Euronews
17.30 Kosárlabda: CSU
Sibiu - Dinamo
19.30 Csavargó horgász
20.00 Téli Olimpiai Já-
tékok- sí
21.00 Jamie
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 Jamie Oliver
0.35 Zűrös kölykök 
(angol filmdráma, 
2006)
2.10 Memento 
(amerikai thriller, 
2000, ism.)

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, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-
óra 17.30 Nóták 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, Környezetünk védelmében Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tá-
jékoztató műsor, Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap
hírei röviden  

PÉNTEK
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Ma Bertold és Marietta
nevû olvasóinkat kö-
szöntjük.
A Bertold a germán
Berthold névbõl szárma-
zik. Jelentése: fényes, hí-
res és uralkodó, tevékeny.
A Marietta a Mária kicsi-
nyítõképzõs formája.
Holnap Lídia és Lívia
napja van.

Évforduló
• 1873-ban Amadé spa-
nyol király elhagyta az
országot, és Cortés kiki-
áltotta a köztársaságot.
• 1929-ben aláírták a lat-
eráni egyezményt, amely
biztosítja a Vatikán szu-
verenitását.

Recept
Aszalt gyümölcsös torta
Hozzávalók: 2 tk. fekete
tea, 10 dkg cukor, 10 dkg
mandulaforgács, 25 dkg
aszalt sárgabarack, 20
dkg aszalt szilva, 5 dkg
mazsola, 30 dkg mirelit
vajas tészta, 12,5 dkg
õrölt mandula, fél citrom
leve, 2 ek. sárgabarack-
lekvár.
Elkészítése: A teát 5 dl
vízzel leforrázzuk és 5
percig állni hagyjuk. Fel-

oldjuk benne a cukrot, bele-
keverjük a gyümölcsöket és
a mazsolát, majd lefedve 12
órán át állni hagyjuk. A
tésztát kerek gyümölcstor-
ta-formába simítjuk, az al-
ját villával megszurkáljuk
és az õrölt mandulával
megszórjuk. A gyümölcsö-
ket lecsöpögtetjük, a barac-
kokat kettévágjuk. A gyü-
mölcsökkel és a mandula-
forgáccsal a tortát megszór-
juk, majd az elõmelegített
sütõben megsütjük. 15 per-
cig pihentetjük, csak utána
borítjuk ki a formából. A
lekvárba belekeverjük a cit-
romlét, majd a tortát a lek-
várral bekenjük, így szép
fényes lesz a teteje.

Vicc
Egy kisváros polgármester-
ét telefoncsörgés ébreszti
fel az éjszaka közepén. Az
egyik ügyvéd az:
– Sürgõsen beszélnem kell
önnel, polgármester úr!
– Mi az, ami nem várhat
reggelig?
– A fõbíró meghalt ma este,
és én akarok a helyére ke-
rülni.
– Nos, nekem mindegy, ha
a temetkezési vállalkozó
nem ellenzi...

2010. február 11., csütörtök   www.maszol.ro

A legnagyobb hiba, amit az
életben elkövethetsz, az a fo-
lyamatos rettegés attól, hogy
hibázni fogsz. A hibák lehetõ-
ségének elfogadása az emberi
szellem egyik legnagyobb és
legragyogóbb képessége. Aki
ugyanis képes elfogadni azt,
hogy hibázik, az már eleve
kész arra, hogy a dolgokon ja-
vítson. Sok olyan ember is

