
„Teodor Baconschinak le kell
mondania, mert megsértette

az egész romániai roma közössé-
get” – szögezte le lapunknak
Magda Matache, a Romani Criss

roma jogvédõ szervezet igazgató-
ja azon a tegnapi tüntetésen, ame-
lyet több roma jogvédõ szervezet
tartott tegnap a kormány épületé-
vel szemben. 7. oldal 

Az egészségre nem károsak a
romániai üzletekben megvá-

sárolható tojások – nyilatkozta
egy rádiós interjúban Mihail
Dumitru. A mezõgazdasági mi-
niszter annak kapcsán beszélt a
kérdésrõl, hogy nemrég egy ál-
latvédõ szervezet a tyúkok tartá-
sának mostoha körülményeire
hívta fel a figyelmet. A civilek
szerint a szárnyasokat egy A4-es
lapnak megfelelõ méretû ketrec-
ben helyezik el, ahol kapirgálni
nem tudnak, és napfény sem éri
õket életük során. Állítólag az
állatvédõk által vizsgált húsz üz-
letláncból 17 ilyen típusú rend-
szerbõl kikerült tojásokat forgal-
maz Romániában, és a terméke-
ken a jelzések sem megfelelõek.
6. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1269 ▲
1 amerikai dollár 3,0443 ▲
100 magyar forint 1,5263 ▼

Cristian Diaconescu is disszidált

Cristian Diaconescu szociáldemokrata pár-
ti (PSD) szenátor tegnap beadta lemondá-
sát a párt frakciójából, és jelezte: csatlako-
zik a függetlenek Gabriel Oprea vezette
frakciójához. A volt külügyminiszter a ne-
gyedik PSD-s honatya, aki a PSD múlt hét
végi kongresszusa után kilép a pártból.

Aktuális 3

Média 9

Vezércikk 3

Viharos az idei Eurovízió

„Tavaly korántsem
volt ilyen szélvihar
az Eurovízión,
mint most. Olyan
énekesnõk is bene-
veztek a verseny-
be, akik az elsõ
hely elérése érde-
kében a politikát
használják” – fo-
galmaz interjúnk-
ban Kovács
Dalma, az Euro-
vízió magyar
résztvevõje. 

Kultúra 8
Egy szelet Izrael Budapesten

A világ elsõ Izraeli Kulturális Intézete nyit-
ja meg kapuit 2010 õszén Budapesten. Az
izraeli kultúrát bemutatni és népszerûsíteni
szándékozó intézet épületének felújítása és
végleges kialakítása elõtt a héten zenei, iro-
dalmi, gasztronómiai, színházi, filmes és
gyerekeknek való programokkal teszi lehe-
tõvé a kultúrák közötti ismerkedést.

A verespataki beruházás je-
lenleg áll, a nagybányai

aranykitermelés újraindításáról
szóló sajtóhírek pedig kacsának
bizonyultak – nyugtatta meg teg-
nap a magyar zöld tárca vezetõ-
jét, Szabó Imrét Borbély László.
A romániai környezetvédelmi
miniszter a ma kezdõdõ Duna
Csúcsra érkezett Budapestre
Emil Boc kormányfõvel együtt,
aki tegnap az energiabiztonság-
ról szervezett csúcstalálkozón is
részt vett. A román miniszterel-
nököt tegnap fogadta hivatalá-
ban Sólyom László államfõ,
majd Orbán Viktorral, a Fidesz
elnökével is találkozott. Emil
Boc ma Bajnai Gordon magyar
kormányfõvel folytat megbeszé-
lést. Írásaink a 2. oldalon 

Halálos kezelés
Kormánypártiak, ellenzékiek egyaránt
jól tudják, hogy a kiutat nem a hon-
atyák számának megnyirbálása és nem
a közalkalmazottak tömeges elbocsátá-

sa, sem a családi pótlék
megnyirbálása, diszkrimi-
natív szempontok szerinti
folyósítása, de még csak

nem is a nyomorúságos
nyugdíjak megadóztatá-
sa jelenti, hanem a gaz-
dasági hatékonyság
növelése. 

A miniszteri rendelet értelmében összesen 28 százalékkal, 577 fõvel csökken a kórházmenedzserek száma: 2069-rõl 1492-re

Mintegy háromszáz roma tüntetett a kormány elõtt

Bogdán Tibor

Fotó: Salamon Márton László

Fotó: ÚMSZ/archív

Vita a „stresszelt
tyúkokról”

„Zöld csúcs”
Budapesten

Náci elméletek Baconschitól? 

Háborogva fogadják a polgármesterek azt az egészségügyi minisztériumi elképzelést, hogy 
a kórházak július elsejéig az önkormányzatok alárendeltségébe kerüljenek. „Átdobják a prob-
lémát a kerítésen” – reagált lapunknak Ilyés Gyula, Szatmárnémeti RMDSZ-es polgármestere
Cseke Attila tárcavezetõ kórház-decentralizációról szóló tegnapi bejelentésére. A miniszter
radikális javaslatcsomagjának másik eleme az egészségügyi intézmények vezetõi állományának
lefaragása. Eszerint 28 százalékkal, 577 fõvel csökken a kórházigazgatók száma. 7. oldal 

Lefejezés a kórházakban
Több mint ötszáz kórházigazgatót fokoz le Cseke Attila egészségügyi miniszter



Cs. P. T. 

Kacsa volt az az újsághír, mi-
szerint a román hatóságok en-

gedélyt adtak a nagybányai
aranybánya újraindítására –
mondta tegnap Budapesten Bor-
bély László romániai környezet-
védelmi miniszter a magyar zöld
tárca vezetõjének, Szabó Imré-
nek. A két tárcavezetõ a magyar
fõvárosban ma kezdõdõ Duna
csúcstalálkozó elõtt folytatott esz-
mecsérét. 

„Verespatak áll”

„Megnyugtattam magyar kol-
légámat, hogy a közelmúltban
nem is érkezett megkeresés a ro-
mán hatóságokhoz a nagybá-
nyai aranykitermelés újraindítá-
sára” – nyilatkozta tegnap az
ÚMSZ-nek Borbély László. A
magyar fél egy sajtóértesülésre
hivatkozva kért tájékoztatást. A
România liberã címû lap ugyanis
múlt szerdán adta hírül, hogy új-
rakezdhetik az aranykitermelést
a 2000-ben történt tiszai cián-
szennyezést okozó gyár helyszí-
nén, miután egy orosz tulajdon-
ban lévõ vállalat környezetvé-
delmi engedély kibocsátását kér-
te a román hatóságoktól. „El-
mondtam Szabó Imrének: az
orosz cégnek még számtalan be-
ruházást végre kell hajtania ah-
hoz, hogy teljesítse az összes eu-
rópai uniós és román környezet-
védelmi feltétel. A 2010 végéig
kitûzött célok néhány területen
már közel megvalósultak, más
feltételek még messze nem telje-
sültek. És amíg nem teljesülnek,
addig szóba sem jöhet a bánya
üzembe helyezése” – tájékoztat-
ta lapunkat a tárcavezetõ. A teg-

napi találkozón Szabó Imre a
verespataki beruházásról is kér-
dezte bukaresti kollégáját. „El-
mondtam a miniszternek, hogy
a beruházás jelenleg áll, mert a
befektetõ cég jelenleg nem ren-
delkezik érvényes területrende-
zési engedéllyel. S addig nem is
indulhat be, amíg nem teljesítik a
törvényes feltételeket” – mondta
az ÚMSZ-nek Borbély László.

