
Az Elsõ ház program kereté-
ben megvásárolt új és félkész

lakásokra az állam 60 ezer euró
értékig vállal garanciát, miköz-
ben 70 ezer euró igényelhetõ a

meg nem kezdett házakra, 75
ezer pedig a társas formában
épített új ingatlanokra – errõl
döntött a kormány tegnapi ülé-
sén. 6. oldal 

Cs. P. T.

Romániába kerülhetnek az
Európai Unióban felhalmo-

zott radioaktív hulladékok – írta
tegnap a The Times. A brit lap ér-
tesülései szerint az európai közös-
ség tagállamai régóta tervezik egy
közös, föld alatti tároló megépíté-
sét, amely az öreg kontinens
„nukleáris temetõje” lenne.
Mindeddig nyolc ország merült
fel a tároló lehetséges helyszíne-
ként: Románia, Bulgária, Hollan-
dia, Olaszország, Lengyelország,
Szlovákia, Litvánia és Szlovénia.
A lap úgy tudja, a nyolc állam ve-
zetõi májusban egyeztetnek a kér-
désben, az Európai Bizottság pe-
dig még ebben az évben jóvá-
hagyja a nukleáris lerakat meg-
építését. Folytatása a 3. oldalon 
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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 4,1196 ▲
1 amerikai dollár 2,9975 ▼
100 magyar forint 1,5189 ▲

Ukrajna: korán örült Janukovics?

Az ukrán legfelsõbb közigazgatási bíróság
bejelentette tegnap, hogy felfüggesztette az
elnökválasztás eredményének kihirdetését,
mert Julija Timosenko kormányfõ, elnökje-
lölt óvást nyújtott be a számára vereséget je-
lentõ eredmény ellen.

Aktuális 2

Kultúra 8

Vezércikk 3

Erdélyi humorra fel!
Március 10-ig jelent-
kezhetnek azok a hu-
moristák, akik a fõdí-
jért és a 7. Erdélyi
Humorfesztivál gyõz-
tese címért szeretné-
nek megmérkõzni –
jelentették be tegnap,
közös sajtótájékozta-
tójukon a rendezvény
szervezõi: a Románi-
ai Magyar Demokra-
ta Szövetség és a
Szomszédnéni Pro-
dukciós Iroda. 

Gazdaság 6
Aranyra vadászó oroszok?

Újraindítaná az aranykitermelést Nagybá-
nya közelében ciános technológiával a volt
Aurul üzem területén az új orosz tulajdo-
nos – értesült a România liberã. Borbély
László környezetvédelmi miniszter szerint
eddig nem keresték meg ez ügyben. 

„Eladnák a feleségüket is
egy jó funkcióért” – jelle-

mezte párttársait a zavaros fo-
galmazásáról elhíresült Marian
Vanghelie bukaresti PSD-
elnök, aki nyomdafestéket nem
tûrõ szavakkal beszélt alakulata
országos elnökérõl, Mircea
Geoanáról. A sértett fél azon-
nal bocsánatkérésre szólította
fel Vangheliét, aki azzal mente-
getõzött, hogy csak viccelt.
Közben forr a hangulat a Szoci-
áldemokrata Párt szombati
tisztújító kongresszusa elõtt, az
alakulat több vezetõ politikusa
kérte a zárt listás szavazással
történõ tisztújítási módozat
megváltoztatását; Mircea Geo-
anã elnök viszont továbbra is
ragaszkodik a csapatos válasz-
tás elvéhez. 3. oldal

Államreform 
– és hajókötél

A vezetõ kormánypárt legfõbb gondját
pedig az jelenti, miképpen válassza meg
új szimbólumát oly módon, hogy az mi-
nél jobban emlékeztessen cotroceni-i

mentorának hajós múltjára.
Félõ, hogy miközben az
iránytû, a hajókormány, 
a horgony, a matrózcso-

mó meg a szirén között vá-
logatnak, az államrefor-
mot – a korrupció elleni
harccal együtt – elüti 
a hajókötél.

A közalkalmazottak arra panaszkodnak, ebben a hónapban kevesebb pénzt vehettek ki a bankautomatákból, mint a múlt hónapban

Emil Boc kormányfõ büszkén hirdette a program folytatását

Bogdán Tibor

Fotó: archív 

Atomszemét
Romániában?

„A kormány egyszerûen hazudik, azt ígérték, hogy nem csökkennek a tavaly év végi fize-
tések, és íme, csökkentek. Azt ígérték, hogy betartják a kollektív szerzõdésben foglaltakat,
és íme, nem tartják be” – háborog a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezet ügyvezetõ elnöke,
Marius Nistor. A szakszervezetist a január elsejétõl már az egységes bértábla szerint számí-
tott közalkalmazotti bérek állítólagos csökkenésérõl kérdeztük, amire a januári bérek kéz-
hez vételével egyre több panasz érkezik. A munkaügyi minisztérium államtitkára, Valentin
Mocanu az ÚMSZ kérdésére cáfolta a bércsökkenésrõl szóló információkat. 7. oldal 

Fotó: ÚMSZ/archív

Egységes bérpánik 
Hivatalnoki hibával indokolja a kormány a közalkalmazotti fizetések csökkenését

Boc: startolhat az Elsõ házVanghelie: eladó
PSD-feleségek



Hírösszefoglaló

Az ukrán legfelsõbb közigaz-
gatási bíróság bejelentette teg-

nap, hogy felfüggesztette az el-
nökválasztás eredményének kihir-
detését, mert Julija Timosenko
kormányfõ, elnökjelölt óvást
nyújtott be a számára vereséget je-
lentõ eredmény ellen. A bíróság
ezzel a központi választási bizott-
ság azon döntését függesztette fel,
amely szerint Viktor Janukovics
elnökjelölt megnyerte a választás
második fordulóját. A bíróság
döntésével két nappal hosszabbí-
totta meg a hivatalos eredmény ki-
hirdetésének határidejét. Az elnö-
ki eskütételt február 25-re tûzték
ki. A bíróság ugyanakkor elutasí-
totta Timosenkó keresetének azt a
részét, hogy „tiltsa meg

Janukovicsnak az elnöki eskü leté-
telét a Legfelsõ Rada ülésén”,
mert az eddig gyõztesnek tekintett
elnökjelölt „nem felelõs a történ-
tekért”, vagyis a csalásokért, ame-
lyeket a felperes miniszterelnök ál-
lítása szerint elkövettek.

Timosenko miniszterelnök, aki
kilenc kötetben foglalta össze ke-
resetének bizonyítékait, a többi
között azt követeli, hogy a bíró-
ság nyilvánítsa érvénytelennek a
február 7-i választás eredménye-
it, és hogy a központi választási
bizottság ismételtesse meg a vok-
solást. Az ukrajnai elnökválasz-
tást a hivatalos végeredmény sze-
rint Viktor Janukovics, a Régiók
Pártjának vezetõje nyerte meg, a
szavazatok 48,95 százalékával.
Julija Timosenko miniszterel-
nök, a BJUT párt színeiben a

voksok 45,47 százalékát szerezte
meg. A kormányfõ azt állítja,
hogy a választások eredményét
meghamisították és mindeddig
nem ismerte el vereségét. Ugyan-
akkor felszólította híveit, hogy tar-
tózkodjanak a 2004-es „narancsos
forradalmat” idézõ utcai meg-
mozdulásoktól. Abban az évben a
tömeges tiltakozások nyomán a
bíróság érvénytelenítette Janu-
kovics elnökválasztási gyõzelmét
és új voksolást írt ki, amelyen
Timosenko szövetsége, Viktor
Juscsenko diadalmaskodott.

A külföldi megfigyelõk sza-
badnak és szabályosnak minõsí-
tették a legutóbbi elnökválasz-
tást, ami megkérdõjelezi
Timosenko törekvésének esélyét,
hogy a bírósággal semmisíttesse
meg az eredményeket. 
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Röviden

Tizenötmillió lejt kapott 
az RMDSZ kulturális programokra

Mintegy tizenötmillió lejt különített el a
kormányfõtitkárság az RMDSZ javára,
amit a pártoknak járó finanszírozás fölött
kap a szövetség. Frunda György RMDSZ-
es szenátor azzal magyarázta az Agerpres
hírügynökségnek a „soron kívüli” támoga-
tást, hogy azt az RMDSZ nem pártként,
hanem a magyarság érdekvédelmi közössé-
gi szervezeteként kapta. „Az RMDSZ ket-
tõs szerepet lát el: egyaránt politikai és kul-
turális szervezet. Utóbbi minõségében, a
többi nemzeti kisebbségi szervezethez ha-
sonlóan kap támogatást” – mondta el
Frunda György. A kormányfõtitkárság
összesen hetvenmillió lejt osztott szét a
nemzeti kisebbségek között. 

A cseh legfelsõbb bíróság 
betiltotta a munkáspártot

A cseh legfelsõbb közigazgatási bíróság teg-
napi ítéletében betiltotta a parlamenten kí-
vüli szélsõjobboldali Munkáspártot
(Delnicka Strana [DS]), azzal az indoklás-
sal, hogy veszélyezteti a cseh demokráciát.
A párt szélsõséges és kapcsolatokat ápol a
cseh újnácikkal – hangzik továbbá az in-
doklás. A párt visszautasította a vádat, és
azt állítja, az ítélet politikai indíttatású és
az a célja, hogy „elhallgattassa a politikai
vetélytársat”. A betiltási kérelmet a kor-
mány kezdeményezte, amelynek elsõ kísér-
letét, tavaly elégtelen bizonyítékok miatt el-
utasították. Az idén januári tárgyaláson
már tucatnyi bizonyíték állt rendelkezésre,
amelyek alátámasztották a párt alkotmány-
ellenes tevékenységét.

Abháziában orosz katonai 
támaszpontot létesítenek

Abháziában orosz katonai támaszpontot
létesítenek – egyebek mellett errõl írtak alá
megállapodást Dmitrij Medvegyev orosz
és Szergej Bagaps abház elnök jelenlét-
ében tegnap Moszkvában, Bagaps elsõ hi-
vatalos látogatása alkalmából. A támasz-
pont központja, a katonai együttmûködés-
rõl tavaly szeptemberben megkötött meg-
állapodás alapján Gudautában épül fel,
ahol 1700 orosz katona állomásozik majd.
Garri Kupalba, a Grúziától elszakadt
Abházia védelmi miniszter helyettese el-
mondta, hogy a támaszpont Abházia több
pontjára kiterjed majd, kiépítése hamaro-
san megkezdõdik, és összesen háromezer
katonának ad helyet. 

Idán vízummentessé válhat Bosznia 

Van remény arra, hogy Bosznia-Hercego-
vina polgárai nyáron megkapják a vízum-
mentes utazás lehetõségét az Európai
Unióba – vélte tegnap Göncz Kinga
(MSZP) európai parlamenti képviselõ,
aki az elõzõ napokban részt vett az Euró-
pai Parlament és Bosznia-Hercegovina
parlamentjének találkozóján Szarajevó-
ban. A vízummentesség feltételéül sza-
bott követelmények teljesítése jó ütemben
halad, és a boszniai polgároknak jó esé-
lyük van arra, hogy már a nyáron külön
engedély nélkül utazhassanak az EU tag-
államaiba – áll a képviselõ Brüsszelben
kiadott közleményben. 

Dubaji gyilkosság: 
sorra cáfolnak a britek

Sorra cáfolják érintettségüket a Hamász
radikális palesztin mozgalom egyik veze-
tõjének dubaji meggyilkolásában azok a
britek, akiknek útleveleivel a dubaji ható-
ságok szerint a tettesek beutaztak az emír-
ségbe. Dubaj rendõrfõkapitányának tájé-
koztatása szerint tizenegy, európai útlevél-
lel utazó személy – hat brit, három ír, egy-
egy francia és német – vett részt Mahmúd
Abder-Raúf al-Mabhúh meggyilkolásá-
ban. A britek azonban brit lapoknak és a
BBC-nek tegnap rendre cáfolták, hogy ré-
szük lett volna a rajtaütésben. 

Julija Timosenko kormányfõ nem hagyja magát, és egyelõre nyugalomra inti híveit Fotó: Agerpres

P. B.

Ultimátumot intézett tegnap
Cseke Attila egészségügyi mi-

niszter az Országos Gyógyszer-
ügynökséghez és a bukaresti
Cantacuzino Intézethez, miután
elõbbi intézmény visszavonta az
utóbbi szérumgyártási engedé-
lyét, és ebbõl botrány keletkezett.
A tárcavezetõ figyelmeztette az
egymással konfliktusban lévõ in-
tézeteket, felelõsebb ügykezelést
vár a vezetõitõl. 

Az Országos Gyógyszerügy-
nökség rendelkezése értelmében
a Cantacuzino Intézet addig
nem gyárthat semmilyen oltó-
anyagot, amíg nem korszerûsíti,
az érvényben lévõ szabványok-
nak megfelelõen az elõállítás fel-
tételeit. A két intézmény között
hetek óta feszült a viszony, a tel-
jes tiltás elõtt több jegyzékváltás-
ra is sor került. Országos felhá-
borodást váltott ki, amikor több
kórház is az egészségügyi mi-
nisztériumhoz fordult, mert ok-
tóber óta lejárt a használatban lé-
võ TBC oltások szavatossága.
Radu Iordachel, a Cantacuzino
Intézet igazgatója példátlannak
nevezte az Országos Gyógyszer-
ügynökség intézkedését. „Ez a
szankció azt jelenti, hogy az or-

szágban nem lesz hozzáférhetõ
például a tetanuszoltás, a veszett-
ség elleni vakcina, hiánycikk lesz
a BCG-oltás, és senki se számít-
son arra, hogy beszerezheti az
influenza elleni oltóanyagot” –
figyelmeztetett az intézményve-
zetõ, aki szerint már a tavaly el-
indult a használatban lévõ tech-
nológiák korszerûsítése, de ez a
folyamat hosszú. „Az lenne a
méltányos, és az egész ország ér-
dekeinek megfelelõ, ha az év vé-
géig türelmi idõt kapna az inté-
zet” – javasolta Radu Iordachel. 

A Cantacuzino Intézet legké-
sõbb hétfõig, február 22-ig köteles
bemutatni az Országos Gyógy-
szerügynökség által is jóváha-
gyott intézkedéscsomagot, amely-
nek révén az Intézet megkaphatja
a gyártási engedélyt és újrakezd-
heti az oltóanyaggyártást. Az Or-
szágos Gyógyszerügynökség ve-
zetõsége köteles sürgõsségi eljá-
rásban, március végéig elvégezni
az engedélyezéshez szükséges fe-
lülvizsgálatot, hogy április elején
újrakezdõdhessen a vakci-
nagyártás – figyelmeztett tegnap
Cseke Attila. Mint ismert, a
Cantacuzino Intézethez egy
másik botrány is fûzõdik: a lejárt
szavatosságú TBC-elleni oltószer
forgalmazása. 

Szérumbotrány: Cseke Attila

ultimátumot adott a feleknek

K. Gy.

Az energiabiztonság lesz a
központi témája a visegrádi

csoport (V4) rendkívüli, kibõví-
tett miniszterelnöki találkozójá-
nak, amelyre február 24-én Bu-
dapesten kerül sor. Az esemény-
re a négy visegrádi ország –
Csehország, Lengyelország, a
csoport jelenlegi elnöke: Ma-
gyarország, Szlovákia – vezetõi
mellett hivatalos Románia,
Ausztria, Bosznia és Hercegovi-
na, Bulgária, Horvátország,
Szerbia és Szlovénia miniszterel-
nöke, valamint az Európai Bi-
zottság, az Európai Unió soros
spanyol elnöksége és az Egyesült
Államok képviselõi is. A kibõví-
tett budapesti csúcstalálkozó
résztvevõi elsõsorban a villa-
mosenergia- és a földgázhálóza-
tok összekapcsolásának kérdé-
sét, a földgáz és a kõolaj bizton-
ságos szállításának problémáit,
az idõben történõ figyelmeztetés
kérdését vitatják meg. A csúcsta-
lálkozó legfõbb célja: megerõsí-
teni a résztvevõk együttmûködé-
sét az energiabiztonság területén
az Európai Unióval. A V 4-
csúcs után február 25-én és 26-án
a dunai makrorégió 14 országá-
nak kormányfõi és külügymi-
niszterei egyeztetnek Budapes-
ten, a Duna-stratégia kidolgozá-
sáról. Ezzel párhuzamosan, az
Európai Bizottság szervezésé-
ben, konferenciát tartanak a Ma-
gyar Tudományos Akadémián a
Duna-stratégiában érintett régi-
ók, civil szervezetek részvételé-
vel. A konferencián nyitó plená-
ris elõadást tart többek között
Johannes Hahn regionális politi-
káért felelõs európai biztos,
Bajnai Gordon, Magyarország
és Emil Boc, Románia miniszter-
elnöke. A plenáris kerekasztal
tagja pedig Peter Luhan, román
európai parlamenti képviselõ. 