van, aki eleve kizártnak tartja a
lehetõséget, hogy valaha is hi-
bázna. Õk okozzák a legtöbb
bajt és kárt közöttünk. És van-
nak olyanok is, akik attól retteg-
nek, hogy hibázni fognak. Õk
vannak a legrosszabb helyzet-
ben, mert bár nem tudják elfo-
gadni, hogy õk is hibázhatnak,
de nem is tudnak  aggodalom
nélkül bárminek neki fogni.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A munkában sikeres, ami ál-
tal több lesz a bevétele és nép-
szerûsége hatalmasra nõ. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Stressztûrõ határa kicsi, ha-
mar kifárad és rosszkedvû.
Többet kellene pihennie, és ké-
nyeztetnie magát. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A tavasz eljövetelével sok min-
den megváltozik, az Ön han-
gulata is. Vágyak ébrednek
szívében.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ön valószínûleg több egyesü-
let, szervezet tagja, illetve
többféle közösségi tevékenység-
ben vesz részt. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha valaha is voltak kétségei
erotikus vonzereje felõl, a Vé-
nusz ragyogó égiteste ezeket
szertefoszlatta. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A Merkúr jelenlegi helyzete
kedvezõtlenül hat pénzügyeire.
Ez nem lenne szerencsés idõ-
pont ahhoz, hogy komolyabb
vállalkozásba kezdjen.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Erõfeszítései jó eredményeket
hoztak, pedig gátolták is sok-
szor. Egy ilyen feszült idõszak
után jót tehet valami kellemes,
üdítõ családi program.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A véletlen egy befolyásos sze-
méllyel hozhatja össze, ha ele-
get tesz egy húzódozva vállalt
társasági meghívásnak. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Mialatt a világ vidámabbik ré-
sze élvezi a karneváli hangula-
tot, Ön módfelett józan lelkiál-
lapotban van. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Bakban a Hold, és hatásá-
ra sikerül megnövelnie nép-
szerûségét, ami céljai elérésé-
hez vezet. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Különös lehetõséggel kecsegte-
tik, amely könnyû meggazda-
godást ígér. Legyen nagyon
éber, ne dõljön be mindenféle
csábításnak. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Fogyasszon almát, zöldségfélé-
ket, hogy erei rugalmasak le-
gyenek, és jó legyen a vérkerin-
gése is.

Horoszkóp
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Röviden
A szurkolók beperelték Becalit

A Steaua Szurkolóinak Független Egyesü-
lete (AISS) révén száz futballdrukker be-
perelte George Becalit, a Steaua labdarú-
góklubjának tulajdonosát. A bukaresti pi-
ros-kékek szimpatizánsai azért citálják bí-
róság elé Becalit, mert az kitiltotta õket a
stadionból, holott érvényes bérletük van a
mérkõzésekre. A szurkolók amellett, hogy
szeretnének bejutni az arénába, neveik
kitörlését követelik a klub adatbázisából,
továbbá személyenkénti egymillió eurós
kártérítést kérnek.

Mutut az ág is húzza

Probléma problémára halmozódik Adrian
Mutu életében, hiszen miután másodjára
is megbukott a doppingteszten, most sza-
bálysértés miatt kaphat pénzbírságot. A
Fiorentina román válogatott futballistája
6500 eurót fizethet amiért rajtakapták,
hogy dohányzott a firenzei Artemio
Franchi stadionban, továbbá 16 500 eurót,
amiért egyik éjszaka engedély nélkül dor-
bézolt. A játékosnak azonban ez apró-
pénznek számít amellett a 17 millió euró
mellett, amelyet a Chelsea követel tõle
kártérítésként.

Menesztették Bölönit?

A belga Le Derniere Heure lap információi
szerint menesztették Bölöni Lászlót, a
Standard Liege romániai edzõjét. Az erdé-
lyi szakember tavaly bajnoki címet szerzett
a Liege-vel. Sorsáról tegnap esti lapzártán-
kig nem érkezett hivatalos nyilatkozat.

Életbiztosítás drukkereknek

A spanyol futball-liga bejelentése szerint
az élvonalbeli és a másodosztályú bajnoki
mérkõzésekre kilátogató szurkolóknak a
jövõben életbiztosítás is jár a belépõk mel-
lé. A Primera División fõszponzorával, a
BBVA bankkal kötött megállapodás értel-
mében, a drukkerek a jegyek megvásárlá-
sával automatikusan hozzájutnak egy
olyan biztosításhoz, amely szerencsétlen-
ség vagy szurkolói rendbontás közben be-
következõ haláleset, szívinfarktus illetve
hosszabb keresõképtelenséget kiváltó sérü-
lés esetén fizet kártérítést. A helyi média
jelentései szerint a biztosítási keret felnõt-
tek esetén 25 ezer euróig, míg a 14 év alatti
gyerekeknél ötezer euróig terjed, és a ha-
zai és az idegenbeli találkozók esetén is ér-
vényes lesz. Az LFP szerint ehhez hason-
ló intézkedésre az európai futballban még
nem volt példa. A 2009/10-es szezonban
eddig két drukker vesztette életét spanyol
futballmérkõzések közben.

Bemutatták az új Red Bullt

A világbajnoki címre is esélyesnek tartott
Red Bull Forma–1-es istálló tegnap mutat-
ta be 2010-es versenyautóját a spanyolor-
szági Jerezben, ahol a csapatok elkezdték
az idei második hivatalos tesztelést. A ta-
valyi szezonban a konstruktõrök pontver-
senyében második helyezett gárda RB6-os
modelljét – az idei szezontól érvényes tan-
kolási tilalom miatt – nagyobb üzem-
anyagtartállyal szerelték fel, így a váz a ri-
vális gépekéhez hasonlóan hosszabb lett.
Az autó a korábbiakhoz képest jóval he-
gyesebb orrkúpot kapott, ugyanakkor fel-
újították az elõzõ idényben alkalmazott,
cápauszonyhoz hasonló motorborítást. Az
energiaitalokat gyártó cég megtartotta
2009-es pilótapárosát, így az idén is a né-
met Sebastian Vettel és az ausztrál Mark
Webber kormányozza a kocsikat.