Határon átnyúló 
természeti park

A két miniszter találkozóján
szó esett arról, hogy 2010-ben
Marosvásárhelyen ülésezik a kör-
nyezetvédelmi vegyes bizottság,
amelynek társelnöki teendõit kö-
zösen látják el. Támogatják a Kö-
rös-Maros Nemzeti Parkkal
szomszédos területen a Cséffai

Természeti Park kihirdetésének
felgyorsítását. Ezzel létrejönne az
elsõ határon átnyúló természetvé-
delmi terület a két ország között.
Folytatódik a tapasztalatcsere a
Natura 2000-területek fenntartási
terveinek kidolgozásáról és a há-
lózat mûködtetésérõl, összehan-
golják a közös élõhelyekre és fa-
jokra alkalmazott védelmi intéz-
kedéseket.
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Röviden

WHO: korai még kihirdetni 
a H1N1-es világjárvány végét

Az Egészségügyi Világszervezet még ko-
rainak tartja megszüntetni a H1N1-es
influenza világjárványként való kezelését
– közölte a szervezet fõ járványügyi
szakértõje tegnap. A világjárvány foko-
zat fenntartását a WHO válságbizottsága
ajánlotta, mert véleménye szerint egyelõ-
re korai kijelenteni, hogy a világ minden
részén túljutottak volna az új influenza
járványának csúcspontján – mondta
Fukuda Keidzsi egy genfi sajtótájékozta-
tón. A járvány kettõs képet mutat a vi-
lágban: bizonyítékok vannak arra nézve,
hogy csökkenõben van sok országban, de
más helyeken még új gócpontok alakul-
nak ki. Észak-Amerikában és Nyugat-
Európában nyilvánvalóan hanyatlóban
van, aktív viszont Kelet-Európában és
Ázsiában, az új fertõzések központja pe-
dig Nyugat-Afrika.

NATO: további hatszáz kiképzõ 
megy Afganisztánba

A NATO bejelentette, hogy a szövetség
európai tagállamai további hatszáz okta-
tót ajánlottak fel az afgán hadsereg kikép-
zéséhez. James Appathurai NATO-szóvi-
võ elmondta, hogy a decemberben fel-
ajánlott 1000 fõvel együtt elérték a szük-
séges létszám felét. A szövetség afganisz-
táni missziójának fontos eleme, hogy az
afgán hadsereg és a rendfenntartó erõk
olyan felkészültségi fokot érjenek el,
hogy fokozatosan átvehessék a NATO
feladatait az iszlamista felkelõk elleni
harcban. Az új stratégia az Afganisztán-
ban állomásozó amerikai és NATO-csa-
patok fõparancsnoka, Stanley Mc-
Chrystal nevéhez fûzõdik. Lényege, hogy
fokozatosan az afgán hadsereg vegye át a
felelõsséget a hadmûveletekért, a bizton-
ság szavatolásáért.

A béketárgyalások felújítását 
veszélyezteti a szenthelyvita

Veszélyezteti a közel-keleti béketárgyalás-
ok felújítását az, hogy Izrael történelmi
örökségének részévé nyilvánított két, a
zsidók és a muzulmánok által is szentként
tisztelt ciszjordániai helyet – figyelmezte-
tett Jászir Abed Rabbo, a palesztin elnök
tanácsadója szerdán. Benjámin
Netanjahu izraeli miniszterelnök tiltako-
zások hullámát indította el szerte az arab
világban vasárnap azzal a bejelentésével,
hogy Ráhel, illetve a pátriárkák sírját is
felveszik Izrael történelmi örökségének a
listájára. A Betlehemben, illetve
Hebronban található szent helyek eddig is
politikai-vallási feszültségek forrásai
voltak Izrael és a palesztinok között.
Rabbo szerint az izraeli kormány nem
akar békét vagy tárgyalásokat, és stratégi-
ájával „szándékosan mérgezi a légkört”.

Az alkotmánytanácsba is ellenzéki 
politikust jelölt a francia elnök

Francois Mitterrand néhai szocialista ál-
lamfõ egykori legfõbb bizalmasát és volt
miniszterét, Michel Charasse szenátort je-
lölte tegnap a francia köztársasági elnök
az alkotmánytanács egyik új tagjának. A
baloldal felé való politikai nyitás jegyében
Nicolas Sarkozy elõzõ nap a számvevõ-
szék élére is ellenzéki politikust nevezett
ki. Az alkotmánytanács másik két meg-
ürülõ posztjára a parlament két házának
az elnökei jelölhettek új tagot; õk mind-
ketten kormánypárti politikusokat,
Jacques Barrot volt uniós biztost, illetve
Hubert Haenel szenátort nevezték meg
közleményükben. Míg Migaud kinevezé-
sét üdvözölte az ellenzék, Charasse jelölé-
se kapcsán a szocialisták azt hangoztat-
ták, hogy ezúttal nem igazi baloldali je-
löltrõl van szó, hiszen a szenátor már
nem tagja a Szocialista Pártnak. A kor-
mánypárt részérõl sem egyértelmû a lel-
kesedés. 

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Bajnai Gordon magyar mi-
niszterelnök szerint mérföldkõ

léptékû eredményt hozott a szer-
dai budapesti energia-csúcstalál-
kozó. A visegrádi négyek: jelenle-
gi elnök Magyarország, valamint
Szlovákia, Csehország és Len-
gyelország kormányfõi, illetve a
jelenlevõk közül Bosznia és Her-
cegovina, Bulgária, Horvátor-
szág, Szerbia, Szlovénia, Romá-
nia és Ausztria miniszterelnökei

látták el kézjegyükkel a nap végén
elfogadott nyilatkozatot, amely-
ben többek között leszögezték:
észak–déli irányban össze kell
kötni Kelet-közép Európa ener-
giaellátását. 

A dokumentum az észak–dél–
keleti gázellátási háromszög lét-
rehozását is tartalmazza. A há-
romszög keleti csúcsa az Euró-
pai Unió déli energiafolyosójá-
nak létrehozása lenne, amelynek
zászlóshajója a Nabucco gázve-
zeték. Az északi csúcsot a Len-

gyelországba tervezett, cseppfo-
lyós gáz fogadására és átalakítá-
sára alkalmas LNG terminál, a
déli csúcsot pedig a horvátorszá-
gi Krk szigetén megépítendõ má-
sik LNG terminál alkotná. „A
háromszög csúcsai között az
energia szabad áramlását a kö-
zép-európai országokat összekö-
tõ gázvezeték-hálózat, az úgyne-
vezett észak–dél energiafolyosó
biztosítja majd” – mondta Bajnai
Gordon. A miniszterelnök sze-
rint tavaly januárban amikor

nem érkezett az oroszoktól gáz,
mindannyian megtapasztalhat-
tuk, hogy milyen sérülékenyek
vagyunk, s hogy az energiaellá-
tás olyan fontos, mint a levegõ.
„Közép-Kelet-Európában létre-
jött egy »kritikus tömeg«, amely
sikeresebben tudja érvényesíteni
akaratát, szerepe van a kríziske-
zelésben” – fogalmazott Bajnai,
aki szerint a tervek megvalósítá-
sával jobb minõségû szolgáltatá-
sok jöhetnek létre, és olcsóbb le-
het az energia a térségben. „A
tanácskozás eredményében
erõs, tiszta, jó szándékú európai
akarat nyilvánult meg” – fejtette
ki a kormányfõ. A nyilatkozat
aláírói szerint 2014–15-re elké-
szülhetnek a tervezett beruházá-
sok, de ezekhez mindenképpen
több anyagi forrásra kell szert
tenni az uniótól. Az aláírók ab-
ban is egyetértenek, hogy a kö-
vetkezõ feladat kormányközi
munkacsoportok létrehozása
lesz, amelyek a kiemelt, a részt-
vevõk által fontosnak tartott
problémákra reflektálnak. 