Duna-csúcs
BudapestenUkrajna: korán

örült Janukovics? 

Hírösszefoglaló

Az amerikaiak 52 százaléka
szerint Barack Obama nem

érdemli meg, hogy 2012-ben új-
raválasszák az Egyesült Államok
elnökévé – derült ki a
CNN/Opinion Research felméré-
sének tegnap ismertetett eredmé-
nyébõl. A friss közvélemény ku-
tatás szerint a megkérdezettek 44
százaléka nyilatkozott úgy, hogy
a két és fél év múlva esedékes el-
nökválasztáson Obamára sza-
vazna, 52 százalék inkább más
valakire adná voksát. A válaszo-
lók negy százaléka nem mondott
véleményt. Obama népszerûségi
mutatója egy hajszállal jobb,
mint az újraválasztására muta-
tott készség. Az elnök mûködé-
sét a népesség 49 százaléka he-
lyesli, 50 százalék nem támogat-
ja. Mint a Huffington Post liberális
portál megjegyezte, az elnökvá-
lasztás még meglehetõsen
messze van, s azt megelõzik az
idén novemberi „félidõs” kong-
resszusi választások. Az ellenzé-
ki republikánusok abban re-
ménykednek, hogy sok mandá-
tumot visszaszereznek a kor-
mányzó demokratáktól, utóbbi-
ak viszont igyekeznek megtarta-
ni a 2006-os és 2008-as választá-

sokon szerzett új törvényhozási
helyeket. A CNN/Opinion
Research kutatása szerint a szava-
zók teljesen kiegyenlített módon
megosztottak a novemberi vá-
lasztások elõtt: 46-46 százalék
kíván támogatni republikánus il-
letve demokrata párti jelöltet.

Keating Holland, a CNN kuta-
tási igazgatója rámutatott: a vá-
lasztók 1991 óta nem voltak
olyan dühösek a törvényhozásra,
mint most, egyaránt elégedetle-
nek a republikánusok és a de-
mokraták munkájával. Mint fo-
galmazott, „ez nem jó év a hiva-
talban levõ elnök számára, bár-
melyik párthoz is tartozik”.

Az amerikaiak nem 

választanák újra Obamát

Barack Obama Fotó: bloombiz.ro



M. Á. Zs.

„Eladnák a feleségüket is egy
jó funkcióért” – jellemezte

párttársait a zavaros fogalmazásá-
ról elhíresült Marian Vanghelie. A
Szociáldemokrata Párt (PSD) bu-
karesti elnöke keresetlen szavak-
kal illette Mircea Geoanã elnököt
is. „Semmirekellõ leprások. Azt
hiszed, hogy én szerelmes vagyok
Geoanába? Mi õ, jó csaj? Menjen
a ..., tele van hibákkal” – jellemez-
te elnökét Vanghelie, egy olyan,
tegnap nyilvánosságra került fel-
vételen, amelyet egy hírtelevízió
élõ adása elõtt rögzítettek. A
PSD-s politikus a továbbiakban is
nyomdafestéket alig tûrõ szavakat
használva jellemezte önmagát és
a pártbeli állapotokat. „Mi a fene,
testvér, én csavargó voltam a su-
gárúton, ezek mind egyetemre jár-
tak, de semmit se tanultak. Becsü-
let szavamra mondom, a jóérzés
alapvetõ elveit sem tanulták meg”
– találta meg a szálkát Vanghelie
párttársai „szemében”. 

Geoanã bocsánatkérést vár

A bukaresti PSD-elnök kijelen-
tését nem hagyta szó nélkül az
érintett Mircea Geoanã, aki bo-
csánatkérésre szólította fel az
egyik legfontosabb támogatóját,
ugyanis nyilatkozatával „lejáratja
a párt vezetõségét”. „Vanghelie
úrnak bocsánatot kell kérnie
mindazoktól, akiket durván meg-
sértett. Elérkezett az ideje annak,
hogy megértse, a szorgalom, a lo-
jalitás, a hozott szavazatok nem
elegendõek ahhoz, hogy országos
szintû PSD-politikus lehessen” –
dorgálta meg Vangheliét Geoanã,
aki szerint a bukaresti PSD-elnök
viselkedése komoly figyelmezte-
tés párttársai számára. Pártelnöke
és a sajtó felhördülését látva Mari-

an Vanghelie megpróbálta elbaga-
tellizálni az ügyet. „Vicc volt,
uram! Mondtam én is, hogy van-
nak hibái, de megszavazom, van
tartásom, vele indultam csatába,
vele maradok” – értelmezte elõzõ
kijelentését Vanghelie, hozzátéve,
a párttársakra vonatkozó rész
megfelel a valóságnak, ugyanis
egyesek közülük csak a jó funkci-
ókért vannak a pártban. 

Csapatban vagy zárt listán?

Közben a párt több vezetõ sze-
mélyisége foglalt állást azzal
kapcsolatban, hogy a szombati
kongresszuson egyénileg vagy
csapatban válasszák-e meg a
PSD következõ elnökségét. Mint
ismeretes, Mircea Geoanã és a
köréje csoportosulók átvitték

akaratukat arra vonatkozóan,
hogy teljes csapattal induljanak
az elnökjelöltek. Azt követõen
viszont, hogy Ion Iliescu, a PSD
tiszteletbeli elnöke kedden pon-
tosan ezt a döntést nehezmé-
nyezve jelentette be lemondását
a pártban betöltött valamennyi
funkciójáról, több szociáldemok-
rata politikus irányt váltott.
Adrian Severin, a párt EP-frak-
ciójának vezetõje határozottan a
„csapatszavazás” ellen foglalt ál-
lást. „Az országos végrehajtó ta-
nács által elfogadott szabályzat-
módosítás olyan pártvezetõséget
eredményezne, amely a szemé-
lyes kapcsolatokra helyezi a
hangsúlyt, nem pedig a szociál-
demokrata elvek és a párt politi-
kai programja iránti elkötelezett-
ségre” – mondta Severin. Hozzá-

tette: tudomása szerint Európá-
ban sehol nincs hasonló válasz-
tási rendszer. Óriási meglepetés-
re Liviu Dragnea, a PSD fõtitká-
ra is a zárt listás szavazás ellen
szólalt fel. „Veszélyes a pártra
nézve és megkértem Geoanã el-
nök urat is, hogy részletezze el-
képzelését a csapatos szavazással
kapcsolatban” – fogalmazott
Dragnea. Felvetésére azonnal re-
agált Geoanã, aki pontosított,
hogy nem a zárt listás szavazás,
hanem a csapatok közötti nyílt
listás voksolás híve. „Felszólí-
tom mindazokat, akik hisznek
az én programomban, hogy irat-
kozzanak fel listámra alelnöki,
állandó bizottsági, fõtitkári tiszt-
ségre, hogy együtt állhassunk a
kongresszus elé” – korteskedett a
jelenlegi PSD-elnök. 
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Az államreform lesz az
idei esztendõ alfája és
omegája – nagyjából ez
volt a lényege az állam-
fõ újévi beszédének, és
errõl szónokolnak leg-
szívesebben mostanság
demokrata-liberális

párthívei is. És nem le-
het nem egyetérteni velük, hiszen ez a román
állam valóban rászorult az alapos felújításra. 
A gondot csak az okozza, hogy a mai „ál-
lamreformerek” húsz éven át nagyon is jól el-
voltak a megreformálatlan államban, sõt,
hasznot húztak belõle, ezért még érdekeltek is
voltak a kárhoztatott állapotok fenntartásá-
ban. A megállapítás ráadásul a teljes román
politikai osztályra érvényes – így aztán nehéz
lenne elképzelni, hogy most hirtelen önma-
guk ellen fordulnának. 
De hát ilyesmirõl szó sincs, hangzatos nyilat-
kozataik szöges ellentétben állnak cselekedete-
ikkel. Hogyan reformálhatná meg az államot
az a Demokrata–Liberális Párt, amely meg-
tartja polgármesteri és megyei pártelnöki
tisztségében a colibaºi-i börtönbe beköltözte-
tett Mircia Gutãut, egy másik megyei vezetõ-
je, Cosmin Popescu pedig két év felfüggesztett
szabadságvesztését tölti – úgyszintén tisztségé-
ben? Amelynek ifjúsági szervezetét Monica
Iacob-Ridzi személyében olyan politikus veze-
ti, aki korrupciós bûnvádi dossziék fõszereplõ-
je, és aki ellen Románia fõügyésze kivizsgá-
lást kért? Mit várhatnánk a szociáldemokra-
táktól, akiknek – többek között – olyan alap-
emberei keveredtek korrupciós botrányba,
mint Adrian Nãstase és Miron Mitrea? De a
Nemzeti Liberális Párt is „kitett” magáért,
kormányzása idején, elég csak néhány mi-
niszterére, Decebal Traian Remeºre, Ioan
Mureºanra és Paul Pãcurarura gondolnunk.
Egyiküknek sem görbült a haja szála sem.
Pedig a demokrata-liberálisok – akkor még
középbalos demokrata pártiakként – 2004-
ben éppen a korruptak (nyilván képletes) ka-
róba húzásának ígéretével nyerték meg a vá-
lasztásokat. Hat év után elmondható: ebbõl
az ígéretbõl sem lett semmi. De hogyan is le-
hetett volna, amikor a „legfõbb karóhegye-
zõt” is többrendbéli korrupcióval vádolják,
például a román kereskedelmi hajóflotta el-
tüntetésének kétes bûvészmutatványával, in-
gatlan jogtalan megvásárlásával.
Hogyan reformálhatnák meg az államot a
tisztségeket az utolsó takarítónõig elpolitizáló,
önmaguk megújítására is képtelen pártok? A
három fõ román politikai párt tisztújító
kongresszusra készül. Bár az ország a gazda-
sági-pénzügyi válság elmélyülésének szaka-
szában van, világosan körvonalazott politikai
programról egyetlen szó sem esik, annál töb-
bet hallani kulisszák mögötti ármánykodá-
sokról, érdekcsoportok átszervezõdésérõl, ha-
talmi viszálykodásról. A vezetõ kormánypárt
legfõbb gondját pedig az jelenti, miképpen vá-
lassza meg új szimbólumát oly módon, hogy
az minél jobban emlékeztessen cotroceni-i
mentorának hajós múltjára. Félõ, hogy mi-
közben az iránytû, a hajókormány, a hor-
gony, a matrózcsomó meg a szirén között vá-
logatnak, az államreformot – a korrupció el-
leni harccal együtt – elüti a hajókötél.

Román lapszemle

Államreform 
– és hajókötél

Bogdán Tibor

Daniel Funeriu oktatásügyi miniszter
naponta elolvas egy tankönyvet. Szerinte
a zömük nagyon jó altatónak bizonyult:
unalmasak és idejétmúlt ismereteket tar-
talmaznak. (Evenimentul zilei) Tizenkét
millió lejes kártérítést követel a Baromfi-
tenyésztõk Szövetsége az élelmiszer-biz-
tonsági intézet vezetõjétõl azért a kije-
lentéséért, hogy a forgalomban levõ tojá-
sok jelentõs része nem alkalmas fogyasz-
tásra. (Evenimentul zilei) Az ország inf-
rastruktúrájának jelentõs része kifutott a
szavatossági idõbõl és mintegy 40 milli-
árd euróra lenne szükség az elektromos
és a fûtéshálózat, valamint az utak mo-
dernizálására. (Gândul) 

Marian Vanghelie (balra) támogatása érdekében sok mindent le kell nyelnie Mircea Geoanã PSD-elnöknek

Kovács Zsolt

Aurel Agache volt kézdi-
vásárhelyi milicista fia kiegé-

szítõ információkat kért Tõkés
Lászlótól arról, hogy apja való-
ban a Szekuritáté besúgója lett
volna. Tõkés László EP-képvise-
lõ kedden hozta nyilvánosságra
azon szekustisztek nevét, rangját
és intézményét, akik a reformá-
tus egyház lelkészeit és a velük
kapcsolatban álló személyeket fi-
gyelték meg. A 102 szekustiszt
névsorában elsõ helyen szerepel
a forradalom alkalmával meglin-
cselt kézdivásárhelyi milicista õr-
nagy, Aurel Agache neve. A volt
milicista családja felháborodott,
és írásban kérte Tõkés Lászlótól,
hogy hozza nyilvánosságra a bi-
zonyítékokat, amelyek rávilágíta-
nak arra, hogy Aurel Agache a
református egyház tagjait megfi-
gyelte. Az ifjú Aurel Dionisie
Agache azt is kérte, hogy az EP-
képviselõ nevezze meg azokat,
akiket apja megfigyelt, és azt,
hogy milyen következményekkel
járt ez rájuk nézve. Aurel
Dionisie Agache emlékeztetett,
hogy a CNSAS korábban azt ál-
lapította meg, hogy a volt kézdi-
vásárhelyi milicista nem mûkö-
dött együtt a Szekuritátéval, ezért
szeretné az apját rehabilitálni. 

Agache: apám
nem volt besúgó

Folytatás az 1. oldalról

A román hatóságok tegnap tagad-
ták a The Times értesüléseit. A
Nukleáris Tevékenységeket Ellen-
õrzõ Országos Tanács (CNCAN)
elnökétõl, Vajda Borbálától azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy Romá-
nia senkivel sem tárgyalt egy uni-
ós radioaktív hulladéktároló meg-
építésérõl az ország területén. A
tájékoztatás szerint a jelenlegi tör-
vények is tiltják az ilyen jellegû su-
gárveszélyes anyagok importját. 

Egy másik illetékes hatóság, a
nukleáris hulladékok tárolásáét
felelõs ügynökség (ANDR) szin-
te kizártnak tartja, hogy az Eu-
rópai Unió „nukleáris temetõjét”
Romániába telepítsék. „Arról
biztosítjuk a hazai közvéle-
ményt, hogy Románia nem vál-
lalt semmiféle nemzetközi köte-
lezettséget egy közös radioaktív
hulladéktároló megépítésére, s
nem is valószínû, hogy valaha is
részese lesz egy ilyen célt kitûzõ
nemzetközi egyezménynek” –
tájékoztatott tegnap az ANDR. 

Az ügynökség szerint az or-
szágban valóban épül majd egy
föld alatti tároló, ám kizárólag a
hazai nukleáris hulladékok szá-
mára. Az ANDR azt is megerõsí-
tette: az Európai Unió szintjén va-
lóban felvetõdött egy közös
„atomszemétdomb” létrehozása a

közösség valamelyik tagállamá-
ban. A közös tároló felépítésének
egyik elõnye az lenne, hogy meg-
oszlanának az – egyébként igen
magas – költségei. 

Romániában jelenleg egyetlen
radioaktív hulladéktároló üzemel
a Bihar megyei Rézbányafaluban.
Ide kerülnek az egészségügyben,
kutatásban és az iparban használt
gyengén és közepesen sugárzó

anyagok. A cernavodai atomerõ-
mû „szemetét” egyelõre ideiglene-
sen a létesítmény közelében tárol-
ják. A jövõben azonban két tároló
is épül az atomerõmû mellé: az
egyik a felszínen, a gyengén sugár-
zó hulladék, egy másik a föld mé-
lyén, az erõsen szennyezõ, még
aktív radioaktív hulladék számá-
ra. Ez utóbbi azonban a tervek
szerint csak 2055-re készül el. 

Atomszemétdomb Romániában?

Fotók: ÚMSZ/archív

Eladó PSD-s feleségek?

A cernavodai atomerõmû „szemetét” a létesítmény közelében tárolják
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B. T.

A román illetékesek
meghamisították az or-

szág költségvetési hiányá-
nak adatait, abból a célból,
hogy a deficit túllépésének
beismerésével ne veszélyez-
tessék a készenléti hitel so-
ron következõ részleteinek
folyósítását.

„Átütemezett” 
adósságok

A román hatóságok közlé-
sének megfelelõen az állam
tavaly 8,5 milliárd euróval
költött többet bevételeinél,
így a költségvetési hiány a
bruttó hazai termék (GDP)
7,2 százalékára emelkedett.
Ez viszont még mindig 0,1
százalékkal, vagyis mintegy
120 millió euróval volt  keve-
sebb annál a szintnél, amit a
Nemzetközi Valutaalap en-
gedélyezett Románia számá-
ra, így tehát elhárult az a fe-
nyegetés, hogy az államház-
tartás túlzott hiánya miatt
nem érkeznek meg az esedé-
kes hitelrészletek. Ebben az
esetben Bukarest képtelen
lett volna folyósítani a bére-
ket és a nyugdíjakat. 