Konstancán lesz a román–német

Bukarest helyett Konstancán rendezik meg
szombaton 14 órától a román–német rögbi-
mérkõzést az Európai Nemzetek Kupájá-
ban. A második fordulóban jegyzett össze-
csapás helyszínét a hétvégére jósolt idõjárás
miatt változtatták meg.

Megkezdõdött az 
olimpiai visszaszámlálás

Téli olimpia

Hírösszefoglaló

Az idõeltolódás miatt a 21.
téli olimpia hivatalos megnyi-

tója csak szombaton hajnalban
lesz Vancouverben, a versenyek
viszont már holnap elkezdõdnek
a férfi síugrás selejtezõjével.
Jacques Rogge, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke
szerint a szervezõk munkája pél-
daként szolgálhat a jövõbeni öt-
karikás események szervezõinek.
A belga sportdiplomata a torna
helyszínén, a szervezet 122. ülésé-
nek megnyitóján így fogalmazott:
„Az elõkészületek során mindent
a sportolók, a környezet és a tar-
tósság figyelembevételével tettek.
Meg vagyok gyõzõdve arról,
hogy 16 napig varázslatban lesz
részünk.” Szerinte a szervezõbi-
zottság (VANOC) mindent elkö-
vetett azért, hogy az olimpia sike-
res legyen, és most a 82 országból
érkezett több mint 2500 sportolón
a világ szeme. A 67 éves sportve-
zetõ arra számít, hogy az ese-
mény mintegy hárommilliárd
tévénézõt vonz majd.

Az olimpiát két központban,
Vancouverben és a tõle mintegy
120 km-re fekvõ Whistlerben,
négy helyszínen rendezik. Van-
couver központjában lesznek a
„jeges” sportesemények, Whist-
lerben az északi és alpesi sízõk,
valamint a bobosok, a
szkeletonosok és a szánkósok

küzdelmei, Nyugat-Vancouver-
ben, a Cypress-hegységben a
hódeszkások és a síakrobaták via-
dalai, Richmondban pedig a
nagypályás gyorskorcsolyázók
versenyei. A sportolókat – köztük
a romániai és a magyarországi
küldöttséget – két olimpiai falu-
ban, Vancouverben és
Whistlerben szállásolták el.

Románia, mint ismert, 28 spor-
tolóval képviselteti magát, amely
az elmúlt harminc év legnagyobb
hazai delegációjának számít. Re-
ményeik szerint Tófalvi Éva,
Paul Constantin Pepene és
Petricã Hogiu révén sikerül majd

a legjobb húsz közötti helyezést is
elérniük. A négy évvel ezelõtti,
torinói játékokon a nõi biat-
lonistáknak sikerült a 14. helyet
megkaparintaniuk, a téli olimpi-
ák története során pedig egyet-
lenegyszer sikerült érmet szerez-
nie romániai versenyzõnek:
1968-ban, Grenoble-ban a Ion
Banþuru és Nicolae Neagoe al-
kotta páros bobozásban lett
bronzérmes. De történt olyan is,
hogy a trikolórok egy sízõje az
utolsó helyen zárt: Florentin-
Daniel Nicolae az 53. lett, még
egy dél-afrikai versenyzõnek is si-
került õt megelõznie. 

A romániai küldöttségbõl a biatlonista Tófalvi Évától remélik, hogy a legjobb húsz között zár majd az olimpián

Megkezdõdött a visszaszámlálás Vancou-
verben, ahol holnap tartják a 21. téli olim-
pia megnyitóját. A kanadai seregszemlén
az elmúlt harminc év legnépesebb románi-
ai küldöttsége vesz részt.
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CEBL-fináléban a Mobitelco
Kosárlabda

Turós-Jakab László 

A kolozsvári négyes döntõt
rendezõ „U” Mobitelco és a

cseh bajnoki ezüstérmes Mle-
karna Miltra Novy Jicin vívta a
2009–2010-es Közép-Európai
Kosárlabda Liga (CEBL) döntõ-
jét, ám a találkozót csak tegnap
esti lapzártánk után játszották.