Az energiacsúcs elõtt a Visegrá-
di Csoport miniszterelnökei mun-
kaebéd keretében találkoztak,
amelyen megvitatták a gazdasági
válság hatásait és megállapodtak
arról, hogy a kérdést napirenden
tartják, és arról mind szakértõi,
mind politikai szinten rendszeres
konzultációt folytatnak. 

A gázellátás háromszögesítése

„Családi fotó” a budapesti energiabiztonsági találkozón. Emil Bocot (balra) is meghívták a „visegrádiak”

„Zöld csúcs” Budapesten

Fotók: MTI

Sólyom László államfõ tegnap fogadta hivata-
lában Emil Boc román kormányfõt, aki több
minisztere kíséretében érkezett Budapestre,
ahol az energiacsúcson, majd a Duna Csúcson
vesz részt. Borbély László környezetvédelmi
miniszter lapunknak elmondta: a magyar köz-
társasági elnök többek között a kisebbségi tör-
vényrõl, a fejlesztési régiók átrajzolásáról, a
verespataki beruházásról faggatta bukaresti

vendégét. Emil Boc tegnap Orbán Viktorral, a
Fidesz elnökével is találkozott, ma pedig
Bajnai Gordon miniszterelnökkel folytat meg-
beszéléseket.  A mai román–magyar kormány-
fõi találkozóról Markó Béla RMDSZ-elnök la-
punk kérdésére tegnap elmondta: semmiképp
sem helyettesíti a közös román–magyar kor-
mányülést, az együttmûködés ezen fontos ke-
retét senki nem akarja feladni.

Sólyom Lászlóval találkozott Emil Boc a Sándor-palotában



M. Á. Zs.

Cristian Diaconescu szociál-
demokrata párti (PSD) szená-

tor tegnap beadta lemondását a
Szociáldemokrata Párt szenátusi
frakciójából, és jelezte, hogy csat-
lakozik a Gabriel Oprea vezette
függetlenek frakciójához. A volt
külügyminiszter a negyedik PSD-
s honatya, aki a szociáldemokra-
ták múlt hét végi rendkívüli kong-
resszusa után kilép a pártból. Az
ügy elõzménye, hogy Diaconescu
keresetet nyújtott be a legfelsõbb
bíróság ügyészségén az ellene tit-
kosszolgálati eszközökkel folyta-
tott megfigyelés ügyében. A poli-
tikus leszögezte: ha kiderül, hogy
párttársai állnak a megfigyelési
ügy mögött, kilép a PSD-bõl.
Mint ismeretes, a szociáldemok-
rata politikus indult a párt elnöki
tisztségéért folyó versenyben, ám
a múlt heti kongresszuson, köz-
vetlenül a szavazás elõtt bejelen-
tette: visszalép Mircea Geoanã
addigi elnök javára. Ezt követõen
került napvilágra a hír, hogy
Diaconescut február elsõ napjai-
ban titkosszolgálati eszközökkel
megfigyelték, és felmerült a gya-
nú, hogy az ekkor gyûjtött infor-
mációkkal megzsarolták, és ezért
lépett vissza. Diaconescu ezt cá-
folta, mondván, azért vonta visz-
sza jelölését, mert egyrészt többen
is erre kérték, másrészt pedig nem
akarta, hogy az amúgy is elhúzó-
dó kongresszus továbbnyúljon, és
esetleg döntésképtelenné váljon. 

Ki volt a megbízó?

A legfõbb ügyészség tegnap be-
jelentette, a volt külügyminiszter
kérte, derítsék ki, hogy ki áll az il-
legális megfigyelés mögött. Egy
nappal korábban Diaconescu az
egyik hírtelevízióban elmondta,
azt szeretné, ha az ügyészség ki-
derítené, történt-e bûncselek-

mény, és hogy a kongresszus nap-
ján is megfigyelték-e. „Hasznos
lesz feltárni, hogy valóban léte-
zett-e ilyen mûvelet, és ha igen,
akkor törvényesen vagy törvény-
ellenesen szervezték-e meg” –
hangsúlyozta Diaconescu. Mint
elmondta, eddigi információi sze-
rint egyetlen állami szerv sem
folytathatott ellene törvényesen
megfigyelési mûveletet, mivel
ilyen csak engedéllyel, nemzetbiz-
tonsági ügyben folytatható, már-
pedig az õ ügyében nincs ilyen en-
gedély. A Román Hírszerzõ Szol-
gálat (SRI) egyébként jelezte is,
hogy nincs köze a megfigyelési
ügyhöz.

Ponta válaszokat vár

Victor Ponta PSD-elnök teg-
nap felszólította az állami szerve-
ket, hogy mihamarabb járjanak a
végére, ki áll a jogtalan megfigye-

lési ügy mögött, hozzátéve, ha
beigazolódik az a feltételezés,
hogy párton belüli zsarolásról
van szó, drasztikusan megbünte-
tik az elkövetõket. Ponta ugyan-
akkor sajnálkozott Diaconescu
távozása miatt, reményét fejezve
ki, hogy „még visszafordíthatják
az útról”. „Tisztelettel kérem
Cristit, hogy – amikor elérkezett-
nek látja az idõt – magyarázza el,
mi állt kongresszusi visszalépése
és mostani kilépése mögött.” 

Új párt alakul?

„Cristian Diaconescu nem vé-
letlenül távozik a PSD-bõl, ez
egyértelmûen annak a jele, hogy
a párt új vezetõsége rossz úton
indult el” – mondta el Mircea
Geoanã leváltott szociáldemok-
rata elnök, hangsúlyozva, egyre
nagyobb annak a veszélye, hogy
egy másik baloldali párt jelenjen

meg a politikai színtéren. Gab-
riel Oprea védelmi miniszter, a
független képviselõk vezetõje
örömmel vette tudomásul, hogy
frakciójukhoz csatlakozott a volt
külügyminiszter, akinek vezetõ
szerepet szán a „jövendõ politi-
kai konstrukcióban”. „Páratlan
szakmai tapasztalattal rendelke-
zik, ami feljogosítja, hogy veze-
tõi tisztséget kapjon” – simogat-
ta meg Diaconescu sértett hiúsá-
gát Oprea. A nap folyamán
Cãtãlin Cherecheº, Máramaros
megyei képviselõ is bejelentette
távozását a PSD-bõl , azzal indo-
kolva csatlakozását a független
frakcióhoz, hogy neki Diaco-
nescu mellett van a helye. Sajtó-
információk szerint Marian
Sârbu volt munkaügyi miniszter
is tárgyalásokat folytat a demok-
rata-liberálisokkal tárcájának
visszakapása érdekében, mely
esetben otthagyná a PSD-t. 
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Élet-halál harc zajlik ezek-
ben a napokban a Tisz-
telt Házban a kormány-
zó demokrata-liberáli-
sok és az ellenzékiek kö-
zött: legyen-e avagy
sem egykamarás a tör-
vényhozás? Utóbbiak a