Csakhogy a valóságban
egészen másképpen alakul-

tak az államháztartás muta-
tói. A kormány elhallgatta a
magánszektorral szembeni
állami tartozásokat, és mé-
lyen hallgatott azokról az
összegekrõl is, amelyeket az
állami vállalatok mulasztot-
tak el befizetni a költségve-
tésbe. Mindezeket a tartozá-
sokat „átütemezte” az idei
esztendõre. 

Ha például az illetékesek
kifizették volna azt a 382
millió eurót, amivel a ma-
gáncégeknek tartoznak a
hozzáadottérték-adó fejé-
ben, akkor már ezzel az ösz-
szeggel túllépték volna a bû-
vös 7,3 százalékos deficitha-
tárt. Ugyanakkor a Szálí-
tásügyi Minisztérium sem
utalta át az észak-erdélyi au-
tópályát építõ amerikai
Bechtelnek az elvégzett
munkáért járó kétszázmillió
eurót. 

Mindez eltörpül azonban
az állam állammal szembeni
adósságai mellett. A Gândul
címû bukaresti napilap gaz-
dasági szakértõinek számí-
tásai szerint, csupán a Valu-
taalap által ellenõrzött tíz
nagy állami társaság 1,3 mil-
liárd eurós tartozást halmo-
zott fel – ez az összeg tehát
természetesen szintén nem
került be a költségvetésbe. 

Laza nadrágszíjhúzás

Az ismert gazdasági elem-
zõ, Ilie ªerbãnescu, a
Ciorbea-kormány volt re-
formügyi tárcavezetõje az
eredendõ hibát abban látja,
hogy a román állam nem
megfelelõ deficitszintet alku-
dott ki a Valutaalap képvise-
lõivel. A bruttó hazai termék
7,2 százalékával egyenlõ hi-
ányszintet lehetetlen volt tar-
tani olyan körülmények kö-
zött, amikor az állam jöve-
delmei a bruttó hazai ter-
mékre számított 5,4 száza-
lékkal visszaestek, miközben
kiadásai 1,4 százalékkal
emelkedtek. A válság körül-
ményei között éppen arra
lett volna szükség, hogy a be-

vételkiesés legalább egy ré-
szét a kiadások mérséklésé-
vel fedezzék. Ilie ªerbãnescu
úgy véli, hogy a hibás deficit-
szint megállapításában nem
csak a román hatóságokat
terheli a felelõsség, de a Va-
lutaalap Romániával foglal-
kozó szakértõit is, akik titok-
ban „megbundázták” mind-
ezt a román állammal. Ez
persze csupán személyes vé-
leménye, erre nincsenek bi-
zonyítékai. 

Tavaly, a begyûrûzõ válság
körülményei között a gazda-
sági tevékenység beszûkülé-
se, a fogyasztás csökkenése
valamint a kereskedelmi cse-
rék visszaesése miatt kiürült
az állampénztár. Mindennek
következtében 2008-hoz ké-

pest a vámilletékekbõl szár-
mazó jövedelmek csaknem
32 százalékkal lettek kiseb-
bek, a hozzáadottérték-adó-
ból 16 százalékkal folyt be
kevesebb, a nyereségadó pe-
dig közel 9 százalékkal ho-
zott kevesebbet. Mindezeket
a veszteségeket csak kis rész-
ben pótolták az egyéb bevéte-
li források: így a jövedelem-
adó 0,3, a luxusadó valami-
vel több, mint 14, a tulajdon-
ra kivetett adó és illetéke pe-
dig 3,8, nem egészen 4 száza-
lékkal enyhített a hiányon.

Az állam meglehetõsen la-
zán húzta meg a nadrágszí-
jat: 2009-ben az elõzõ évhez
viszonyítva 2,4 százalékkal
többet, mintegy 11 milliárd
eurót fordított a költségveté-

siek béreire, amelyek így
meghaladták a bruttó hazai
termék 9 százalékát. Szociá-
lis támogatásra az állam ta-
valy 15 milliárd eurót költött,
2,3 milliárd euróval, azaz 18
százalékkal többet, mint egy
évvel korábban, miközben a
társadalombiztosítási hozzá-
járulásokból csupán 11 milli-
árd euró, vagyis közel 260
millió euróval kevesebb folyt
be, mint 2008-ban.

Költséges késlekedés

Ilie ªerbãnescu azt kifogá-
solja, hogy a költségvetést
nem igazították hozzá a gaz-
dasági helyzethez. Az egybe-
hangolás viszont halasztha-
tatlan, így elõbb utóbb sor
fog kerülni rá, csakhogy az
idõ teltével egyre nagyobb
költségráfordítás mellett. Ta-
valy a román állam közel
másfél millió euró kamatot
fizetett a bankoknak, ami 66
százalékkal haladta meg a
2008-as évi kamatszintet. 

A helyzetet csak súlyosbít-
ja az a körülmény, hogy ta-
valy jelentõsen visszaestek
az állam gazdasági beruhá-
zásai is: 2009-ben az állam
mindössze 5,4 milliárd eurót
fordított gazdaságfejlesztés-
re, a 2008-as évi 7,2 milliárd
euróhoz képest, ami 13 szá-
zalékos visszaesést jelent, és
alig több, mint a fele annak a
10 milliárd eurónak, ame-
lyet Emil Boc miniszterel-
nök elsõ mandátuma kezde-
tén megígért. 

Bukarest–IMF. Átverés? Cinkosság?

Ukrajna: Európa elvesztette illúzióit

MTI

A kifizetetlen gázszám-
lák miatti viták, a gazda-

sági válság és a civakodó po-
litikusok még leglelkesebb tá-
mogatói, Lengyelország és a
balti államok szemében is be-
feketítették az Ukrajnáról al-
kotott képet. Az öt évvel ez-
elõtti eufóriát a szomszédok
körében józan realizmus
vagy közöny váltotta fel, fõ-
leg az elnökválasztásokat kö-
vetõen. 

Romlik a helyzet?

Öt évvel a narancsszínû
forradalom után, amikor
Lech Walesa volt lengyel és
Václav Hável volt cseh elnök
személyesen bátorította a til-
takozókat, a lengyel és a lit-
ván elnök pedig részt vett a
két tábor közötti közvetítés-
ben, Ukrajna még mindig
nem európai uniós tagjelölt.
Kijev egykori „szovjet gaz-
dája”, Moszkva világosan ki-
fejtette, hogy nem fogadja el

sem Ukrajna, sem Grúzia
NATO-csatlakozását.

Az EU nem kecsegtette
kellõképpen Ukrajnát a na-
rancsszínû forradalom után,
Németország és Franciaor-
szág például mereven elutasí-
tó álláspontra helyezkedett a
kérdésben. Az új EU-
tagországok is mind kevésbé
nagylelkûek, az általuk kaoti-
kusnak tekintett keleti szom-
széd iránt.

A Kijevrõl, mint megbíz-
ható partnerrõl alkotott kép
akkor rendült meg, amikor a
kifizetetlen gázszámlák mi-
att, a tél kellõs közepén leáll-
tak az ukrán területen áthala-
dó vezetékeken át az európai
partnereknek szánt gázszállí-
tások.

Az ukrán GDP tavaly 15
százalékkal csökkent az acél-
export összeomlása miatt. A
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) felfüggesztette az Uk-
rajnának odaítélt 16,4 milli-
árd dolláros készenléti hitel
esedékes részletének kifizeté-
sét, miután az elnök és a par-

lament megszegte a költség-
vetési kiadások visszafogásá-
ra tett ígéretet.

Csökkenõ EU-befolyás

Az Oroszország és az EU
között, fontos stratégiai pozí-
cióban fekvõ, 46 milliós lé-
lekszámú Ukrajna továbbra
is foglalkoztatja a szomszé-
dokat. Kijev már tárgyal az
EU-val kötendõ társulási
szerzõdésrõl. Az EU elfogad-
ta a keleti partnerségi progra-
mot, hogy anyagi eszközök-
kel támogasson gazdasági és
más projekteket a volt szov-
jetköztársaságokban, közöt-
tük Ukrajnában. 

Az EU soros elnökeként
2011-ben Magyarország és
Lengyelország várhatóan is-
mét elõtérbe állítja Ukrajna
hosszú távú EU-csatlakozási
ambícióját. Politikai elem-
zõk mindazonáltal kevés si-
kerre számítanak a további
bõvítéssel szembeni francia
és a német ellenállás miatt.
„Az az érzésem, hogy az

EU befolyása csökkenõben
van Ukrajnában, új politiká-
val és kezdeményezésekkel
kell elõállnunk, mert Orosz-
ország alapvetõen minden
háborúban nyerésre áll a tér-
ségben” – vélekedett David
Král, a prágai székhelyû Eu-
rópai Politikai Intézet igaz-
gatója.

Esélytelen uniós
integráció

Ukrajna és Kelet-Európa
nem szerepel az iráni és af-
ganisztáni kérdés megoldá-
sában Moszkva segítségére
számító, az orosz–amerikai

kapcsolatok „újraindítá-
sán” munkálkodó Obama-
kormány prioritásai között.

Az EU nagyobb stabili-
tást vár az új elnöktõl, aki-
nek programjában szerepel
ugyan az EU-csatlakozás,
de európai szakértõk szerint
erre egyelõre nincs esély.

„A politikusok mindent
megígérnek, meg minden-
nek az ellenkezõjét is” – pa-
naszolta Amanda Paul, a
European Policy Center
(EPC) Ukrajna-szakértõ-
je. „Igazán csalódott va-
gyok, hogy az ukránoknak
nincsen semmilyen válasz-
tásuk” – tette hozzá. A szak-

értõ szerint az EU abban bí-
zik, hogy az új elnök alatt
politikailag stabilabbá válik
az ország, de erre senki sem
akar fogadni. 

Mindeközben ukránok tíz-
ezrei hagyták el az országot,
nyugatra távozva, a jobb
élet reményében. „Itt Len-
gyelországban lakásom, ál-
lásom van, az emberek tisz-
telettel bánnak velem. Ott-
hon, Ukrajnában a politiku-
sok csak magukra gondol-
nak. Ukrajna sohasem lesz
EU-tag” – nyilatkozta az
MTI-nek egy ukrán állam-
polgár, aki tíz éve él Varsó-
ban. 

A 2004-es évi békés narancsszínû forradalom idején Ukrajnát

még a szabadság jelzõtüzének tekintõ kelet-európaiak, ma

már csak gazdasági koldusnak látják a volt szovjetköztársasá-

got, amelynek uniós tagságra való alkalmasságát igencsak

kétségesnek látják, az Európai Unió pedig – illúziók nélkül –

nagyobb stabilitást vár az új elnöktõl.

Román gazdasági elemzõk szerint a

bukaresti kormány megtévesztette a

Nemzetközi Valutaalap (IMF) Romá-

niában vizsgálódó küldöttségét. 

Viktor Janukovics. Elnökválasztási gyõzelme lehûtötte Európa reményeit Fotó: Agerpres 

Tárgyalóasztalnál a kormány és a Valutaalap képviselõi. Átrázás vagy cinkosság? Fotó: gov.ro



Thomas Mann A varázshegy címû regényének egyik fõszereplõje
Leo Naphta. Figurája, annak modellje a kutatás régi, izgató kér-
dései közé tartozik. Nem utolsó sorban azért, mert kezdettõl fel-
merült az a kérdés: Lukács György volt-e az említett modell. (…)
Az eddigi kutatás sok kérdést tisztázott, árnyalt, kivált Thomas
Mann vonatkozásában. Meggyõzõdésem azonban, hogy nem
elégséges csak rámutatni Lukács vagy bárki más modell-voltára.
Ehelyett a vonatkozó idõszak valóságos Lukácsának alapos és
részletes ismeretében konkrétan kell megvizsgálni és sokoldalúan
bizonyítani azt, hogy lehetett-e, s ha igen, mennyiben volt õ a
modell. A Leo Naphta figura születésének paradoxonokban oly
gazdag rejtélyét csak Thomas Mann törekvéseinek, a regénybeli
Leo Naphtának és a feltételezett modellnek (esetünkben Lukács
Györgynek), annak életútjának mély ismeretével, a lehetõ legtöbb
tényezõ egybevetésének segítségével lehet megoldani. (…)
Rejtély ugyanis az – és errõl lesz szó az alábbiakban –, hogy
Thomas Mann miért tagadta sokszor határozottan, máskor köz-
vetve elismerte, illetve saját maga állította, hogy Lukács volt
Naphta modellje. Hasonlóképpen, Lukács irodalomtörténeti ta-
nulmányaiban közvetve tagadta, személyes nyilatkozataiban elis-
merte önmaga modell-voltát; de hol azt vallotta, hogy Naphta
külsejében, hol azt, hogy belsõ, szellemi vonatkozásokban kapott
az tõle bizonyos meghatározó jegyeket. Vajon miért?

Novák Zoltán: Thomas Mann és a fiatal Lukács. 
A Leo Naphta rejtély megoldásához

Mivel az agrárszektor tiltakozási formáiról
meglehetõsen kevés az ismeretem, és a kor-
ra való tekintettel apámtól pedig mindösz-
szesen néhány vasvilla és egy muzeális ka-
sza maradt, nem tudom, mi az én teendõm.
Erõgép bosszantóan nincs kéznél, amikor
kéznél kellene legyen az erõ, meg aztán az
indulat se jó tanácsadó, úgyhogy a paraszt-
virtusból jobb, ha alábbadunk, a hatalom-
mal szemben pedig kellõ parasztalázattal vi-
selkedünk. 
Igen, ami az erõt illeti, a rendszerváltás után
azt mondtuk, legnagyobb erõgép mégiscsak
a nép, mi vagyunk az erõ képviselõinkkel
együttesen, s nekünk nem lesz más teen-
dõnk, mint szántani-vetni, de szépen aratni
mindenekelõtt. Ahogy írva van: képviselõ a
parlamentben, paraszt a termõföldjén. 

És most itt állunk megfürödve,
Dózsa népétõl jó sok paraszt-
hajszállal lemaradva, mert
Györgyünk népe köztudomá-
súlag földönfutó volt, ezzel

szemben nekünk földünk van,
nem tudjuk, mit vétettünk a
Jó Istennek, hogy a rend-
szerváltás után folyton dû-

lõkkel, parcellákkal,

törvényekkel és parlagokkal nyomorít.
Olyasmivel, amit mind közönségesen termõ-
földnek nevezünk, pedig terem egy jó fenét. 
Nem terem, ha eszem ágában sincs az
apámtól rám maradt vasvillával hozni nap-
világra a vadkondának szánt édesgyökereket
itt az erõsen szikes és eró-
ziós magaslati levegõkön.
Úgy kell nekem, ha inam-
ba szállt a bátorság, amikor
szép bankkölcsönöket em-
legettek nekem, hogy le-
gyen traktorom, vetõgépem
és boronám; csakhogy mi-
vel az okmányokhoz benzinkutat nem csa-
toltak, elálltam az ígéretes agrárbefekteté-
sektõl, zsebre dugott kézzel néztem a parla-
gomat. Mások ennél is tovább mentek, azt
mondták, a tûz égje fel, pedig nem szép
ilyent mondani a drága anyaföldre, kivált,
ha uniós. 
De hát az uniós láz is meglehetõsen alább-
hagyott, mert nem ad pénzt se sokat, se ke-
veset, hogy parlagomat koronás termõföld-
dé felfuttassam, ha az agrárversenybe eleve
a parlagról kívánnék berobbanni, így aztán
a találékony román hatóságokon a sor, fü-
lünk hallatára pótadót emleget. 