A kedd esti elõdöntõben szo-
ros összecsapásokon dõlt el a két
továbbjutó. A csehek elsõsorban
14 triplájuknak köszönhetõen
gyõzték le 88-77-re a Paksi
Atomerõmû SE-t miután
Szarovics 28, Varnelis 27,
Gavlák pedig 16 pontot szórt a
magyar bajnoknak. Utóbbi tré-
nere, Schmidt Béla csak a 36
éves veterán, Gulyás Róbert (23
pont), valamint a válogatott

Körtélyesi Gergely (19p) teljesít-
ményével lehet elégedett.

A nyitónap második mérkõzé-
sén nagyot csatázott egymással a
két romániai gárda, az „U”
Mobitelco és a Temesvári Elba
összecsapása elsõsorban a véde-
lemrõl szólt. A mérleg nyelve a
harmadik negyedben billent ki,
amikor a temesváriak elveszítet-
ték egyik alapemberüket, a gyors
egymásutánban két személyi hi-
bát is elkövetõ Uros
Velicskovicsot. Mintegy 2500 fõs
nézõsereg elõtt, a házigazdák 73-
64-re nyertek. Krsztanovics 25,
Lawrence 13, Silvãºan pedig 10
pontot szerzett. A másik oldalon
Peszics (27) és Pãltiniºanu (19)
volt a két legeredményesebb.

Tegnapi lapzártánkig csak a
bronzmeccs fejezõdött be, a te-
mesvári csapat 87-70-re gyõzte le
a paksi gárdát. 

Holtverseny a férfiaknál
Sítájfutás

ÚMSZ

A svéd Peter Arnesson és az
orosz Eduard Khrennikov

holtversenyben végzett az élen a
felnõtt sítájfutók tegnapi Euró-
pa-bajnoki és Világkupa-futa-
mának középtávú viadalán. A
Hargitán zajló Sítájfutó Világhét
elsõ versenynapján Alin Ciprian
Marian a 49. lett, Vasile Stelian
Cupcea a 63., míg Paul Brã-
biescu-Cãlinescu a 66. helyen
zárt. A legjobb magyarországi
sportoló Gond Balázs lett, aki
az 54. pozícióban fejezte be a
középtávú versenyt.

A nõk középtávú versenyét
az orosz Tatjana Vlasova nyer-
te, míg a hazai sportolók közül

Monica Auer a 31., Veronica
Minoiu a 36., Andreea Danilã
pedig a 39. lett. A magyaror-
szági Simon Ágnes a 32. helyen
zárt, Szivak Ildikó pedig a 38.
lett. A kanadai színeket képvi-
selõ Orosz Erzsébet a negyve-
nedik helyen végzett.

A junioroknál is orosz siker
született, Jekatyerina Zakha-
rova személyében, de a ma-
gyarországi Pozna Anna az elõ-
kelõ második helyen zárta a vb-
futamot.

Ma a hosszútávú versenyeket
rendezik a Tolvajos-tetõn. Hol-
nap szünnap lesz a tornán, míg
szombaton a sprintversenyeket
tartják meg. A vasárnapi váltók
Hargitafürdõn lesznek. A fel-
nõttek versenyeit a SportKlub
közvetíti. 

Labdarúgás

T. J. L.

Hétközi 26. fordulóval foly-
tatódott az angol labdarúgó

Premier League 2009–2010-es
pontvadászata. A Manchester
City 2-0-ra nyert a Bolton
Wanderers ellen, és ezzel beérte
pontszámban a negyedik helyen
álló Liverpoolt. A sereghajtó
Portsmouth a vendég Sunder-
landet sem tudta legyõzni, sõt,
Dindane a 95. percben mentett
pontot a házigazdáknak, 1-1.
További eredmények: Fulham

–Burnley 3-0, Wigan Athletic
–Stoke City 1-1. Tegnap további
hat találkozót rendeztek, köztük
az Arsenal–Liverpool, Aston
Villa–Manchester United és
Everton–Chelsea slágermérkõ-
zéseket. Az összecsapások lap-
zártánk után fejezõdtek be.

Elsõként a címvédõ Werder ju-
tott a Német Kupa elõdöntõjébe,
a brémaiak 2-1-re nyertek a
Hoffenheim ellen. A gyõztesek
góljait Naldo és Hugo Almeida, a
vesztesekét pedig Tagoe szerezte.
A további párosítások: Bayern
München–Fürth, Augsburg–
Köln, Osnabrück–Schalke. 

Továbbjutott a Werder

A kolozsváriak gyõztek a rangadón, Temesvár a bronzért játszott Fotó: Agerpres
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