két kamara megtartása
mellett kardoskodnak, elõbbiek pedig nem
merik nyíltan megvallani mentoruk, Traian
Bãsescu államfõ titkolt, (de azért nem annyi-
ra titkos) vágyát, miszerint az igazi az volna,
ha nem is lenne semmiféle parlament, fõleg
ugye, hogy voltaképpen még a kormány is
luxus, hiszen csupán fölöslegesen visszhan-
gozza/megkettõzi az államfõi akaratot. 
Csakhogy egy ilyen „vallomásra” Brüsszel
nyilván felkapná a fejét, ezért a demokrata-
liberálisok – egyelõre – beérnék az egykama-
rássá és 300 fõssé karcsúsított parlamenttel
is, persze, itt is elkendõzve a valódi szándé-
kot: a demokrácia legfõbb intézményének
eljelentéktelenítését; szándékukat ezért a vál-
sággal, pontosan a 171 honatya fizetésének
megtakarításával magyarázzák. Persze, csi-
nos summa lenne ez is, ám mégis csupán
csöpp a válság sújtotta Románia pénzhiá-
nyának feneketlen tengerében.
Kormánypártiak, ellenzékiek egyaránt jól
tudják, hogy a kiutat nem a honatyák szá-
mának megnyirbálása és nem a közalkalma-
zottak tömeges elbocsátása, sem a családi
pótlék megnyirbálása, diszkriminatív szem-
pontok szerinti folyósítása, de még csak nem
is a nyomorúságos nyugdíjak megadóztatása
jelenti, hanem a gazdasági hatékonyság nö-
velése. Amihez viszont végre el kellene kezde-
ni a gazdaság megreformálását, szerkezeti
átalakítását, ami persze már jóval nehezebb
az adminisztratív úton történõ jövedelem-
csökkentésnél; ehhez ugyanis megfelelõ törvé-
nyeket kellene javasolnia a kormánynak és
elfogadnia a parlamentnek – legyen az akár-
hány kamarás és fõs. Mindez pedig politikai
akaratot és szakértelmet feltételez, ami bi-
zony a román politikai elit köreiben króni-
kus hiánycikknek mondható.
Van abban is igazság azonban, hogy a gaz-
dasági hatékonysághoz képest aránytalanul
nagyok a bérek. Mindez a termelési költsé-
gek folyamatos emelkedéséhez vezet, amit
csak áremeléssel lehetett ellensúlyozni, ez pe-
dig újabb bérkövetelésekhez vezetett. Mivel a
dolgok természeténél fogva az árak jóval
gyorsabban növekednek, mint a bérek, így
eljutottunk oda, hogy Romániában keleti fi-
zetésbõl kell nyugati árakon vásárolni. Jogos-
nak tûnhetnének tehát a bérkövetelések –
csakhogy nem feledkezhetünk meg arról az
„apróságról”, hogy Romániában „keleti mó-
don” is dolgoznak, így „keleti szintû” a gaz-
dasági hatékonyság is.
Mindennek ismeretében jogos a gazdasági
megfigyelõk megállapítása, miszerint az uni-
ós viszonylatban igencsak alacsonynak szá-
mító romániai bérszint éppen a versenyképes
gazdaságot szavatoló reformok hiányának
következménye. 
Az amúgy is szegényes jövedelmek további
megnyirbálása tehát nem lenne több tüneti
kezelésnél – amibe ráadásul a beteg bele is
halhat.

Román lapszemle

Halálos kezelés

Bogdán Tibor

A Kurd Munkáspárt (PKK) heroinszállít-
mányainak romániai tranzitját biztosította
éveken keresztül az Eugen Preda által ve-
zetett bûnbanda. Most kiderült, hogy a
ciorogârlai fegyverrablás hátterében az áll,
hogy Predáék ki akarták fosztani megbí-
zóikat. (Adevãrul) Egyre jobban elterjed
az „after-school” rendszer, a tanórák után
a gyerekek az iskolában maradnak, ahol
felügyelet mellett végzik el házi feladatai-
kat. (EVZ) Az osztrák kormány hatmil-
lió eurót különített el az auschwitzi halál-
tábor restaurálására. (EVZ) A francia
vasúti társaság arra figyelmezteti az utaso-
kat, hogy vigyázzanak csomagjaikra,
ugyanis a szerelvényeken román tolvajok
„dolgoznak”. (Jurnalul naþional) 

Alighanem a múlt hét végi PSD-kongresszus eseményei állnak Cristian Diaconescu döntése mögött

Markó: kell az alkotmányreform

Fotó: Tofán Levente

Diaconescu is disszidált

ÚMSZ

Toró T. Tibor, az EMNT ügy-
vezetõ elnöke veszi át az Er-

délyi Magyar Egyeztetõ Fórum
(EMEF) autonómiabizottságának
társelnöki tisztségét, miután az
EMNT részérõl delegált Bakk
Miklós politológus baenyújtotta
lemondását. Toró T. Tibor a
Transindex kérdésére elmondta,
Bakk már korábban le akart mon-
dani a tisztségrõl, mivel elégedet-
len volt a munka lassú haladásá-
val. Azonban az EMNT kérésére
nem tette meg. „Az autonómiabi-
zottság munkálataiban nagyobb
hangsúlyt kapott az aktuálpoli-
tikai kihívások megvitatása és az
ezek kapcsán felmerülõ kérdések
megválaszolása. Bakk Miklós
nem politikus, õ a stratégiai célok
kidolgozását részesítette elõnyben
az aktuálpolitika helyett” – mond-
ta el Toró, hozzátéve, hogy Bakk
szakértõként továbbra is részt vesz
a bizottság munkálataiban. Az
EMNT-s politikus szerint a mun-
kát folytatni kell, ugyanis kilátás
van arra, hogy a parlament napi-
rendre vegye a kisebbségi tör-
vényt, és egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen formában fog átmen-
ni a törvényhozó testületen. 

Kisebbségi törvény

mint EMEF-ügy 
ÚMSZ

Itt az ideje az alkotmányos re-
formnak, ám az RMDSZ nem

elsõsorban és nem kizárólag a no-
vemberi referendum eredményei
mentén képzeli el az alaptörvény
módosítását – jelentette ki tegnapi
sajtótájékoztatóján Markó Béla. A
szövetségi elnök két nappal azután
nyilatkozott errõl, hogy a parla-
ment házbizottságainak együttes
ülésén az ellenzék leszavazta az al-
kotmánymódosító bizottság létre-
hozásáról szóló demokrata-liberá-
lis kezdeményezést. Kifogásuk az
volt, hogy a nagyobbik kormány-
párt szerint a népszavazás eredmé-
nyeire kellene alapozni az alkot-
mány reformját. Mint ismert, a ta-
valyi referendumon a lakosság
többsége az egykamarás parla-
mentre szavazott.