Pótadó – ízlelgessük csak! – egészen jól
hangzik, a szónak majdnemhogy feudális
íze van, bár kulákidõkben már apámat is
pótadókkal nyuvasztották. 
Ha valaki nem tudja, mirõl beszélek, ak-
kor elmondom: Adrian Rãdulescu, a me-

zõgazdasági tárca államtit-
kára szerint a pótadós in-
tézkedés valamikor a ta-
vasztól kezdõdõleg több
mint 400 ezer földtulajdo-
nost érinthet, másként
szólva: ennyi darab földtu-
lajdonost büntetnek, mert

zsebre dugott kézzel nézik el, hogy parlag-
juk sehogy sem akar termõfölddé minõsül-
ni, amikor az lenne a követelmény. Írva és
mondva 400 ezer ember nyakába sóznak
majd pótadót. 
A pótadó – ha úgy tetszik, többletadó –
mértékérõl az államtitkár nem beszélt, mert
azt mondta, arról még egyeztetni kell. Meg-
gyõzõdésem, az államtitkár a földügyekben
sokat tapasztalt nép körébõl vétetett, lehet
1907-ben valamelyik felmenõje golyót is ka-
pott a liberális kormánytól, mert egy rendes
államtitkárnak elsõsorban nem az a felada-
ta, hogy úgy kapásból összevissza pótadók

mértékérõl beszéljen, és nem az a feladata,
hogy a parlagok megmûvelhetõségének le-
hetõségeit kiemelten keresse, hanem az,
hogy az intézkedés érvénybelépéséig a több-
letadó mértékérõl egyeztessen. 
Figyelik? A mezõgazdasági államtitkárság
elsõsorban nem azt vizsgálja kiemelten, mi-
ért hagyja a tulajdonos megmûveletlenül a
földeket, nem beszél a jelenség nemzetgaz-
dasági összefüggéseirõl, a termés eladható-
ságáról és a földtulajdonból származó jöve-
delem tûrhetetlen visszáságairól, sõt az ál-
lamtitkár azt sem látja, hogy vannak olyan
rossz minõségû területek, hogy nem éri meg
foglalkozni velük. Most legsürgõsebb egyez-
tetni a földtulajdonos büntethetõségérõl. Ki
tudja, az agrártudománytól a végrehajtásig
mennyi értékes kapacitást kell beleölni még
az államtitkársági mûködésbe. 
Mindegy, pótadót fizetünk, a parlagunk
nem lesz már versenyszféra. Addig is mara-
dok nyugalommal, ne közelítsen se külföldi
tõkeerõ, se spekulatív szándék, mert tíz kör-
münk a mi moratóriumunk, az a ragaszko-
dó transzilván beszéd, ami a szomszéd szá-
ján jött ki, s egy kicsit meg is kellett hökken-
nünk rajta: „Nem baj, földünk benyúlik a
temetõbe...” 

A parlag koronája
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„Mások nem tudnak nekünk annyit ártani, mint mi
ártunk magunknak!” – mondta Gróf Széchenyi Ist-
ván. Ez a megállapítás váltotta ki bennem az alábbi
„helyhez kötött” gondolatokat.
Már-már közhely leírni: Szatmár megye magyarsága
az utóbbi két  helyhatósági választáson túlnyerte
magát, vagyis szavazataival több fontos posztot szer-
zett, mint amennyi számarányból következne. Nem
csak arra utalunk, hogy a szûkön 37 százaléknyi
magyarság képviselõje ül például a megyei önkor-
mányzat elnöki, vagy a legjelentõsebb városok (Szat-
márnémeti, Nagykároly, Tasnád) polgármesteri szé-
kében, de arra is, hogy nem egy olyan községet is õk
vezetnek, ahol a román lakosság súlya jóval na-
gyobb. És közmegelégedésre vezetnek. Mint Domo-
kos Sándor Kolcsot, Nagy József Pálfalvát, Juhász
Lajos Vetést. 
Az RMDSZ-nek nem annyira a vegyes lakosságú te-
lepüléseken, mint pár magyar többségûben vannak
visszatérõ gondjai. Ott, ahol a megosztottság befész-
kelte magát a magyarság soraiba, akár román pártok
részérõl (mint Börvelyben, ahol ma egy meglévõ
Móricz mellszobrot képtelenek felállítani),akár a
Magyar Polgári Párt (MPP) révén Kaplonyban,
Avasújvárosban és Egriben. 
Az MPP kavarása miatt legutóbb az újvárosi ma-
gyarság már az alpolgármesteri széket is elveszítet-
te. Alig egy évvel a választás után a magyar-magyar
ellentétek okán Kaplonyban feloszlott a tanács. S a
mûködésképtelenség, egyebek mellett, fontos pályá-
zat elvesztésével járt. Most az egri önkormányzatra
vár hasonló sors, mert miközben a tanácsosok hosz-
szabb ideje egymást pofozzák, elmaradtak az érde-
mi döntések. Az új választás nem csak pénzbe, de
idõbe is kerül, elhúzódnak a fejlesztések, aminek a
közösség vallja kárát. Szomorú, hogy a pofozkodás-
ból, tanácsosként, a helyi református pap is kiveszi
részét, holott Isten szolgája a békességre, a nyáj ös-
szetartására kapott mandátumot a Fennvalótól. Ha
egy kisebb csapatnál nem tudja ezt elérni, akkor
egyházmegyei esperesként (mondják, az akar len-
ni!) a jóval nagyobbal hogyan sikerül? Szabó Elek
polgármester meg szomorkodik: hová jutott volna
Egri, ha nem tart évek óta ez a demokrácia fóliájá-
ba csomagolt pártoskodás? 
Mint máshol, az MPP a végeken is folyton kimutat-
ja, hogy csak egy célja van, az RMDSZ kiszorítása,

bármilyen úton és bármilyen árat is fizet
érte a magyar közösség. Az összefogás
hiánya fáj neki legkevésbé. Ám
Szatmárban egyelõre szélmalom-harc
a küzdelme. Mint választási eredmé-
nyei is bizonyítják, a szatmári ma-
gyarság sokkal pragmatikusabb,
mintsem mázas nemzeti jelszavak-
kal, õsi jelképekkel és bakancsviselet-

tel jobbszélre lehetne húzni. Sike Lajos
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Mindegy, pótadót fize-
tünk, a parlagunk nem
lesz már versenyszféra.
Addig is maradok nyuga-
lommal.

Lokodi Imre

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mindenki a saját baklövéseit hívja tapaszta-
latnak.“ Oscar Wilde

Pardon

Egy regényhõs modellje

MagunknakA nap címe. Iliescu a párthoz: vagy én,
vagy Geoanã, România liberã.

Magyarázat. A PSD alapító elnöke, több-
szörös államfõ, még mindig nagy tekintély-
nek örvend a pártban. Minthogy csütörtö-
kig még jelentkezni lehet jelöltnek a párt
elnökségére, további meglepetések sincse-
nek kizárva. Mircea Geoanã jobbkeze,
kampányfõnöke, Liviu Dragnea például
Iliescu bejelentése után rögtön el is döntöt-
te, hogy nem támogatja a listás választást,
vagyis azt, hogy a vezetõ tisztségekre egy
kész csoportot lehessen megválasztani, ha-
nem a másik változatot, amely szerint
minden tisztségre külön kell pályázni, a ve-
zetõ csapat pedig az egyéni nyertesekbõl
áll össze. A tét immár nem az, hogy meg-
marad-e pártelnöknek Geoanã, aki dereka-
san szervezi a választások elcsalását (vajon
kitõl tanulta?), hanem ennél sokkal súlyo-
sabb: megmarad-e egységben a PSD?

Az öreg. A Kommunista Párt privatizálá-
sa címmel olvasható Cristian Tudor
Popescu vezércikke a Gândulban. Fejtege-
tése méltatásnak távolról sem nevezhetõ,
CTP alaptétele ugyanis az, hogy „az
öreg” visszavonulása hasznos a román
politika számára, azonban elismerve pár-
ton belüli érdemeit, a szerzõ nem átallja
kimondani, hogy a PSD számára veszte-
ség. „Az utóbbi idõben – paradoxális és
szomorú módon – nyolcvan éves létére
Iliescué volt a legracionálisabb, legkövet-
kezetesebb és legdemokratikusabb hang a
PSD-ben. (...) Iliescu sohasem játszado-
zott a lemondás szóval. Komoly ember,
ha azt mondta, meg fogja tenni.” Hát
igen, a fiatalabbak, nem csak a politiká-
ban, lazábban kezelik az elveket. 

Téli utótréfa. Gügye vicc, de jó, az
Academia Caþavencuban, persze rendõrök-
kel. Bajba jutott rendõrkocsi a behavazott
úton. Van zsaru, aki tolja, az elméletibb
beállítottságú viszont gondolkodik is: „-
Én azt mondom, toljuk belülrõl, mintha
benn melegebb lenne.” 

A nap álhíre. Tárca nélküli miniszter lett a
kormány egyik tagja. Az történt, hogy az
alulról jövõ javaslatot megfogadva troli-
busszal ment be a hivatalába, s a gyúródás-
ban valahogy eltûnt a pénztárcája.



N. V. Zs. 

Ciános technológia fel-
használásával újraindíta-

ná az aranykitermelést a ti-
szai szennyezést okozó volt
Aurul üzemben az új tulaj-
donos, Mihail Prokhorov, a
Forbes listája szerinti leggaz-
dagabb orosz – írta a
România liberã. A lap cikké-
bõl kiderül, hogy Nagybá-
nya mellett gyakorlatilag
ugyanolyan ipari létesít-
mény mûködne, mint ami-
lyent Verespatakra tervez a
Roºia Montanã Gold Cor-
poration (RMGC). „Semmi-
lyen megkeresés nem érke-
zett, amely errõl szólna” –
nyilatkozta az Új Magyar
Szónak Borbély László kör-
nyezetvédelmi és erdészeti
miniszter. Mint mondta:
„olyan helyzetben vagyunk,
hogy akik átvették az üze-
met az ausztrál cégtõl, 2010
végéig egy sor beruházást
vállaltak, de ezekbõl eddig
keveset hajtottak végre”.
„Amíg nem végzik el a fej-

lesztéseket, nem tehetnek
semmit” – tette hozzá. 

„Nem lehetetlen”

A nagybányai Aurul 2000
óta szünetelteti a tevékeny-
ségét. Azt követõen zárta be
kapuit, hogy Románia újko-
ri történetének legnagyobb
kör nyezetszennyezésé t
okozta azáltal, hogy egyik
ciános zagytározójának tar-
talma a Tiszába jutott. A ro-
mániai napilap információi
szerint az orosz tulajdonos-
nak elsõként a helyi környe-
zetvédelmi hatóság végleges
engedélyét kell megszerez-
nie, hogy megkezdhesse a
nemesfémek feldolgozását,
illetve a Máramaros és
Szatmár megyékre kiterjedõ
bányászatot. Cãlin Criºan, a
Máramarosi Környezetvé-
delmi Õrség vezetõje arról
beszélt: egyáltalán nem le-
hetetlen, hogy a moszkvai
irányítás alá tartozó Polyus
Gold megszerezze a jóváha-
gyást. „Az uniós elõírások

szerint az arany feldolgozá-
sa során a tárolóba került
víz ciántartalma nem halad-
hatja meg a tíz milligram-
mot literenként” – nyilat-
kozta a román lapnak
Criºan, a teljesítendõ feltéte-
lekrõl beszélve. A Vlagyimir
Putyin orosz miniszterelnök
szûkebb baráti köréhez tar-
tozó mágnás százmillió
euró körüli befektetés végre-
hajtását ígérte az európai
uniós normák teljesítése ér-
dekében, és minél hama-
rabb el kívánja indítani a
projektet – áll a România
liberã cikkében.

Más projekt is van

Újabb környezeti kataszt-
rófákkal fenyeget, hogy
orosz érdekeltségû cégek
cianidos technológiájú
aranybányákat létesítenének
a Kárpát-medencében – kö-
zölte a Magyar Természetvé-
dõk Szövetsége az MTI-
vel. A szervezet a Green-
peace-szel karöltve a ciani-
dos technológia európai
szintû betiltását sürgeti. A
civilek aggodalmukat fejez-
ték ki a pozsonyi Új Szó napi-
lapban megjelent információ
miatt is, amely szerint

ugyancsak orosz érdekeltsé-
gû cégek cianidos technoló-
giájú aranybányákat kíván-
nak létesíteni Szlovákiában.
Szegfalvi Zsolt, a Green-
peace Magyarország igazga-
tója, a közleményben arra
szólította fel a magyar kor-
mányt, hogy tegyen meg
mindent a nagybányai üzem
újraindítása ellen. „A cián
mérgezõ, senki sem gyõzhet
meg az ellenkezõjérõl” – nyi-
latkozta korábban Stephanie
Roth, az RMGC terveinek
legfõbb ellenzõje. Szerinte
más eljárások is léteznek az
arany kinyerésére. 
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Aranyra vadászó oroszok?
Újraindítaná a ciános kitermelést a tiszai szennyezést okozó üzem új tulajdonosa

Röviden

Éledezõ építõipar?

Egyedül Romániában és
Spanyolországban növeke-
dett 2009 decemberében az
építõipar, 6,9 és 6,2 száza-
lékkal (novemberhez képest)
– közölte az Eurostatra hi-
vatkozva a Mediafax. Euró-
pai szinten fél százalékkal
emelkedett ez a mutató, mi-
közben a legnagyobb esése-
ket a szlovákiai (11 száza-
lék), szlovéniai (8,1 száza-
lék) és bolgár piacok szen-
vedték el. 

Paktum az oroszokkal

Egy romániai gáztározó
megépítésérõl tárgyalt a
Gazprom orosz gázvállalat
Bukarestben tartózkodó ve-
zetõsége Adriean Videanu
gazdasági miniszterrel teg-
nap. A felek tavaly nyáron
írtak alá emlékeztetõt egy
orosz–román vegyes válla-
lat létrehozásáról, amely-
nek a feladata a projekt ki-
vitelezése. A Gazprom azt
szeretné, ha a gáztározó a
kelet-romániai Mãrgineni-
ben épülne meg. 

Béremelés a Daciánál

Háromszáz lejes béremelést
kapnak a Dacia gépkocsi-
gyár alkalmazottai, miután
a francia Renault tulajdoná-
ban lévõ vállalat tavaly 3,8
százalékkal növelte a nyere-
ségét. Ion Iordache, a gyár-
ban dolgozók szakszerve-
zeti alelnöke bejelentette,
hogy tegnap véget értek a
tárgyalások az érdekvédel-
mi szervezet és a munkálta-
tó között. 

Kovács Zsolt

Túlélésük és fejlõdésük
érdekében a háromszéki

kereskedõk a ComCov nevû
egyesületbe tömörültek – je-
lentette be tegnap Aurel
Bote elnök. Az indulásakor
harminc taggal mûködõ
szakmai szervezet jövõ hé-
ten tartja elsõ ülését, amely-
re Kovászna megye három-
száz legnagyobb kereskedõ-
jét hívták meg. „A megyé-
ben több mint ezerötszáz
kereskedõ tevékenykedik,
és eddig nem volt semmi-
lyen közük egymáshoz,
nem találkoztak, nem cse-
réltek tapasztalatot és nem
dolgoztak együtt. Ezen sze-
retnénk változtani” – hang-
súlyozta Aurel Bote, Sepsi-
szentgyörgy egyik legna-
gyobb nagybani lerakatá-
nak tulajdonosa. Mint
mondta, szeretnék legalább
háromszáz-négyszáz aktív
tagra bõvíteni az egyesüle-
tet, amelynek feladata az ér-
dekképviselet lenne, illetve

segítené az együttmûködést
olyan területeken, ahol nem
versenytársai egymásnak a
cégek. Ugyanakkor csopor-
tos kedvezmények kiharco-
lására törekednek az üzem-
anyag-forgalmazóknál, biz-
tosítóknál, telefontársasá-
goknál és bankoknál, illetve
szorgalmaznák, hogy üzle-
teik polcaira felkerüljenek a
helyi termékek. 

Az egyesület a vállalko-
zókat arra buzdítaná, hogy
minél több hagyományos
és ökoterméket jegyeztesse-
nek be, illetve támogassák
ezek népszerûsítését. A cél
az lenne, hogy a háromszé-
ki vásárlók érdeklõdését fel-
keltsék a helyi termékek
iránt – errõl beszélt Vajda
Lajos. Az ötszáz céget tö-
mörítõ Asimcov vállalko-
zói szervezet ügyvezetõ
igazgatója szerint jelenleg
Kovászna megyében 11
húskészítmény, 41 tejter-
mék és 37 péktermék van
hagyományos vagy ökoter-
mékként bejegyezve. Ezek

között megtalálható a bur-
gonyás házikenyér, kürtös-
kalács, sajt, túró, tej, vaj,
tejföl, joghurt, fagylalt, kol-
bász, szalámi, szalonna
vagy hurka is. 

„El kell érnünk, hogy a
vásárlók a helyi ízeket ke-
ressék, ne vegyék meg a
drága csomagolást, amely
többnyire rossz ízû, egész-
ségtelen termékeket takar”
– tette hozzá Vajda. Mint
mondta, egyre több kisvál-
lalkozó van nehéz helyzet-
ben az uniós követelmé-
nyek és a gazdasági válság
miatt, de ha engedélyt vál-
tanának ökotermékek elõ-
állítására, akkor fellélegez-

hetnének. Aurel Bote sze-
rint a szupermarketek meg-
jelenésével a helyi kereske-
dõk elveszítették piacuk és
forgalmuk harminc száza-
lékát. „Amikor új raktár-
áruház nyílik, üzleteink
egy-két hónapig szinte ki-
ürülnek, majd lassan visz-
szatérnek vásárlóink” –
mutatott rá Bote, aki sze-
rint sok sarki bolt tulajdo-
nosa korszerûtlenül keres-
kedik, nem modernizálta
üzletét, nem tesz semmit a
vásárlókért, csak várja a
jobb napokat. Hozzátette:
az egyesület számukra fel-
készítõket szervez, és támo-
gatást nyújt. 