Tegnap Markó arról beszélt: az
RMDSZ-nek továbbra is komo-
lyak a fenntartásai az egykamarás
rendszerrel szemben. A demokrá-
cia elvei egyik esetben sem sérül-
nek: egyes demokratikus rendsze-
rekben egy, máshol két háza van a
törvényhozásnak – mutatott rá
más országok gyakorlatára, hoz-
zátéve: a román politikumnak az
ország jelenlegi szükségleteit kell
elemeznie. Indoklása szerint egy

olyan viszonylag nagy kiterjedésû,
sokszínû, sok hagyományos tér-
séggel, sajátos érdekeket felvonul-
tató helyi közösségekkel rendelke-
zõ országban, mint Románia, sok-
kal hasznosabb a kétkamarás
rendszer megõrzése, szükség van
képviselõházra és szenátusra is.
Hozzáfûzte, azt is figyelembe kell
venni, hogy 2003-ban, amikor
utoljára módosították az alapok-
mányt, Románia még nem tarto-
zott az Európai Unióhoz, 2010-
ben uniós tagállamként tisztázni
kell jó néhány kérdést. A szövetsé-
gi elnök kifejtette, az RMDSZ egy

mélyreható alkotmányreform vég-
rehajtását  szorgalmazza, amely
érinti a az állami intézmények kö-
zötti kapcsolatokat ( államfõi in-
tézmény, kormány, parlament), az
igazságszolgáltatás helyét és szere-
pét az államon belül, a kormány
hatásköreit, és mindent, ami egy
ország demokratikus mûködésé-
hez hozzátartozik. Itt kiemelte a
közigazgatás decentralizációját, il-
letve a közigazgatási felosztás új-
ragondolását. Elgondolása szerint
az alkotmánymódosítási folyamat
befejezésére a 2012-es választások
elõtt sor kell kerülnie. 

Az RMDSZ-elnök nem támogatja az egykamarás rendszert Fotó: Salamon Márton László
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Bogdán Tibor

A Nemzetközi Valuta-
alap ugyan a hét elején

átutalta Romániának a ké-
szenléti hitel soron levõ két
részletét, összesen 3,45 mil-
liárd euró értékben, ám a
kölcsön folyósítását szigorú
feltételekhez kötötte, ame-
lyeknek teljesítésére a Boc-
kormány kötelezettséget
vállalt a pénzintézet illeté-
keseihez intézett szándékle-
velében.

Hatot egy csapásra

A dokumentumot Buka-
rest nagyrészt amiatt titkosí-
totta (volna), mert abból ki-
derül, hogy a kormány min-
denekelõtt a közszolgálati
alkalmazottakkal szembeni
megszigorításokkal – vagyis
fõként a lakosság terhére –
igyekszik eleget tenni a valu-
taalapi elvárásoknak. Így
például kötelezettséget vál-
lalt arra, hogy az év folya-
mán a bruttó hazai termék
0,2 százalékának megfelelõ
összeggel fogja vissza a sze-

mélyi költségeket, elsõsor-
ban természetesen a béreket.
Ezt nyilván további elbocsá-
tásokkal éri majd el, román
sajtóforrások szerint mint-
egy 32 ezer alkalmazottnak
szûnik majd meg a munka-
helye. Mindezekbõl a meg-
szorításokból a kabinet kö-
zel félmilliárd eurót kíván
megtakarítani 2010 folya-
mán. 

További megtakarításokat
tervez a kabinet a túlórákért
járó összegek csökkentésé-
vel, valamint a prémiumok
megnyirbálásával, az ebbõl
származó költségvetési be-
vételeket a bruttó hazai ter-
mék 0,2 százalékának meg-
felelõ összegre, azaz 252
millió euróra becsüli. 

A szándéklevél szerint a
minimálbérek kivételével
szigorúan befagyasztják a
közalkalmazotti béreket,
amivel a bruttó hazai ter-
mékre számított újabb 0,3
százalékos megtakarításra
számítanak. Emil Bocék kö-
telezettséget vállaltak arra is,
hogy a közalkalmazotti
rendszerbõl távozó minden

hét személyt csupán egy sze-
méllyel helyettesítenek.

Állami tartozás – 
az államnak

A szándéklevél nyomán
világossá válik az is, hogy a
kormánynak minden esz-
közzel pénzhez kell jutnia,
már csak azért is, mert a
Nemzetközi Valutaalapnak
tett ígéretek között szerepel
az is, hogy több mint 60 szá-
zalékkal, konkrétan a jelen-
legi másfél milliárd lejrõl
480 millióra csökkenti a ma-
gánszektor iránti minden, 90
napot túllépõ adósságát. A
pénzügyminisztérium ada-
tainak megfelelõen az állam
a tavalyi év végén több mint
2,6 milliárd lejjel tartozott a
magánvállalatoknak, ebbõl
csaknem 700 millió lej egy
hónapnál régebbi adósság
volt. Ugyancsak a szaktárca
közlése szerint a legtöbb
adósságot a helyi közigazga-
tási illetékesek halmozták
fel, mindenekelõtt az

építõipariakkal szemben, e
tartozások összege 1,6 milli-
árd lejre tehetõ.

De nem csekély a közpon-
ti adminisztráció magán-
szektorral szembeni adós-
ságállománya sem, amely
meghaladja az egymilliárd
lejt. A központi hatóságok
esetében elsõsorban az
egészségügyi minisztériu-
mot terheli jelentõs adósság:
csupán a gyógyszerszállítók
közel 550 millió lejt követel-
nek a tárcától.

Az adóhivatal legfrissebb
adatainak megfelelõen az ál-
lamnak csaknem 400 millió
lejt kell törlesztenie a hozzá-
adottérték-adók kifizetésé-
nek elmaradása nyomán.

Nem ismert azonban az
állam állammal szembeni
tartozásának összege. Lapin-
formációk szerint csupán a
Nemzetközi Valutaalap által
ellenõrzött tíz állami cégnek,
köztük a Termoeletricának,
az Országos Kõszéntársa-
ságnak és az államvasutak-
nak legalább 1,2 milliárd
eurót kellene törlesztenie,
ami a bruttó hazai termék
egy százalékával egyenlõ.

Ennek az összegnek közel a
felét, 580 millió eurót az el-
maradt nyugdíjalap-befizeté-
sek teszik ki. Egyszerû mate-
matika: 733 lejes átlagnyug-
díjat alapul véve csupán eb-
bõl a pénzbõl 3,3 millió
nyugdíjat lehetne fedezni. 

Ingyenes gyógykezelés  
– pénzért 

A pénzhiány miatt az ál-
lam csak igen nagy nehézsé-
gek árán képes mûködtetni a
szociális intézményhálóza-
tot. Az egészségügyi rend-
szer fenntartása, úgy tûnik,
elképzelhetetlen olyan – oly-
kor képtelen és mindenkép-
pen nehezen bevezethetõ –
újabb adókkal és illetékekkel,
mint amilyen például a ham-
burgeradó. 

A kényszerhelyzetben
Cseke Attila szaktárcavezetõ
most amolyan részfinanszí-
rozási rendszer bevezetését
fontolgatja, ami még a társa-
dalmi felháborodás nyomán
visszavont, magyarországi
vizitdíjnál is jobban megter-
helné a lakosságot. Az elkép-
zelésrõl egyelõre csak annyit

tudni, hogy a betegeknek évi
hatszáz lejes maximális ösz-
szegig viselniük kellene a
gyógykezelés részköltségeit,
így például a kórházakban és
gyógyászati központokban
végzett kivizsgálások anyagi
terhének bizonyos hányadát.
Egy-egy orvosnál tett látoga-
tásért állítólag öt, egy orvosi
szakvizsgálatért pedig húsz
lejt kellene fizetni. 

A legnehezebb 
helyzetben 
a világháború óta

Persze, a helyzet nem lenne
ennyire súlyos, ha az állam-
nak lennének megfelelõ esz-
közei saját kintlevõségeinek
behajtására, hiszen a munkál-
tatókkal szembeni követelései
mintegy 8 milliárd lejre tehe-
tõek. Sajnos húsz év alatt
szinte semmilyen konkrét in-
tézkedés nem történt ilyen
irányban, mi több, gyakorlat-
tá vált, hogy a mindenkori
hatalom, nyilvánvalóan poli-
tikai okokból – elsõsorban vá-
lasztások elõtt – lelkiismeret-
len és felelõtlen nagyvonalú-
sággal – elengedi nagy adósa-
inak tartozásait. 

Ilyen körülmények kö-
zött, sajnos, aligha mondha-
tó túlzásnak Emil Boc kor-
mányfõ legutóbbi kijelenté-
se, miszerint Románia a
második világháború óta
nem volt olyan nehéz hely-
zetben, mint most. 

Kormányvállalás, a mi számlánkra

Egy kubai politikai fogoly halálára

Gyulay Zoltán

Zapata a Republikánus
Alternatíva nevû ellenzé-

ki csoportosulás tagja volt,
2003 márciusában tartóztat-
ták le, és egyebek mellett a
közrend megzavarásának
vádjával 18 esztendei szabad-
ságvesztésre ítélték. Az el-
múlt héten egészségi állapota
válságosra fordult, és a sziget
keleti részén fekvõ Cama-
güey városának börtönébõl
elõbb egy rabkórházba, majd
egy fõvárosi klinikára szállí-
tották. 

Az elszigetelt sziget

Emberjogi szervezetek
becslése szerint Kubában a
forradalom 1959. januári
gyõzelme után 51 esztendõ-
vel mintegy 200 politikai
foglyot tartanak nyilván. Ez
alatt a fél évszázad alatt na-
gyot fordult a világ, a sziget-
ország barátaiból, ha nem is
ellenségek, de ellenfelek let-
tek, az ellenségeibõl viszont
nem lettek barátok. Több
mint szójáték: a szigetország
végképp elszigetelõdött.

Pedig minden másképp
indult. Fidel Castro –

mennyire ismerõs is az af-
ganisztáni tálibokra hajazó
képlet – számottevõ segítsé-
get kapott a Battista-rend-
szer korrupciójával torkig
lévõ amerikaiaktól (egyebek
mellett a partraszálláshoz
használt, azóta a forrada-
lom jelképévé vált, Havanna
fõterén fölállított Granma
nevû hajót is). A szakállas
forradalmár egy ideig Wa-
shington és Moszkva között
lavírozott, hogy végül az
utóbbi mellett kössön ki. A
hidegháború legforróbb pil-
lanatait élte át 1962-ben a
világ: a szovjetek atomraké-
ták telepítésébe kezdtek a
szigetországban, amire az
Egyesült Államok tengeri
blokáddal válaszolt. Kis hí-
ja volt, hogy nem robbant ki
a harmadik világháború –
ezt végül Kennedy amerikai
elnök és Hruscsov szovjet
pártfõtitkár bécsi találkozó-
ja hárította el.

Lélegeztetõgépen

Kubát azonban a szocialis-
ta országok – az úgynevezett
„béketábor” – tartotta
lélegeztetõgépen. Egyetlen
exportképes árucikke gya-
korlatilag a cukornád volt,

miközben minden egyébbõl
behozatalra szorult. A Flori-
da partjaihoz oly közel fekvõ
sziget valaha az amerikai
multimilliomosok és gengsz-
terek paradicsoma volt (Al
Capone villája ma is áll az
Atlanti-óceán partján;
ugyanolyan látványosság,
mint Hemingway nyaralója),
de a pénzes vendégek a min-
denféle közeledést sújtó ame-
rikai embargó következtében
elmaradtak. Elsorvadt a ko-
rábban gyümölcsözõ idegen-
forgalom is, pedig a lakosság
jó része valaha ebbõl élt. A
szocialista országok már
csak a hatalmas távolság és a
saját életükben is megtapasz-
talható nehézségek miatt ezt
a kiesést aligha pótolhatták.

Közben pedig alaposan
megváltozott a külvilág Ku-
ba számára: a „béketábor”
összeomlott és a demokrácia
útját választotta, szilánkjaira
hullott a fõ ideológiai (és ami
ezzel együtt járt: pénzügyi)
támaszt nyújtó Szovjetunió –
a köldökzsinór elszakadt. A
szigetország magányosan
vívja küzdelmét a mindenna-
pi élet olyan kihívásaival
szemben, mint a gazdaság, a
megélhetés és a túlélés. Mi-

közben jottányit sem változ-
tat a belpolitikai helyzeten,
hogy az évek óta betegeske-
dõ, ezért hivataláról lemon-
dó Fidel Castro örökébe öt
esztendõvel fiatalabb (de már
maga is 79 éves) öccse, Raúl
Castro lépett. Igaz, hogy szü-
lettek csekélyke engedmé-
nyek – például a mobiltele-
fon használatának engedé-
lyezése –, és a beutazó turiz-
musra is nyitottabbá vált az
ország, továbbá a baloldali
irányzatot követõ latin-ame-
rikai rendszerek (Venezuela,

Bolívia, Nicaragua, Ecua-
dor) igyekeznek segítséget
nyújtani a talpon maradás-
hoz, a szocialista beidegzõ-
dések viszont tovább mûköd-
nek. Tegyük hozzá: már csak
ezért is.

Tilalomfák erdeje

Az illegalitásban mûködõ
demokratikus ellenzék tagjai-
val folytatott beszélgetések-
bõl kiderül: a demokratákra
fokozódik a nyomás, tilos a
szabad véleménynyilvánítás,

korlátozzák a külföldi újság-
írók számára a vízumki-
adást, akadályozzák a nem-
zetközi ellenõrzõ szervezetek
mûködését; egyáltalán: az el-
lenzékiek bárminõ kapcsolat-
tartását. Gyakorlatilag tilos a
kiutazás is – egyebek mellett
ez az oka az olykor „csak”
kudarcba fulladó, olykor a
tengeren tragikus véget érõ
menekülési kísérleteknek. A
„másként gondolkodókra” és
családtagjaikra, barátaikra
megannyi veszély leselkedik:
kezdetben a szigorodó mun-
kahelyi ellenõrzések, majd a
közvetlen szomszédok pszi-
chológiai terrorja, a különbö-
zõ korlátozó intézkedések, s
végül nem egy esetben a le-
tartóztatás, a bírósági ítélet, a
börtön. A hatóságok igye-
keznek befurakodni a rend-
szerbírálók soraiba, hogy
éket verjenek közéjük és el-
szigeteljék õket.