ÚMSZ

Az Elsõ ház program ke-
retében megvásárolt új és

félkész lakásokra az állam
hatvanezer euró értékig vál-
lal garanciát, miközben het-
venezer euró igényelhetõ a
meg nem kezdett házakra,
hetvenötezer pedig a társas
formában épített új ingatla-
nokra – errõl döntött a kor-
mány tegnapi ülésén. A ke-
retösszegek megfelelnek az
elmúlt napokban nyilvános-
ságra hozott adatoknak,
amelyekrõl lapunk korábban
beszámolt. A kormányülésen
arról is döntöttek, hogy a het-
venötezer euró abban az eset-
ben „hívható le”, ha legalább
heten társulnak az építkezés-
ben. A hétszázmillió eurós
keretet a programban eddig
részt vevõ bankok és a mos-
tantól érdeklõdõ pénzintéze-
tek között osztják el – errõl
beszélt Sebastian Vlãdescu
pénzügyminiszter. A határo-
zatot várhatóan ma jelentetik
meg a Hivatalos Közlönyben.
Akik saját telekkel és érvé-
nyes építési engedéllyel ren-
delkeznek, ezt követõen fo-
lyamodhatnak a bankokhoz
az államilag garantált hite-
lért. A bankok a munkálatok-
kal egy idõben és nem utólag
utalják ki a kölcsönt az
igénylõnek. A kormányülé-
sen elfogadták  Elena Udrea

regionális fejlesztési és turisz-
tikai miniszter javaslatát a ro-
mániai vidék felpezsdítését
szolgáló programról. „A ter-
vek szerint tíz ház épülne
2500 településen helyi szak-
emberek, tanárok, orvosok,
rendõrök számára, a vidéki
környezetbe való beilleszke-
désük támogatása, illetve a
falusi oktatási-egészségügyi
szolgáltatások minõségének
javítása érdekében” – muta-
tott rá Emil Boc kormányfõ.
A programot – mint mondta
– a kormány a helyi intézmé-
nyekkel közösen valósítja
meg. Elsõbbséget élveznének
a 35 év alattiak, de bármelyik
közintézménnyel szerzõdés-
ben álló szakember igényel-
heti az épülõ lakások bérbe-
vételét munkaszerzõdése tel-
jes idõtartamára. 

Startolhat az Elsõ ház

Újraindítaná az aranykitermelést
Nagybánya közelében ciános techno-
lógiával a volt Aurul üzem területén
az új orosz tulajdonos – értesült a
România liberã. Borbély László kör-
nyezetvédelmi és erdészeti miniszter-
tõl megtudtuk, hogy eddig semmi-
lyen hivatalos megkeresés nem érke-
zett az ügyben. 

Mintát vesznek a Tisza vízébõl. Az Aurul okozta szennyezés hatása még mindig érzõdik

Védõgyûrû a boltosoknak
Piaci pozíciójuk megerõsítése érdeké-
ben egyesületbe tömörültek a három-
széki kereskedõk. A nagy üzletláncok
megjelenése harminc százalékkal visz-
szavetette a kisebb boltok forgalmát.

Aurel Bote (balra): jövõ héten üléseznek a kereskedõk 

Fotó: MTI

Emil Boc Fotó: archív

A szerzõ felvétele



Antal Erika

„Én is hallottam róla,
hogy csökkennek a közal-

kalmazotti bérek, de nálunk
nem  történt változás, ugyan-
akkora a januári fizetésünk,
mint amekkorával a decem-
bert búcsúztattuk. Pontosab-
ban a decemberi a kényszer-
szabadság miatt kisebb volt a
tavalyi év utolsó fizetése” –
állítja lapunknak a marosvá-
sárhelyi Bolyai Farkas líce-
um pedagógusa, akit arról
kérdeztünk változott-e az
idei elsõ havi jövedelme. A
bukaresti Szépmûvészeti
Múzeum két  alkalmazottja,
egy muzeológus házaspár vi-
szont arra panaszkodik: ket-
tejüknek összesen hatszáz
lejjel kevesebb a fizetése. „A
férjem 400 lejjel, én 200 lejjel
kaptam kevesebbet, mint de-
cemberben. Íme, itt van, fe-
ketén-fehéren” – lobogtatja a
fizetéscetlit a muzeológus fe-
leség.

Arcra fagyott 
mosolypótlék

Hasonló helyzetrõl tudósít
a Maros megyei tanács gaz-
dasági igazgatója, Barta Jó-
zsef is. „Igyekeztünk elkerül-
ni azt, hogy csökkenteni kell-
jen a közalkalmazottak fize-

tését, a tavalyi pótlékokat –
amennyiben jogszerû bérki-
egészítésrõl volt szó – lehetõ-
ség szerint beépítettük az
alapbérbe” – mondja Barta
József. A gazdasági igazgató
szerint csak a legkevésbé in-
dokolható bérnövekmények-
rõl mondott le a Maros Me-
gyei Önkormányzat, a továb-
biakban például nem fizet-
nek „mosolypótlékot” az al-
kalmazottaknak. 

Hiszti és káosz

A Munkaügyi Minisztéri-
um államtitkára, Valentin
Mocanu védekezõ álláspont-
ból válaszol az ÚMSZ kérdé-
seire. „Nem is értem ezt a
hisztériát, az egész sajtó tele
van azzal, hogy csökkentek a
közalkalmazottak bérei. Le
kell szögeznünk: ezek az ösz-
szegek ugyanakkorák, mint a
tavaly decemberben, a kor-
mány állta a szavát” – teszi
hozzá az államtitkár, aki sze-
rint jövedelemkiesést csak a
törvény helytelen alkalmazá-
sa vagy az eddig jogtalanul
biztosított juttatások megvo-
nása okozhat. „Ha az egysé-
ges bértörvényt rosszul alkal-
mazták, vagy a szakszerûtlen
bérszámfejtés miatt csökkent
a közalkalmazott fizetése, ak-
kor mindenképpen lehet és

kell kérni a korrekciót, a bér-
kiesést ilyenkor pótolni kell”
– figyelmeztet Mocanu. Arra
a kérdésre, hogy a törvény
ad-e lehetõséget a félreérté-
sekre az államtitkár kitérõ vá-
laszt adott. „Ez egy új tör-
vény, és természetes, hogy az
alkalmazása során elõjöhet-
nek olyan joghézagok, ame-
lyekre nem számítottunk. De
nem szabad elfelejteni, hogy
a hazai közalkalmazotti

rendszer borzasztóan bonyo-
lult, és átláthatatlan. Ez a tör-
vény azért született, hogy át-
láthatóvá tegye az eddig kao-
tikusan mûködõ rendszert.
2700 státusszal dolgozott a
közalkalmazotti szféra, ezt
lehetetlen hatékonyan és
pontosan adminisztrálni,
mindenképpen egyszerûsí-
tésre kerül sor” – magyarázta
a törvényalkotó és a minisz-
térium bizonyítványát a

szaktárca képviselõje. Az
ÚMSZ megpróbálta összesí-
teni, hány közalkalmazottat
érinthet a váratlan bérkiesés,
de a minisztérium nem tu-
dott erre vonatkozó szám-
adattal szolgálni. „Az egész
média tele van ezzel az ügy-
gyel, de meg kell mondanom
õszintén, fogalma sincs sen-
kinek – nekünk sem –, hogy
kiket érinthet ez a probléma.
Az biztos, hogy eddig a mi-
nisztériumhoz csupán két pa-
nasz érkezett, és ez a tény so-
kat elmond a fizetésgondok
mértékérõl” – nyilatkozta la-
punknak az államtitkár.

Hazugság és bojkott

A Spiru Haret Tanügyi
Szakszervezet elnöke, Marius
Nistor viszont azt állítja, biz-
tos információi vannak arról,
hogy a pedagógusok többsé-
gét  jelentõsen érinti a jövede-
lemcsökkenés. „A kormány
egyszerûen hazudik, azt ígér-
ték, hogy nem csökkennek a
tavaly év végi fizetések, és
íme, csökkentek. Az ígérték,
hogy betartják a kollektív
szerzõdésben foglaltakat, és
íme, nem tartják be. Ez több
mint hazugság, ez alkot-
mánysértés” – fogalmazott
határozottan az érdekvédõ,
aki mindenkit tiltakozásra

szólított fel. „Mindenki szá-
mára, aki kevesebbet kapott
most készhez, azt javaslom,
azonnal kérjen hivatalos ma-
gyarázatot a munkáltatójá-
nál.  Ellenõrizze az alkalma-
zotti besorolását, a bérszám-
fejtés módját. Az egyetlen se-
gítség ilyen esetben a felleb-
bezés” – teszi hozzá a szak-
szervezeti vezetõ. Arra a kér-
désre, hogy tervez-e válaszlé-
pést  az érdekvédelmi szerve-
zet, Marius Nistor egyértel-
mû igennel válaszolt. „Arra
számítunk, hogy a közalkal-
mazotti státuszban lévõ pe-
dagógusok tömegesen élnek
majd a fellebbezés eszközé-
vel, és ha ez nem lesz elég ha-
tásos, akkor nem riadunk vis-
sza sem az általános sztrájk
gondolatától, sem az érettsé-
gi bojkottjának lehetõségé-
tõl.” Lapunk szembesítette
Marius Nistort azzal a tény-
nyel, hogy a minisztérium
szerint mindeddig két eset-
ben érkezett panasz a szak-
tárcához. „Ez megint egy el-
képesztõ hazugság – reagált
az elnök, – mi azonnal jelez-
tük a problémát a tanügyi
tárcának, és a Munkaügyi
Minisztériumnak, és várjuk
a megfelelõ lépéseket, semmi
esetre sem nyugszunk bele
abba, ami most történik” – fi-
gyelmeztetett Nistor. 
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HIRDETÉS

Sztrájkkal fenyeget a Spiru Haret szakszervezet

Egységes bérpánik
Bérszámfejtõi hibával indokolja a kormány a közalkalmazotti fizetések csökkenését

Fotó: Agerpres



Sipos M. Zoltán 

Március 10-ig jelentkez-
hetnek azok a humoris-

ták, akik a fõdíjért és a „7.
Erdélyi Humorfesztivál
gyõztese” címért szeretné-
nek megmérkõzni – jelen-
tették be tegnap közös sajtó-
tájékoztatójukon a rendez-
vény szervezõi: az RMDSZ
és a Szomszédnéni Produk-
ciós Iroda.

„Még mindig gazdasági
válság van, ilyenkor talán
még fontosabb a nevetés,
ezért ha más dolgon spóro-
lunk is, az Erdélyi Humor-
fesztiválon nem fogunk. Sõt,
remélem ösztönzõ hatása
lesz annak, hogy a  tavalyi
700 lejes Humorfeszt fõdíjat,
a Communitas Alapítvány
jóvoltából, idén megemeltük
1000 lejre, illetve meghirdet-
tünk egy Vicces Videó Ver-
senyt is 500 lejes fõdíjjal.” –
tájékoztatott Bodor László
az RMDSZ programirodájá-
nak a vezetõje.

Tóth Szabolcs humorista
szerint a versenyre olyan
kezdõ és haladó erdélyi hu-
moristákat keresnek, akik
egy nagyon egyszerû felté-
telnek kell megfeleljenek: le-
gyenek viccesek. Ezeknek ki
kell dolgozniuk egy 5-10
perces paródiát, stand up

comedy szöveget, jelenetet,
majd jelentkezniük kell a
verseny@ humorfeszt.ro címen
március 10-ig. Utána 5 na-
gyobb erdélyi városban is
tartanak elõválogatásokat,
majd a zsûri és a közönség
reakcióinak a függvényében
a hét legjobb humorista fog
megmérkõzni április 23-án
Kolozsváron a Hetek Verse-
nyén.

Mindezek mellett március
1 és 31. között lehetõség nyí-
lik egy Vicces Videó Ver-
senyre is, amelyik a Humor-

fesztivál és a Kukker.ro közös
versenye. A szabályzat sze-
rint egy saját készítésû ani-
mációt, paródiát, jelenetet,
szkecscset, kisfilmet kell fel-
tölteni a Kukker.ro-ra, és a
legviccesebb 500 lejt fog be-
zsebelni, hangzott el a sajtó-
tájékoztatón.

„A Humorfesztiválok so-
rán több pályázó is érdeklõ-
dött az iránt, hogy milyen
irányelveket kövessen egy
erdélyi humorista, milyen
szabályoknak, elvárásoknak
kell megfeleljen ezért a

Szomszédnéni Produkciós
Iroda összeállított egy Erdé-
lyi Humorista Chartát,
avagy egy „tízparancsola-
tot” humoristáknak” – je-
lentette be Bálint Ferenc hu-
morista.

Bálint Ferenc, a Szom-
szédnéni Produkciós Iroda
humoristája fontosnak tar-
totta megjegyezni, hogy
idén, miután nem sikerült
megegyezniük a kolozsvári
Magyar Operával, a díjki-
osztó gálát a Republica mo-
zi épületében tartják meg. 
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Brahms és Enescu 
Nagyváradon

Nagyszabású hangversenyt
tart ma 19 órától a Nagyvá-
radi Állami Filharmónia,
melyen hallható lesz:
Johannes Brahms D-dúr he-
gedûversenye, a kiváló bu-
karesti hegedûmûvész
Gabriel Croitoru tolmácso-
lásában, valamint George
Enescu III. szimfóniája –
énekkarra és zenekarra. A
nagy lélegzetvételû Enescu-
szimfónia mûsorra tûzése,
mely méretes szimfonikus
zenekart vonultat fel, egy-
ben a mû nagyváradi be-
mutatójának számít. 

Újabb bemutató
Szatmáron

A válság ellenére is menet-
rendszerûen követik egymást
a színházi bemutatók a szat-
márnémeti Harag György
Társulatnál. Pénteken
Michael Frayn a Veszett fejsze
nyele címû vígjátékát viszi
színre némi átdolgozással
Mohácsi János kaposvári
rendezõ. A darabnak ez az
elsõ romániai bemutatója,
miként Mohácsi is elõször
dolgozik együtt a Harag
Társulattal.

Rendkívüli Bánk bán 
elõadás

A hosszú ideje nem játszott
Bánk bán címû Erkel-operát
tûzte mûsorra ma este 6.30
órától a Kolozsvári Magyar
Opera társulata. Az elõadás
rendkívüliségét két esemény
biztosítja. Egyrészt debütá-
lók sorának tapsolhat a kö-
zönség, másrészt a címszere-
pet éneklõ Daróczi Tamást
ünneplik, aki harminc évvel
ezelõtt kezdte pályáját, írja a
szabadság.ro. Karmester: Kul-
csár Szabolcs (debütál), ren-
dezõ Dehel Gábor.

Tavaszi szalon

Nevében is a tavaszt idézi a
Szatmárnémeti Alkotóház
Képzõmûvészeti Egyesület
csütörtök délután a Szatmár-
németi Polgármesteri Hiva-
tal elõcsarnokában nyíló ki-
állítása. Gergely Csaba,
Tillinger István, Katona Gá-
bor, Gurzó Klára, Dan Ge-
orge, Tent Aurél és még ti-
zenöt alkotó közel száz fest-
ményt, grafikát, térplasztikát
mutat be az érdeklõdõknek.

Önrészt 
a Filharmóniának

A kolozsvári városi tanács 3
millió 200 ezer lejt különített
el költségvetésébõl a Kolozs-
vári Filharmónia számára,
annak ellenére, hogy a zenei
intézmény nem a városi, ha-
nem a megyei tanács fenn-
hatósága alá tartozik.
Csoma Botond városi taná-
csos elmondása szerint tet-
ték ezt mindazért, hogy le-
gyen a filharmóniának önré-
sze kormányzati pénzek
megpályázásához, továbbá
szorgalmazzák az együttmû-
ködést a megyei tanáccsal is
a zenei intézmény székház-
gondjainak megoldására.

Antal Erika

„Azt kell eldönteniük a
megyei tanfelügyelõsé-

geknek, valamint a tanügy-
minisztériumnak, hogy
szükségesnek látják-e még
Romániában a mûvészeti
oktatást” – hangzott el teg-
nap Marosvásárhelyen azon
a sajtótájékoztatón, melyet a
helyi Mûvészeti Gimnázium
szülõi bizottsága tartott. 