Az elnyomás nem kíméli a
katolikus egyházat sem. No-
ha Fidel Castro annak idején
látványos külsõségek köze-
pette – és a szinte a bõréhez
nõtt egyenruhát levetve, civil-
ben – fogadta a szigetország-
ba látogató II. János Pál pá-
pát, lényegébõl adódóan a
rendszer az ellenállás fészke-
ként tekint a vallásra. És jog-
gal: legutóbb például kubai
méretekben tömeges meny-
nyiségû – ötezer – aláírás
gyûlt össze a rendszer megre-
formálásáért. 

Meghalt a több mint 80 napig tartó éhségsztrájkot folytató
Orlando Zapata Tamayo kubai politikai fogoly. A 42 éves
ellenzéki, aki egy havannai kórházban hunyt el kedden,
december 3-án választotta a tiltakozásnak ezt a formáját. 

A szemfüles bukaresti sajtó nyilvános-
ságra hozta a kormány Nemzetközi
Valutaalaphoz intézett és titkosnak
szánt szándéklevelét. Ebben a harma-
dik és negyedik hitelrészlet folyósításá-
hoz szükséges vállalásait ismerteti.

2009. 05. 06. 4928

2009. 10. 09. 1937

2009. 12. 15. 1589

2010. 03. 15. 863

2010. 06. 15. 866

2010. 09. 15. 867

2010. 12. 15. 867

2011. 03. 15. 985

Az IMF-tõl érkezõ pénz
(millió euróban)

Pénzügyminisztérium Román Nemzeti Bank 

2012. 121 1353

2013. 881,5 39994,7

2014. 760,5 4094,5

2015. – 1576,2

2016. – 123

A visszafizetés idõrendje (millió euróban)

Orlando Zapata Tamayo kubai politikai fogoly éhen halt elveiért



Novellák nincsenek, csak szövegek. 
Szövegek nincsenek, csak novellák. Novellák, költemények, drá-
mák, mítoszok, világtörténelmek, élettörténetek, téveseszmék, va-
lóságelvek stb. 
És ezek keverékei. 
Az elmélet entrópiát termel, az írás nulla foka felé tart. 
A megértés pragmatikai fogalom. 
„Odané, ott egy õzike, bazmeg!” – mondja K katona K’ katoná-
nak egy MÁV-szerelvényen utazva. K’ katona felkapja a fejét és
kinéz az ablakon. Megértette a másikat. Aki nem kérdezi, hülye,
most mit nézel kifelé az ablakon?, végtére is õ hívta fel a figyel-
mét az õzikére, bazmeg. 
Értik egymást. Tudják, hogy mindketten egy ideális szövegérte-
lem édenének lakói. Az ilyen pragmatikailag tiszta eseteknél lát-
szik: a beszéd mûködik mint közös kód. 
És ezzel el is érkeztünk egy végkövetkeztetéshez. Ez a hermeneu-
tika végsõ érve a dekonstrukció ellen. 
De hogy kerülnek oda, a teremtés tökéletes alkotásának csúfságá-
ra, azok az idétlen madarak, kezükben éktelenkedõ lángpallosok-
kal? És, odané, ott közelednek feléjük – K-val és K’-vel ellentét-
ben természetesen az édenen kívül – H[ermeneuta] és D[ekon-
struktor]. 
H is be van szarva a keruboktól, de D még az arcát sem meri
odafordítani. 
Azt hiszem, ismeretelméletileg és jel(entés)elméletileg a
hermeneutika és a dekonstrukció hasonló alapvetéseken nyugsza-
nak, bár a dekonstrukció kétségkívül gazdagabb és profibb ezeken
a területeken. 

Farkas Zsolt: A novellától a textusig, a Most akkor címû kötetben

A napokban a hírügynökségek világgá röpí-
tették a hírt, hogy egy EU-parlamenti jelen-
tés szerint 2060-ra a jelenleginek a kétszere-
sére fog nõni a nyugdíjasok munkaképes la-
kossághoz viszonyított aránya. A jelentés
szerzõi szerint nincs az a nyugdíjrendszer,
amely képes lenne elviselni az arányok
ilyen gyökeres megváltozását. A következ-
mények tízszerte súlyosabbak lesznek a
gazdasági válság hatásainál. 
A probléma megoldásának kulcsa a német
jogászprofesszor, Udo di Fabio véleménye
szerint a családhoz és gyermekhez való vi-
szony radikális megváltoztatása volna. Az
egyoldalúan individualista, a nemi szerepek
elmosására és a családon belüli hagyomá-
nyos kapcsolatrendszer megkérdõjelezésére
törekvõ posztmodern irányzatok ugyanis a

családhoz és a gyermek-
neveléshez kötõdõ érté-
keket erõteljesen megté-
pázták. A családok egy-

re súlyosabb tehernek
érzik a gyermekválla-
lást. És joggal. Az
ugyanis a gyermek
nélküli párokkal vagy
a szinglikkel szemben

hátrányos helyzetbe hozza õket. Mindezt
csak súlyosbítja, hogy a társadalombiztosí-
tási rendszer válságának hatására az álla-
mok a gyermekneveléssel járó terheket még
inkább a családokra hárítják át. Arról nem
is beszélve, hogy a vállalt gyermek sem vi-
szonozza a szülõi gondos-
kodást és a család áldozat-
vállalását. Úgy tekinti,
hogy õt mindez ember vol-
tánál fogva megilleti. Az
állam ugyanis az oktatási
intézmények révén már
kisgyermekkorban elülteti
benne az emberi méltóság nemes eszméjét,
de az ezzel kapcsolatos terhek vállásásából
mindinkább kihátrál. Így aztán a mestersé-
gesen feltupírozott önérzetû fiatalok a szü-
lõk ragaszkodását, aggodalmait, gondosko-
dását is olyan tehernek („belügyeikbe való
beavatkozásnak”) érzik, amely emberi mél-
tóságukat sérti. A gyerekek hálátlanságától
megalázott idõsebb generáció példája pedig
a fiatalabbakat még inkább elriasztja a
gyermekvállalástól. A rendszer a munka-
erõgondokat a nõk foglalkoztatásának ki-
terjesztésével próbálja orvosolni, ez azon-
ban csak tovább csökkenti a gyermekál-

dást, s ezzel a munkaerõgondokat nem
csak újratermeli, de tovább is súlyosbítja.
Ráadásul az Ész bûvöletében élõ nyugati
civilizáció ebben a vonatkozásban is súlyo-
san megkésett. Ha nyugat-európai fiatalok
holnaptól elkezdenék ontani magukból az

utódokat, akkor is évtize-
dekre lenne szükség ah-
hoz, hogy az arányok
helyreálljanak. 
Nem marad tehát más
megoldás, mint az afrikai,
ázsiai, dél-amerikai mun-
kavállalókra alapozni. Ez

azonban önmagában sem kockázatmentes
vállalkozás, hiszen néhány évtized alatt a
felvilágosodás óta kialakult homogén vagy
annak álmodott nemzetállamok etnikai
összetétele is elkerülhetetlenül megváltozik
majd. A többségi társadalmak csak addig
képesek a bevándorlókat asszimilálni, amíg
valóban többségiek. Ha a bevándorlók ke-
rülnek többségbe, a helyzet radikálisan
megváltozhat. S a mai nyugati társadalmak
többségi polgárai, akik az individualista
doktrína nevében mereven elutasítják a be-
vándorlók közösségi jogainak védelmét,
adott pillanatban saját törvényeikkel kerül-