A tanfelügyelõség ugyanis
költségmegtakarítás címen
felére csökkentené az õsszel

induló ötödik és kilencedik
osztályok számát, úgy hogy
összevonná a zenei és a kép-
zõmûvészeti oktatást egy-
egy osztályba. Kovács Zsu-
zsa zongoratanárnõ lapunk-
nak elmondta, ezzel tulaj-
donképpen a mûvészeti ne-
velés elsorvasztása kezdõ-
dött meg, egy olyan világban
ahol – tõlünk nyugatabbra –
egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek a mûvészetekre, a mû-
vészeti nevelésre.  A mûvé-
szeti oktatás több pénzbe ke-
rül, de a társadalomnak

szüksége van erre, hiszen az
a fiatal, aki festészetet, vagy
zenét tanult, az nemcsak
koncertekre, színházba, kiál-
lításokra jár szívesebben, de
embertársaihoz is tolerán-
sabb. Ezzel az intézkedéssel
fõleg a magyar nyelvû mûvé-
szeti oktatás sérülne, hiszen
kétszer annyi magyar gyerek
tanul az iskolában, mint ro-
mán, de mégsem csak ma-
gyar kérdés, hiszen az egész
országban csökkenteni akar-
ják a mûvészeti osztályok
számát. 

„Berlinben van még egy kof-
ferem” – énekelte füstös-re-
kedtes hangján egykoron
Marlene Dietrich („Ich hab
noch einen Koffer in Berlin”).
A Kék Angyal idejekorán tá-
vozott a hitleráj verébszürke,
de véressé váló világából a ka-
liforniai napsütésbe, a film-
stúdiók jupiterlámpáinak su-
gárzó fényébe, és miközben
hollywoodi karriert csinált,
nem hallgatott a sánta lábú
és „sánta lelkû” Goebbels ha-
zacsábító szirénhangjaira.
„Az a Németország nekem
nem hazám” – üzente min-
den egyes tettével, például
amikor a harctéren buzdította
a nácik ellen az amerikai ka-
tonákat. „Hol vannak a kato-
nák?” („Sag wo die Soldaten
sind?”) – ez tán a leghíresebb,

ó nem, nem slágere: sanzonja;
ezzel is oda üzent, ahol valaha
a hazája (mondjuk inkább így:
szülõföldje) volt. 
És Németország megharagu-
dott rá. Elõbb a Hitleré, majd
az újjászületõ – igaz, két részre
szakadt – Németország. Mert
Dietrich nem szerette vissza
kezdeti sikereinek helyszínét.
Elvégre már amerikai állam-
polgár volt, továbbá részese a
francia ellenállásnak, mit is
szerethetett volna Németország
és a mûvésznõ egymáson? Pá-
rizsban halt meg, nagybetegen.
És õ, aki soha nem szándéko-
zott haza/visszatérni, kívánsá-
ga szerint mégis megcselekedte:
meghagyta, hogy Berlinben te-
messék el.
Az a bizonyos otthagyott koffer
sem marad árván: Marlene

Dietrich az elmúlt pénteken
még egyszer és végleg hazatért
szülõvárosába. Berlinben, a
Potsdamer Platzon – tulajdon-
képpen hollywoodi mintára –
kialakítják a „Hírességek sétá-
nyát”. A vasárnap záruló 60.
berlini filmfesztivál, a
Berlinále alkalmából. Az elsõ
csillagot pedig, amely a sztár
kézjegyét is megörökíti – az
egykori Kék Angyal kapta.
Aztán szeptembertõl követi
még negyven, majd évente tíz.
„Berlinben még van egy koffe-
rem” – énekelte füstös-rekedtes
hangján, és a szöveg így folyta-
tódik: „Ott is marad, és ennek
megvan az oka” („Der bleibt
auch dort und das hat seinen
Sinn”). 

Gyulay Zoltán

Szótárlat

Marlene koffere

Röviden

Mûvészmentesítik az oktatást

Erdélyi humorra fel!
Kezdõ és haladó humoristákat keresnek a 7. Humorfesztiválra

Díjazott 
új világok
K. Gy.

Képzelj el egy új világot
címmel, az Európai Bi-

zottság által meghirdetett
fotópályázat díjazott mun-
káiból nyílt kiállítás Buda-
pesten, a Magyar Fotográfu-
sok Házában. A március 21-
ig látogatható tárlat közép-
pontjában két magyar fotós
képei állnak, a nemzetközi
szakemberekbõl álló hatta-
gú zsûri a fõdíjat ugyanis
egy magyar fotográfusnak,
Halász Dánielnek ítélte
oda, míg az interneten le-
adott szavazatok alapján a
közönségdíjat is egy magyar
alkotó, Szabó Balázs nyerte.
Az Európa több országában
bemutatkozó kiállításon két
másik magyar pályázó mun-
kái is szerepelnek, Balogh
Imola és Nyéki Attila felvé-
telei, mivel a zsûri a díjazot-
tak mellett még 28 munkát
tartott érdemesnek arra,
hogy kiemelje a beérkezett
pályázatokból, és egy széle-
sebb közönséggel megis-
mertetve népszerûsítse al-
kotóik tevékenységét. Az
Európai Bizottság tavaly a
kreativitás és innováció eu-
rópai évéhez kapcsolódva
hirdette meg fotópályáza-
tát, melynek célja Európa
sokszínûségének bemutatá-
sa volt. A pályázatra ezeröt-
száz hivatásos és amatõr fo-
tográfus összesen ötezer
fényképet küldött be. 

Hazaérkezett thaiföldi
turnéjáról az Osonó
Kovács Zsolt

Kéthetes színházi feszti-
vál és tizennégy fellépéses

turné után ért haza Thaiföld-
rõl a sepsiszentgyörgyi Oso-
nó Színházmûhely. A kultu-
rális különbségek ellenére
rendkívül nagy sikere volt a
Fazakas Misi ötleteire imp-
rovizált Részletek a bolyongás
meséibõl címû elõadásnak,
amelyet meghívtak Indiába,
Ugandába és Manchesterbe
is. Tegnapi, turnézáró sajtó-
tájékoztatójukon a fiatal
színjátszók elmondták, hogy
nagy hatással volt rájuk a
thaiföldi lakosok nyugodtsá-
ga és szeretete. Kocsis István,
az egyik diákszínész pedig
arról számolt be, hogy nyo-
masztó felelõsséget érzett
amiatt, hogy egy idegen kul-
túrában teljesen másfajta
színházat és látásmódot kép-
viseltek. Elõadásukat azon-
ban a fesztivál legjobbjának
minõsítette a szakmai zsûri.
Chan Chandrugan fesztivál-
igazgató kifejtette: nem téve-
dett, amikor Bécsben kisze-
melte az Osonót, hogy Kelet-
Európát képviselje a „lótusz
városában” Pathumtha-
niban, mert a sepsiszentgyör-
gyi csoport a legerõsebb elõ-
adást mutatta be.

A sepsiszentgyörgyi Oso-
nó színházmûhely tagjai a
Moradokmai Színházi Köz-
pont vendégei voltak, amely
egy alternatív iskola, ahol a
thai gyerekeket a színház esz-

közeivel oktatják többek kö-
zött matematikára, angolra
vagy történelemre, úgy hogy
minden témát eljátszanak. A
színházi fesztivál ideje alatt
Fazakas Misi rendezõ és
Bartha Lóránd rendezõasz-
szisztens egy szertartás kere-
tében abban a megtisztelés-
ben részesültek, hogy Chang
Chandruang, a Moradokmai
Színház és Iskola igazgatója
kezébõl átvehettek egy fegy-
verkészletet, ezáltal õk ma-
guk is guruvá váltak. Erdély
András a sepsiszentgyörgyi
színjátszókat elkísérõ újság-
író dokumentálta a turnét, és
több mint húsz videokazettá-
nyi felvételt készített a feszti-
válról és a thaiföldiek életé-
rõl. Fazakas Misi, az Osonó
rendezõje elmondta: a
Thaiföldön kapott meghívá-
sok közül nyáron várhatóan
a manchesterinek tesznek
eleget: egy tízhelyszínes tur-
néra indulnak majd. A sepsi-
szentgyörgyi alternatív szín-
társulat vezetõje szerint túl-
lépték a diákszínjátszás kere-
teit, és létre szeretnének hoz-
ni egy központot, ezért egy
régi, felszámolt kazánház
épületére pályáznak. A köz-
pont révén bõvítenék az
egyetlen hazai magyar kö-
zépiskola drámatagozatá-
nak, a sepsiszentgyörgyi
Plugor Sándor Mûvészeti Lí-
ceum Drámatanszékének
mûködését is, ezért idén
egész Erdélybõl várják ide a
diákokat. 

A verseny megváltozott szabályzatát ismertették tegnap a humorfesztivál szervezõi A szerzõ felvétele
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F. I.

Megszámláltattak tegnaptól
Alexandru Sassu, a Román

Köztelevízió (SRTV) elnök-ve-
zérigazgatójának napjai az in-
tézmény élén. A parlament
kulturális és média szakbizott-
ságainak tegnapi együttes ülé-
sén ugyanis a honatyák elutasí-
tották a televízió 2008-as tevé-
kenységi jelentését, s ha a do-
kumentumot a plénum is eluta-
sítja, a vezérigazgatónak az
igazgatótanács tagjaival együtt
távoznia kell. Márton Árpád-

tól, a szakbizottság RMDSZ-es
tagjától megtudtuk, ha az igaz-
gatótanács mandátuma meg-
szûnik, az elnök-vezérigazgató
ideiglenes hatáskörrel az intéz-
mény élén marad az új testület
kinevezéséig. Mint ismert, a
SRTV igazgatótanácsába a par-
lamenti pártok delegálnak ta-
gokat, akik – politikai alkuk
nyomán – soraikból választják
meg a köztévé új vezetõjét. A
tisztségre a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) által ja-
vasolt személy lesz majd a leg-
esélyesebb.

Az ellenzék kivonult

Alexandru Sassu egészség-
ügyi okokra hivatkozva nem
vett részt az ülésen. „Ez már a
második olyan alkalom, amikor
Sassu betegségre hivatkozva el-
utasítja a parlament meghívását
a bizottság ülésére” – méltatlan-
kodott Raluca Turcan, a testület
demokrata-liberális elnöke. A
szociáldemokrata Sergiu
Nicolaescu szenátor sokkal
megértõbb volt. „Véleményem
szerint tiszteletben kell tartani
Sassu mentségét, és el kell ha-
lasztani a jelentés megszavazá-
sát” – nyilatkozta a sajtónak. A
Szociáldemokrata Párt (PSD) és
a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
tagjai kivonultak a terembõl,

hangoztatván, hogy a jelentés
megvitatásának a vezérigazgató
jelenlétében kellene megtörtén-
nie. A PD-L és az RMDSZ tag-
jai bent maradtak, és tizenöt
igen, illetve egy tartózkodás el-
lenében elutasították a SRTV je-
lentését. Turcan szerint Sassu
nem értelmezi helyesen a közté-
vé szerepét a román közéletben,
rontja a televízió megítélését, mi
több, nem vállal felelõsséget a
parlament elõtt sem.

A rádiót dicsérték

A köztelevízióénál sokkal
kedvezõbb elbírálásban része-
sült a Román Rádió (SRR) je-
lentése, amelyet a honatyák egy-
hangúan elfogadtak, s dicsérték
az intézmény vezetõjét. Maria
Þoghina napjai ennek ellenére
szintén megszámláltattak,
ugyanis a SRR igazgatótanácsá-
nak mandátuma március 31-én
lejár, miután tavaly már kétszer
meghosszabbították. Márton
Árpád tájékoztatása szerint a
parlament házbizottságainak
feladata lesz majd a rádió veze-
tõtestülete megválasztási menet-
rendjének a kidolgozása. 

„Ennél magasabb tisztséget egy olyan embernek,
aki szereti a médiát, nem kínálhatnak fel. Én
azonban személy szerint nem beszéltem Markó
Béla elnök úrral. Nem voltam sohasem híve an-
nak, hogy az ilyen funkciókat politikailag osszák
le, de most ez van” – nyilatkozta lapunknak
Gáspárik Attila. A Marosvásárhelyi Színházmû-
vészeti Egyetem rektorát azután kerestük meg,
hogy az inpolitics.ro portál azt írta: az RMDSZ je-

löltje lesz a Román Rádió elnöki székére. Marton
Árpád az ÚMSZ-nek elmondta, tudomása szerint
szövetségi szinten nem született döntés Gáspárik
esetleges jelölésérõl. A képviselõ azt sem tudta
megerõsíteni, hogy a közszolgálati rádió vezetését
az RMDSZ kapja meg. „Ilyen jellegû egyeztetésen,
ahol ez megfogalmazódott volna, nem voltam je-
len, azonban elképzelhetõ egy ilyen megegyezés” –
fogalmazott a politikus.

Gáspárik Attila a Román Rádió élén?

Ritkábban lesznek náthások azok, akik opti-
mistán élik az életet – állapították meg
német tudósok, akik vizsgaidõszakban terhelt
egyetemistákon térképezték fel állításukat.
Korábbi tanulmányok kimutatták: a stressz
ártalmas az immunrendszerre, a stressztõl
szenvedõ emberek fogékonyabbak a
betegségekre. Most tudni akarták, hogy
fordítva is igaz-e. A kutatásában 43 nõ és 37
férfi vett részt, áltagosan 23 évesek voltak. Az
alanyokat saját bevallásuk alapján opti-
misták és pesszimisták csoportjára osztották.
Mint kiderült, az optimista hallgatók jóval
kevesebb tünetet produkáltak. A tudósok
szerint trendként felismerhetõ, hogy a pozitív
életszemlélet jó hatással van az egészségre.
Az egészen derûlátóak állítólag meg sem
halnak, vagy ha mégis, akkor nevetve.

(szûcs el)
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K. Gy.

Világhírnévvel kecsegtet az
RTL Klub õsszel induló vado-

natúj tehetségkutató mûsora az X
– Faktor. Az angol gyártású mû-
sor magyar változatára három
kategóriában jelentkezhetnek: a
16 és 24 év közöttiek egy csopor-
tot, a 24 év felettiek egy másikat
alkotnak, míg teljesen külön pró-
bálhatnak szerencsét a két vagy
annál több emberrel fellépõ éne-
kes, de zenekart nélkülözõ pro-
dukciók. A mûsorfolyam elsõ fe-
le nagyjából a castingokról és a
felkészülés folyamatáról szól, ar-
ról, hogy egy-egy mentor a saját
csoportját miként neveli, készíti

fel, majd szûkíti le három fõre.
Az élõ szakaszban – vagyis a mû-
sornak azon részében, amely a
leginkább hasonlít a többi tehet-
ségkutatóra – csak háromszor há-
rom jelölt versenyez egymással,
közülük kerül ki a végsõ gyõztes.
A leendõ zsûritagok – akiknek ki-
léte még titok – tulajdonképpen
itt mentorok lesznek. Ha úgy tet-
szik, az õ neveltjeikbõl áll össze
az adott csoport. A három zsûri-
tag így nemcsak értékeli a pro-
dukciókat, de kicsit egymás ellen
is harcol; a versenynek nemcsak a
jelöltek, de a zsûri is a részese. A
megmérettetésre interneten és a
+36-30-5555-571 számon várják
a jelentkezéseket. 

Keresik a tehetséges X-et 

ÚMSZ

A legrangosabb brit kön-
nyûzenei elismerés idei, 30.

díjkiosztó gáláján, a londoni
Earl’s Court rendezvénycsar-
nokban triplázott Lady Gaga.
Az énekes Brit Awards mind-
három olyan kategóriájában
nyert, amelyben jelölték, így õ
vehette át kedd este az év leg-
jobb külföldi énekesnõje, az év
külföldi felfedezettje, valamint
– a The Fame címû lemeze után
– az év legjobb külföldi albuma
díját.

A hazaiak közül Dizzee
Rascal és Lilly Allen kapta az év
legjobb férfi és nõi elõadójának
járó elismeréseket. Elõbbi az e
kategóriában szintén jelölt
Robbie Williamst is megelõzte,
utóbbi pedig karrierje elsõ Brit
Awards-díjával távozhatott a fé-
nyes londoni gáláról. Mindazo-
náltal Robbie Williams sem ma-
radt elismerés nélkül: õ külön-
díjban részesült a brit zenei élet-
hez adott kiemelkedõ hozzájá-
rulásáért.

A régi nagy nevek közül az
Oasis is külön elismerést kapott:
a (What’s the Story) Morning
Glory címû albumuk a Brit
Awards történetének legjobb le-
meze let, mely amint arról teg-
napi lapszámunkban beszámol-
tunk, felkerült a Vatikán Top 10-
es listájára is. A szobrocskát a
banda nevében Liam Gallagher
vette át, azonban mindenki
nagy ámulatára ugyanazzal a
mozdulattal a közönség közé
hajította. Öccsének, Noelnek
nem volt nyoma a rendezvé-
nyen; igaz, õ már tavaly, egy eu-
rópai turné kellõs közepén ott-
hagyta a manchesteri bandát,
mondván: elege van és távozik,
mivel képtelen Liammel a to-
vábbiakban együtt dolgozni.

Az év külföldi férfi énekese
Jay-Z let, aki olyan nagy neveket
elõzött meg, mint például Bruce
Springsteen és Eminem. A leg-
jobb brit újonc a JLS fiúkvartett
lett, akik a legjobb brit kislemez-
nek járó díjat is elnyerték a JLS:
Beat Again-nal. A legjobb brit
együttes a Kasabian lett. 

Lady Gaga triplázott Londonban

Szabadtéri mozi Mátyás elõtt 

A május 28. június 6. között zajló IX.
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál
szervezõi Kolozsvár fõterén rendeznek sza-
badtéri vetítéseket, miután elõzõ években a
Julius Mall parkolóját és az Észak-Erdélyi
autópályát változtatták drive in mozivá.
Ugyanakkor nem maradnak el az Exhinox
épületben szervezendõ szabadtéri vetítések
sem. A Fókusz kategóriában Izrael és Chi-
le lesznek a fesztivál meghívottjai. A kor-
társ filmek mellett a fesztiválon levetítik
Fritz Lang 1927-es Metropolisának restau-
rált változatát is.

Névteleneké a Polk-díj

Azok a névtelen irániak kapták a rangos
George Polk amerikai újságírói díjat, akik
videón rögzítették, amikor a tavalyi iráni
elnökválasztást követõ tüntetések során
rendõrök lelõttek egy Neda Aga-Szoltán
nevû diáklányt, aki a Mahmúd
Ahmadinezsád elnök újraválasztása elleni
tiltakozó mozgalom jelképévé vált. A Ge-
orge Polk CBS-riporterrõl elnevezett díjat
elsõ ízben ítélték oda ismeretleneknek.
Ugyancsak Polk-díjat kapott mások mel-
lett David Rohde, a The New York Times
tudósítója is. 

Szélesvásznúra váltott az MTV

A Magyar Televízió (MTV), a magyarországi
csatornák közül elsõként, átállt a széles-
vásznú, 16:9-es formátumú sugárzásra a
hagyományos 4:3 képformátumú mûsor-
gyártásról és sugárzásról – közölte az MTV
szerdán. Az adással együtt a hálózaton ke-
resztül a köztévé sugározza a kapcsolójelet
is, amely biztosítja, hogy a set top box vagy
a tévékészülék érzékelje az adás képará-
nyát, és azt a tévé képernyõjén képarány-
helyesen, torzítás nélkül jelenítse meg. Az
MTV mûsorainak többségét a hagyomá-
nyos képcsöves tévékészülékeken alul-felül
fekete csíkkal láthatják. Az extrém öltözködésérõl elhíresült Lady Gaga triplázott a Brit Awardson

Elutasították tegnap a parlament szakbi-
zottsági ülésén a köztévé tevékenységi
jelentését. A testület dicsérte a rádiót.
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép – Reggel
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.10 Carlo és vendégei
10.40 Szíria - Az idő szár-
nyain
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
12.45 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.40 Divathét
16.10 Különvélemény
17.00 Mi vagyunk az unió
17.45 Beavatás - Föld,
pénz és semmi 
18.00 Kikötő
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híróra, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkőzés
22.05 Híradó - Esti
22.15 Sport - Esti
22.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.30 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
23.20 Drót (am. tévéfilm
sor.)
0.20 Kikötő (ism.)
0.50 Ahol a bűn lakozik
(filmdráma)
2.40 Kikötő - Friss (ism.)
2.55 Himnusz
3.00 Híradó - Esti
3.10 Térkép - Integrációs
magazin

PRO TV, 20.30
Bosszú mindhalálig

Antony Stowe heroinfüggő korrupt zsaru akit mindenki gyű-
löl, még saját felesége is. Feladatául kapja, hogy elfogja ex-
partnerét, Callaghan-t, aki a rendőrséget elhagyva egy szer-
vezett bűnözés vezetője lett. Callaghan sem rest, ráküldi em-
bereit Anthonyra, akik fejbelövik úgy, hogy kómába esik.
Amikor felébred eldönti, hogy bosszút áll ex-partnerén és
megpróbál jobb ember és férj lenni.

TV2, 22.20 
Éberség

A film egy zavarba ejtően valóságos orvosi jelenséggel in-
dít. A ritka és ijesztő “altatási éberség” állapotában a műtét
előtt elaltatott beteg éber marad és bár fizikailag lebénul, ér-
zékel mindent, még a fájdalmat is. Miközben a félresikerült
anesztézia során az ifjú és gazdag mágnás éber marad a
szívműtétje közben és tehetetlenül hallgatja az orvosokat és
összerakja a képet: meg akarják gyilkolni.

VIASAT3, 22.20
Keleti bosszú

Nyikolaj Cserenko egykoron a Szpecnaz, a szovjet elit kom-
mandó tagjaként harcolt Afganisztánban, később megállapo-
dott és családját szerelői munkájából tartja el. Egy napon
egy kábítószerkereskedő gengszter megöli feleségét és fiát,
s ő bosszút esküszik. Amikor hét évvel később ugyanaz a
bandavezér elrabol egy lányt és az anya Nyikolaj segítségét
kéri, felcsillan az alkalom a visszavágásra.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Téli Olimpia 2010 -
Vancouver
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 English 4 You
11.20 Nyugat - A vetélke-
dő
12.05 ARCpoétika -
Novák János
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 A hét műtárgya
15.35 Ösvény a Viharsa-
rokban
16.00 Magyarország
nemzeti parkjai
16.25 Magyar bulizene 
17.20 Egy ember tragédi-
ája
18.15 Benyovszky Móric
és a malgasok földje
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 lova-
sa (ausztrál sorozat)
22.15 24 (amerikai tévé-
film sorozat)
23.00 Tour (magyar
rövidf.)
23.35 Világokon át - A tu-
datos élet
0.30 Vezérlő fény (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
15.35 Muppet-show
New Yorkban (amerikai
vígjáték)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. sor.)
18.20 Mónika – A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz – Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar sor.)
22.20 New York-i hely-
színelők (am.-kan. tévé-
film sor.)
23.15 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
10.05 Babapercek
10.10 Telekvíz
11.00 Teleshop
12.05 Old Shatterhand
(NDK-francia-olasz wes-
tern)
14.20 Kvízió
15.50 Dokik (am. film-
sor.)
16.20 Charly, majom a
családban (német tévé-
film sor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(amerikai tévéfilm sor.)
18.20 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán – Tel-
jes gőzzel
21.15 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
21.45 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
22.20 Éberség (am.
thriller)
Közben. Kenósorsolás
23.50 Az elveszett szoba
(am. minisor.)
0.50 Tények Este – Hír-
műsor
2.10 Csillagkapu (am.
sor.)
3.00 Csillagközi romboló
(sor.)

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

9.50 Halálbiztos diagnó-
zis 10.40 Gyilkos sorok
11.35 Smallville (am.
sor.) 12.25 A férfi fán te-
rem 13.15 Nagy házala-
kítás 14.05 Mutasd a ru-
hádat! 15.00 Nyomtala-
nul 16.50 Miami helyszí-
nelők 17.40 A férfi fán
terem 18.25 Mutasd a
ruhádat! 19.30 A nagy
házalakítás 20.15 Két
pasi - meg egy kicsi
21.30 Miami helyszíne-
lők 22.20 Keleti bosszú
(am. akcióf.)    

11.05 Europa League:
Ajax - Juventus 12.05 Eu-
ropa League: Liverpool -
Unirea Urziceni 13.05 Fo-
gadás a félelemmel
14.05 Europa League:
Fulham - Sahtior 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Eu-
ropa League összefoglaló
17.00 Sport Hírek 19.05
Információ 20.00 Ameri-
can Gladiators 20.00 Eu-
ropa League összefoglaló
21.00 Wrestling RAW
23.00 Sexy lányok 0.00
Póker VB 

9.15 Kaméleonok (film-
sor.) 10.30 Szerelmek
(sor.) 11.45 Életképek
(filmsor.) 14.30 Aniela
(sor.) 15.30 Elrabolt sor-
sok (filmsor.) 16.30 Sze-
gény Mária (filmsor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevé-
ben (filmsor.) 19.30 Ka-
méleonok (filmsor.)
20.30 Dreamgirls (ameri-
kai zenés film, 2006)
23.15 Viperafészek (film-
sor.) 0.30 Igaz történe-
tek (ism.)   

8.00 Szent menedék
(amerikai vígj.) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.25 A
balkáni kapcsolat (kana-
dai krimi) 15.10 Leszámo-
lás Torontóban (kan. kri-
mi) 16.50 Apámra ütök
(amerikai vígj.) 18.50
Eszelős forgatás (ameri-
kai vígj.) 20.30 Úszó
csapda (am. akcióf.)
22.10 Az 57-es utas (am.
akciófilm) 23.35 Végze-
tes visszaszámlálás (kan.-
am. akcióf.) 1.20 Anna
(am. filmdráma)   

7.00 A szív dala (filmsor.)
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)
23.00 A pokol (amerikai
film, 2003) 0.30 Intim
párbeszéd   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 Befejezetlen
kézirat (amerikai vígj.)
13.00 McLeod lányai
(auszt. tévéfilm sorozat)
14.00 Amy-nek ítélve
(amerikai filmsor.) 15.00
Kisvárosi gyilkosságok
17.00 Gyilkos pletyka
(kan. filmdráma) 19.00
Amy-nek ítélve (am. film-
sor.) 20.00 Nyughatatlan
Jordan (amerikai krim-
isor.) 21.00 A médium
(amerikai krimisor.) 22.00
Esküdt ellenségek   

TV2
6.20 Hajnali gondola-
tok
6.50 Ma Reggel
10.00 Téli Olimpia 
2010 - Vancouver
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporhírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok
(filmsor.)
14.35 Körzeti magazin
15.30 Téli Olimpia
2010 - Vancouver
18.15 Körzeti híradó
18.25 Hírek
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 Téli Olimpia 
2010 – Vancouver
- Alpesi sí - férfi szuper
óriásműlesiklás
- Jégkorong - Fehér-
oroszország-Svédország
Közben: Prizma, Hírek,
Időjárás-jelentés
3.05 Prizma 
(ism.)
3.22 Műsorszünet

7.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
9.40 Hírek, sport
10.10 Danutz Srl.
11.00 Téli Olimpiai 
Játékok - 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 Eurovision 2010
14.50 Olimpiai info
15.00 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.35 Románia Parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.05 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
18.25 Titkok a palotá-
ban (filmsor.)
19.40 Olimpiai info
19.50 Sport
20.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
21.00 Magazin UEFA
Champions League
21.30 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
0.15 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
0.30 Fotós a fronton
(dokfilm.)
1.30 Szerelmek a képer-
nyők mögött

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Dobszóló (amerikai
zenés vígjáték, 2002,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Amy után (ameri-
kai filmdráma, 2001)
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 Bosszú mindhalálig
(amerikai thriller, 2007)

22.45 Háborgó mélység
(am.-ausztrál katasztrófa
film, 1999)
1.00 Vámpír angyalok (ka-
nadai horror, 2004)
2.30 Bosszú mindhalálig
(amerikai thriller, 2007,
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 Lila élet (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, időjá-
rás - Alessandra Stoicescu
és Lucian Mandruta
20.30 Utcai igazság
(amerikai-román akció-
film, 2006)
22.30 D-Tox (amerikai-né-
met akcióthriller, 2002)

0.30 Utcai igazság (ame-
rikai-román akciófilm,
2006, ism.)
2.10 Híradó, Sport, időjá-
rás
3.45 A szerelem talizmán-
ja (orosz filmsor.)

6.00 Aki tud az nyer
(ism.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Viharsólyom (am.
filmsor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Haláli hullák (vígjá-
téksorozat, ism.)
10.30 A Rózsaszín Párduc
bosszúja (angol-amerikai
vígjáték, 1978, ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (filmsor.)
15.00 Hipnózis, az ész já-
téka
16.00 Élet vagy halál
(olasz-francia-spanyol-
NSZK western, 1972)
18.00 Hírek, időjárás
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Beverly Hills-i zsa-
ru 3. (amerikai akció-vígjá-
ték, 1994)

22.30 Walker, a texasi
kopó - Újra akcióban (ame-
rikai akciófilm, 2005)
0.30 Csajok, mindent be-
le! (amerikai vígjáték,
1999)

7.00 Amcsi motorok -
Strike Ten Entertainment
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Rovartenyésztő
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 Töréspont
13.00 Hogyan csinálják? -
Luxushajó/Műhold
14.00 Túlélés törvényei -
Törökország
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Próbababa / Hajócsavar
17.00 Állítólag... – Gőzhaj-
tású géppuska
18.00 Újjáépítők
19.00 Fegyvertények -
Mesterlövészpuskák

20.00 Túlélés törvényei -
Belize
21.00 Hogyan készült?
22.00 Katasztrófa: ahogy
én láttam
22.30 Rács mögött kül-
földön
23.30 A csodatévő: Joao
de Deus
0.30 Futballhuligánok -
Argentína

5.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
8.10 Francia kezdőknek
(német-francia film,
2006, ism.)
9.55 Lehet, hogy nem
tudtad
10.10 A gitárok ideje
(ism.)
11.30 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.00 Csodák (filmsor.,
ism.)
12.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Videoterápia
13.40 Győztesek
13.45 Eurovision 
2010
14.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
17.00 Lehet, hogy nem
tudtad
17.15 Euronews
17.30 Kosárlabda: ELBA
Timişoara - Dinamo
19.30 Csavargó horgász
20.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 
2010 - sí
21.00 Jamie
21.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
22.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
0.30 Követségi hadszín-
tér (amerikai akciófilm,
1999)
2.05 A térképen túl

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 nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika 23.25 Esti beszélgetés    

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 Operettparádé 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Heti esemény-összefoglaló  

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

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Bernadett nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
A Bernadett germán ere-
detû nõi név, a Bernát fér-
finév francia megfelelõjé-
nek nõi párja.
Holnap Zsuzsanna napja
van.

Évforduló
• 1546-ban halt meg Lu-
ther Márton német Ágos-
ton-rendi szerzetes, teoló-
gus, a reformáció elindí-
tója.
• 1564-ben halt meg Mi-
chelangelo Buonarroti itá-
liai szobrász, festõ.
• 1825-ben született Jókai
Mór magyar író.

Vicc
Két rendõr vallatja a gya-
núsítottat. Az egyik kér-
dezi:
– Charles, ugye tudja,
hogy magát pénzmosás-
sal gyanúsítjuk?
Erre a másik rendõr:
– Na igen, de akkor hol a
mosógép?

Recept
Currys halfasírt
Hozzávalók: 1 citrom, 20
dkg hal, 20 dkg zöldbab, 6
bazsalikomlevél, 16 saláta-
levél, 1 kk. curry, 1 kk. bar-
na cukor, 2 ek. olaj, 1 tojás,
bors, só; a szószhoz: 1 ge-
rezd fokhagyma, 1 ek. olaj,
4 ek. szójaszósz, 4 ek. édes-
savanyú szósz.
Elkészítése: A szószhoz a
zúzott fokhagymát olajban
megfuttatjuk, majd beleke-
verjük a kétféle szószt, és
félretesszük. A kroket-
tekhez a citrom héját lere-
szeljük, a halat kis kockák-
ra, a bazsalikomot apróra
vágjuk. A zöldbabot sós
vízben megfõzzük, és lecsö-
pögtetjük. A halat és a ba-
bot finomra turmixoljuk,
majd belekeverjük a cit-
romhéjat, a curryt, a tojást,
a borsot, a cukrot, és olaj-
ban megsütjük. Papírtörlõ-
vel a zsiradékot leitatjuk.
Minden golyót 1-1 salátale-
vélbe csomagolunk, és a
szószba téve tálaljuk.

2010. február 18., csütörtök   www.maszol.ro

A biztonság többnyire csu-
pán egy babonának tekint-
hetõ, mivel a természetben
soha sem fordul elõ, és az
emberek életében sem tapasz-
talható. Hosszú távon a ve-
szélyt elkerülni semmivel
sem biztonságosabb, mint
szembefordulni vele. Az élet
vagy egy merész vállalkozás,
vagy egy nagy semmi. Az
ember legtermészetesebb tö-

rekvése a biztonság, ám a biz-
tonság nem az élet eseményte-
lenségét jelenti, hanem azt,
hogy a váratlan fordulatokra
mindig van megoldásunk.
Nem minden helyzetet tudunk
megoldani, viszont mindig
tudnunk kell, hogy miképpen
fogadjuk a váratlant. Ne a ve-
szély határozza meg magatar-
tásunkat, hanem lelki erõnk,
amivel felkészülünk rá.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Legyen óvatos, mert a viccelõ-
dés általában sok igazságot
tartalmaz, és van, aki ezért
megsértõdik.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Igencsak feltornyosultak teen-
dõi, és teljes erõvel kell hozzá-
látnia az otthoni és munkahe-
lyi feladatokhoz. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Lelkesedése átsegíti minden
nehézségen. Sõt, arra is lesz
energiája, hogy másokon segít-
sen. Romantikus kaland van
kilátásban.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha valakit kiválasztott magá-
nak, abba nem kellene folyton
belemarnia. Párja szemére
nem vethet semmit, mert egy-
formán nem mondanak igazat
egymásnak.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A böjt idõszaka elõtt lázasan
keresi a kihívást, amivel pró-
bára tehetné magát. Nem lesz
nehéz értelmes célt találnia,
hiszen számtalan terve van.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nyitott egy szerelmi kapcsolat-
ra, amelyre már régóta vágya-
kozik. Ha perpatvarba keve-
redne kedvesével, fékezze indu-
latait. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szinte csak olyan emberekkel
találkozik, akik folyton mellé-
beszélnek. Ragaszkodjon az el-
veihez, ahhoz, amit elhatáro-
zott.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egyik bizalmasa jelentõsebb
szerepet szeretne játszani az
életében. Ön is fontolóra veszi,
hogy viszonyukat esetleg át-
alakítják.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Mindig átgondoltan cselek-
szik, de a kényszer nagy úr.
Megpróbálja, ám nem sikerül
eljátszania egy olyan szerepet,
amit másnak osztottak. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nagyon sokat vívódik azon,
hogy változtatni kellene életén,
de nem tudja, merre és mikor
induljon. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Könnyelmûen elvállalt egy
olyan feladatot, amit nem iga-
zán szeret. Nem túl vészes a
dolog, mert Ön mindig megta-
lálja a módját a véghezvitel-
nek.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A napi rutinfeladatok végzése
hozzátartozik mindennapjai-
hoz. A munka növeli a bizton-
ságérzetét, pedig igazán ráfér-
ne egy kis lazítás, kimozdulás
a mókuskerékbõl.

Horoszkóp
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Röviden
Megbüntették 
a Steaua ellenfelét

Megbüntették a Steaua férfi
kézilabdacsapatának KEK-
kupa ellenfelét, az ukrán
Portovik alakulatát, amiért
a hétvégi mérkõzésen egy
játékengedély nélküli spor-
tolót nevezett a bírói lapon.
A mérkõzést 10-0 arányban
a bukarestiek javára írták,
ám ez túl sokat nem szá-
mít, hiszen a fõvárosiak kü-
lönben is 33-23-ra legyõz-
ték az ukránokat.

Bepótolnák a Rapid–
Fradi KEK-döntõt

George Copos, a Rapid fut-
ballklubjának többségi tu-
lajdonosa tegnap bejelentet-
te, hogy szeretné ha leját-
szanák a háború miatt el-
maradt 1940-es KEK-dön-
tõt a Ferencváros ellen. A
tulaj bízik abban, hogy a
budapesti zöld-fehérekkel
közös szponzoruk segítsé-
gével az idén bepótolhatják
az annak idején elmaradt
finálét.

Kapetanost meghívták
a válogatottba

Pályafutása során most
elõször meghívást kapott a
görög válogatottba a
Steaua futballcsapatának
csatára, Pantelis
Kapetanos. A Liga I jelen-
legi gólkirálya a március
harmadikai, Szenegál elle-
ni barátságos mérkõzésre
kapott helyet a keretben.

Olimpia

Hírösszefoglaló

Németországé volt a fõ-
szerep a Vancouverben

zajló téli olimpia negyedik
versenynapján, hiszen két
sportolójuk is aranyéremmel
zárt. Ezzel nem csupán az
idei seregszemle éremtáblá-
zatának álltak az élére, ha-
nem a játékok örökranglistá-
ján is az elsõ helyre ugrottak.

Elsõként a hatszoros sílö-
võ-világbajnok, Magdalena
Neuner állhatott fel a dobogó
legfelsõ fokára, miután a 10
km-es üldözéses számban
maga mögé utasította a
sprintverseny olimpiai bajno-
kát, a szlovák Anastasia
Kuzminát és a francia Marie-
Laure Brunet-t. Tófalvi Éva
ezúttal a 19. lett, míg
Mihaela Purdea és Dana
Plotogea a 49., illetve az 52.
helyen zárt. Ám ez a szám
még mindig nem Tófalvi
erõssége, az erdélyi biatlo-
nostól ma remélnek csodát,
hiszen 20.20 órától rendezik
a nõk 15 km-es versenyét.
Plotogea és Purdea is elrajtol,
és ezúttal Ferencz Réka is
megmutathatja képességeit a
nagyok között.

A németek másik aranyér-
mét is egy hölgysportoló
gyûjtötte be, mégpedig
Tatjana Höfner, a szánkósok
mezõnyében. Mögötte az

osztrák Nina Reithmayer lett
a második, a szintén német
Natalie Geisenberger pedig a
dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel. Raluca Strãmãtu-
raru a 21. helyen zárt, míg
Mihaela Chiraº az elsõ for-
duló után feladni kényszerült
a viadalt. Raluca testvére,
Violeta Strãmãturaru, mint
ismert, múlt csütörtöki sérü-
lése miatt nem rajtolhatott el.

Kedden végül a tervezett
hat helyett csak öt próbában
avattak olimpiai bajnokot,
mivel a férfi alpesi sízõk szu-
perkombinációját az erõs ha-
vazás miatt vasárnapra ha-
lasztották. Örülhettek vi-

szont a házigazdák, mivel
sportolójuk, a kanadai Ma-
ëlle Ricker nyerte meg a nõi
hódeszkások krossz számát.
A férfi biatlonosok 12,5 km-
es üldözéses viadala a svéd
Björn Ferry sikerével zárult,
míg minden idõk legeredmé-
nyesebb olimpikonja, a nor-
vég Ole Einar Björndalen
csak a hetedik lett. A nõi
gyorskorcsolyázók 500 m-es
küzdelmében, a férfiakéhoz
hasonlóan dél-koreai sporto-
ló gyõzött: az aranyérem Li
Szang Hva nyakába került. 

A vártnak megfelelõen
nagy iramban rajtolt el a fér-
fi jégkorongtorna két nagy

favoritja, a kanadai és az
orosz válogatott, hiszen
elõbbi 8-0-ra verte a norvé-
gokat, míg utóbbi 8-2-re gyõ-
zött a lettek ellen. A házigaz-
dákkal azonos csoportban
szereplõ Egyesült Államok
együttese sem hibázott, és
bár kevésbé fölényes sikert

aratott, 3-1 arányú gyõzelme
Svájc ellen azért nem elha-
nyagolandó. A tegnapi ver-
senynap összecsapásai lap-
zártánk után kezdõdtek, míg
ma Egyesült Államok–Nor-
végia, Svájc–Kanada és
Szlovákia–Oroszország
meccs lesz.

A tervek szerint ma öt dön-
tõt rendeznek, és a nõi
sílövõk mellett a férfiak is ne-
kivágnak a 20 km-es távnak –
Tagscherer Imrével a me-
zõnyben. Olimpiai bajnokot
avatnak még a nõi gyorskor-
csolyázók 1000 méteres szá-
mában, a nõi hódeszkások
félcsõ próbájában, valamint a
férfi mûkorcsolyázóknál,
szabadkorcsolyázásban.
Utóbbiban sajnos nem szur-
kolhatunk Kelemen Zoltán-
nak, az erdélyi sportolónak
ugyanis nem sikerült kvalifi-
kálnia magát a fináléba. Ed-
dig, a mintegy hároméves ki-
hagyás után visszatérõ orosz
Jevgenyij Pljuscsenko áll az
élen. Maria Mazilu ma
szkeletonban képviseli Ro-
mániát. 

Összecsaptak a norvégok és a kanadaiak, de a juharlevelesek lenyomták a skandinávokat

A kanadai rendõrség jelentése szerint õrizetbe vették a
vancouveri téli olimpia ellen tiltakozók vezérét, egy 27
éves férfit. Az ötkarikás játékok pénteki megnyitója
elõtt, mint ismert, mintegy száz fõs anarchista csoport
próbálta megzavarni az olimpiai fáklya útját, és heve-
sen tiltakoztak a seregszemle ellen. A rendõrség eddig
tizenegy személyt vett õrizetbe.

Fotó: Agerpres

Õrizetben a tiltakozók vezére

Szuvenírek a rajongóknak
Kosárlabda

Kovács Zsolt

A Sepsi BC nõi kosár-
labdacsapatának rajon-

gói számára nyitnak üzletet
a sepsiszentgyörgyi Sugás
áruházban. Mãdãlin Guru-
ianu, az élvonalbeli együt-
tes szóvivõje elmondta: ma
16 órakor a Sugás áruházi
Pandora bolt egyik sarká-
ban nyitják meg a rajongói

boltot, ahol személyesített
trikókat, sálakat, sapkákat,
melegítõket, kulcstartókat
árusítanak majd. A rajon-
gói bolt megnyitóján jelen
lesz a Sepsi BC több játéko-
sa is. Guruianu hozzátette:
mivel a zöld-fehér csapat a
háromszéki város sport-
mozgalmának zászlóvívõ-
je, megpróbálnak minél
több, a város számára fon-
tos eseményen részt venni.
Ugyanakkor együttmûkö-

dést kötnek az Asimcov
vállalkozói szövetséggel, és
létrehoznak egy mecénás
bérletet a vállalkozók szá-
mára, akik így támogathat-
ják a kosárcsapat mûködé-
sét, illetve szorgalmazzák,
hogy a cégvezetõk vásárol-
janak jegyeket, bérleteket
az alkalmazottaiknak is.
Mint ismert a Sepsi BC-t
anyagi problémái miatt
több játékos és az edzõ is
elhagyta, ennek ellenére ki-

tûnõ eredményt ért el, elsõ
helyen zárta a bajnokság
elsõ fordulóját. A csapat
segítségére siettek a szur-
kolók is, akik adomány-
gyûjtõ akciójuk során
mintegy húszezer lejt gyûj-
töttek kedvenceik számára.
A sepsiszentgyörgyi ön-
kormányzat négyszázezer
lejjel, a Kovászna megyei
tanács pedig félmillióval
támogatja a csapat mûkö-
dését. 

Ördögi siker Milánóban
Labdarúgás

ÚMSZ

David Beckham most
elõször lépett pályára

egykori csapata ellen, és bár
szabadrúgását Ronaldinho
rögtön a harmadik percben
gólra váltotta, az olaszor-
szági Bajnokok Ligája-mér-
kõzést mégis a Manchester
United nyerte meg 3-2-re. A
tapasztalt, szinte már vete-
rán labdarúgókat felvonulta-
tó AC Milan nagy irammal
kezdett, de elsõ találatához
némi szerencse is kellett, hi-
szen miután Patrice Evra a
brazil klasszis elé ollózta a
labdát és az kapásból kapu-
ra rúgta, van der Sar rögtön

rámozdult. Csakhogy a já-
tékszer megpattant Carric-
ken, és a háló landolt. A
folytatásban azonban már
nem voltak ennyire szeren-
csések a BL-specialista ola-
szok, hiszen ha mindegyik
helyzetüket kihasználják,
már a tizenegyedik percben
három gól elõnyük lett vol-
na. A Vörös Ördögök hírne-
vük ellenére nem tudtak mit
kezdeni az olasz dominan-
ciával, elsõ értékelhetõ tá-
madásukra a tizenkilence-
dik percig kellett várni. Eb-
bõl ugyan még nem szüle-
tett gól, ám az elsõ félidõ vé-
gére megtört a jég, és
Scholes óriási szerencsével
kiegyenlítette az állást a 36.
percben. Az angol csapat

futballistája ugyan luftot rú-
gott, de a labda Nesta lábai
között, a jobb oldali kapufá-
ról bepattant a Milan háló-
jába. A térfélcserét követõen
ismét egy kimaradt olasz
helyzet miatt bosszankod-
hattak a lelátón ülõk, ám ezt
követõen változott a játék
képe. Wayne Rooney
ugyanis támadott, és rögtön
két gólt is szerzett. Az olasz
együttes reményeit Clarence
Seedorf hozta vissza a haj-
rában, amikor parádés gólt
szerzett sarokkal. Nesta
ugyan kiegyenlíthette volna
az állást, ám fejelése van der
Sar kapuja mellett landolt és
a végeredményen már
Carrick 90. percbéli kiállítá-
sa sem változtatott. A nyol-

caddöntõ elsõ mérkõzése te-
hát az angolok sikerével zá-
rult, és a Milannak már leg-
alább kétgólos különbséggel
– vagy négy gólt kell rúgjon
idegenben, hogy egygólos
gólkülönbség is elég legyen
– kell majd nyernie az Old
Traffordon.

A BL-nyolcaddöntõk má-
sik kedd esti összecsapását
Franciaországban rendez-
ték, ahol a Lyon ismét meg-
mutatta, hogy nem tud ki-
kapni a Real Madridtól. A
házigazdák Makoun 47.
percben szerzett góljával 1-
0-ra nyertek a spanyol kirá-
lyi gárda ellen: a visszavágó-
kat március 10-én rendezik.

A tegnapi két összecsapás
lapzártánk után kezdõdött. 

Labdarúgás

ÚMSZ

„Jól ismerem a Liver-
poolt. Amikor a Ma-

ccabi Haifa edzõje voltam,
majdnem nyertem ellenük.
A Liverpool legyõzhetõ” –
jelentette ki a Daily
Mirrornak Ronny Levy, az

Urziceni vezetõedzõje. A
Dan Petrescut váltó izraeli
szakembernek ez lesz az elsõ
tétmérkõzése a román baj-
nok irányítójaként, és tervei
szerint nem a hagyományos
defenzív taktikát alkalmazza
az angol csapat ellen, hanem
támadó felfogásban fog fut-
ballozni az Európa Liga ti-
zenhatod-döntõjének ma esti
összecsapásán. Merthogy a
Bajnokok Ligájából az EL-
be átkerült Ialomiþa megyei-
ek 22 órától folytatják euró-

pai menetelésüket, és Rafa
Benitez, a Liverpool trénere
óvatosságra intette tanítvá-
nyait. A Sevillától kapott in-
formációk alapján kijelentet-
te: „Ellenfelünk jól szerve-
zett csapat és sok tapasztalt
játékosa van. Megmondtam
a fiúknak, hogy mindegyik
mérkõzés fontos és a legna-
gyobb komolysággal kell ke-
zelni.” Az Anfield Roadon
rendezett találkozót a ProTv
élõben közvetíti.

Az Európa Liga tizenha-
tod döntõjének egy mérkõzé-
sét már kedd este lejátszot-
ták, és az Everton 2-1-re le-
gyõzte a vendég Sporting
Lisszabont Liverpoolban. Az
angolok Pienaar (35. perc) és
Distin (49. perc) góljaival ha-
mar elõnybe kerültek, a por-
tugálok csak a második gól
szerzõjének kiállításakor ka-
pott büntetõvel tudtak szépí-
teni. A tizenegyest Veloso ér-
tékesítette a 87. percben.

A többi összecsapás ma
lesz, a következõ párosítás
szerint: Ajax Amszterdam–
Juventus, Lille–Fenerbahce,
Bruges–Valencia, Villarreal
–Wolfsburg, Standard Liége–
Salzburg, Rubin Kazany–
Hapoel Tel Aviv, Twente
–Werder Bremen, Fulham–
Sahtar Donyeck, Athletic
Bilbao–Anderlecht, FC Kop-
penhága–Olympique Mar-
seille, Hertha–Benfica, Ham-
burg–PSV Eindhoven, At-
lético Madrid–Galatasaray,
Panathinaikosz–AS Roma. 

Támad az Urziceni

Ronny Levy támadni akar

Hokiparádé és német öröm
Tófalvi Éva a 19. lett Vancouverben, a 10 km-es üldözéses sílövészetben
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