hetnek szembe. A többségbe került beván-
dorlók a többségi demokrácia játékszabálya-
ira alapozva saját törvényeiket fordíthatják
ellenük. Azaz Nyugat-Európa büszke több-
ségei egyszerre csak a határon túli magya-
rok, oroszok vagy koszovói szerbek nem ép-
pen rózsás helyzetében találhatják magukat.
Di Fabio szociológiai kutatásokra támasz-
kodva máris kimutathatónak tartja, hogy
Németországban az ideológiai illetve karri-
er-szempontok miatt szinte teljesen gyer-
mektelen magas képzettségû német értelmi-
ségi réteg helyét a kétnyelvû, s ebbõl is kö-
vetkezõen az iskolai oktatásban és a szak-
mai gyakorlatban is jóval jobban teljesítõ
ázsiai és afrikai bevándorlók gyerekei fog-
ják elfoglalni. S õk szállítják majd a nemze-
ti ideológiákat is. 
Ahhoz, hogy ez ne következhessen be, az
eltérõ nyelvi kulturális közösségek asszimi-
lációmentes együttélésének, azaz közösségi
integrációjának feltételeit kéne megteremte-
ni. Erre azonban a nyugati társadalmak – a
szlovák nyelvtörvényre való reagálások ta-
núsága szerint – még az õshonos kisebbsé-
gek esetében sem képesek.
Magabiztosan, határozott léptekkel roha-
nunk a falnak.

Az Ész nevében

ÚMSZVÉLEMÉNY2010. február 25., csütörtök   www.maszol.ro 5

Neves erdélyi lapunk másokkal együtt engem is
megkérdezett: mi a véleményem arról, hogy Maros-
vásárhelyen már több közintézményre, így a kor-
mánybiztosi hivatalra és a megyei kórházra is kitet-
ték a magyar nyelvû táblát? A hír hallatán elõször
elérzékenyültem: lám, ezt is megértük! Aztán
eszembe jutott, hogy fenébe is, Szatmárnémetiben
már vagy tizenkét éve ott díszeleg a magyar felirat
mind a kormánybiztos, mind a megyei tanács bejá-
ratánál, néhány éve meg a városháza és a hozzátar-
tozó tucatnyi hivatal (mint az anyakönyv és a helyi
adók hivatala) bejáratánál. Én balga, azt hittem, Vá-
sárhelyen már rég kint vannak ezek a táblák, hisz az
RMDSZ olyan nagyágyúi élnek a városban és képvi-
selik a parlamentben az ottani magyarságot, mint
Markó Béla, Borbély László, Frunda György, Kere-
kes Károly, Kelemen Atilla. Úgy véltem, hogy a
plusz súly elég annak a hátránynak a kiegyenlítésére
is, amit a város két nagy közösségének kapcsolatá-
ban ama márciusi események okoztak. 
Most már jobban értem, tréfás kedvemben, miért
töltöttek olyan kevés idõt Markóék Szatmáron, ha
idelátogattak, s miért igyekeztek mielõbb tovább
menni! Talán röstellték, hogy ami Vásárhelyen is le-
hetne, Szatmáron már van... 
Ám azt, hogy a világ errõl nem értesült, elsõsorban
maguknak róhatják fel az RMDSZ itteni vezetõi.
Nem tudták eladni magunkat. Még a Duna TV-nek
sem, amelynek több ismert riportere, például Csáky
Zoltán és Banner Géza, tapasztalataim szerint, a
reggeli fogmosáshoz is ugyanolyan szívesen használ
szatmári szilvapálinkát, mint mi. Aztán csodálko-
zunk, hogy a húszezer lakosú Gyergyószentmiklós
gyakrabban szerepel a Dunában, mint a százhuszon-
ötezres Szatmárnémeti? 
Na jó, azt is vegyük figyelembe, hogy Vásárhelyen
hosszabb ideje jobban pofozzák egymást a magya-
rok, mint mifelénk, hisz erre nincsenek olyan mar-
káns ellenzéki vezetõk, mint például a Kincses Elõd
vagy Tõkés András. De, lám, a pofozódásban sok
energia elvész! 
Eközben nálunk, szép csöndben, más területen is
araszol elõre a magyar szó. Például a sétálóutca
díszburkolatába ágyazott, bronzba öntött városcíme-
rekben a Szatmárnémeti. Román, magyar, angol
szöveggel feliratozták azokat a várostérképeket,
amelyek húsz fontosabb köztéren állnak, s a mûem-

léképületeket jelölõ táblák második nyel-
ve szintén a magyar. 
Talán Vásárhelyen túl is lesz a haszna
annak, hogy az ottani magyar felira-
tok nagy teret kaptak a médiában. Az
RMDSZ kormányzati jelenléte egy
kicsit több bátorságot adhat számos
olyan helyen, ahol a kétnyelvû felírat
még hiányzik. Mint például a

Szatmár Megyei Kórházaknál!Sike Lajos
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A mai nyugati társadal-
mak többségi polgárai
adott pillanatban saját
törvényeikkel kerülhet-
nek szembe.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Azért szeretünk a szabad természetben lenni,
mert ennek nincs rólunk véleménye.” 

Friedrich Nietzsche

Felgyorsult világ

Odané, egy õzike!

FeliratA nap címe. A kormány kísérleti egerei
vagyunk, Evenimentul zilei.

Magyarázat. A lap szerint mindazok a ki-
jelentések, amelyeket a kormány egyes mi-
niszterei szabályos idõközökben a nyilvá-
nosság elõtt lanszíroznak, nem egyebek kí-
sérleti léggömböknél, amelyekkel a lakos-
ság teherbíróképességét és türelmét teszte-
lik. Amúgy azonban, kísérlet ide vagy oda,
mindennél többet árt a kormány tekinté-
lyének, ha a miniszterelnök és a tárcaveze-
tõk egymásnak ellentmondóan nyilatkoz-
nak és fenyegetik egymást. Jó alkalom ez
ismét kidomborítani, hogy az RMDSZ-es
miniszterek csendben és jól végzik a mun-
kájukat, elvi következetességgel és mente-
sen mindenféle „kísérletektõl”.

Megvilágosodás. A Cronica Românã (is)
eléggé lakonikus hírben számol be arról,
hogy az ANI felkéri Románia parlament-
jét, vonja vissza Mircea Dinescu CNSAS-
tagságát annak összeférhetetlensége miatt.
Minden rendben is volna, lehet, hogy való-
ban nem volt szabályos ez a tagság – de
nem furcsa, hogy ez annyi éven át nem
tûnt fel senkinek, ám miután a heves ter-
mészetû költõ összerúgta a patkót a nem
kevésbé heves természetû államfõvel,
azonnal üggyé vált? 

A kiszúrás módozatai. Az Academia
Caþavencu címoldalán érdekes fotómontázs-
fikció: Ion Iliescu magasba emeli a gyer-
mek Pontát. (A kisded megváltó jelenete.)
A mellén sarló-kalapácsot viselõ volt ál-
lamelnök azt „mondja”: „Látjátok ezt a
kisdedet? Ragyogó pályafutás áll elõtte.
Annyi éves voltam, mint õ most, amikor
tagja lettem a Központi Bizottságnak. Ha
meg lesz az a szerencséje, hogy én margin-
alizáljam, húsz év múlva képes lesz levál-
tani engem a hatalomról.” Érdekes Mircea
Geoanã „szövege” is: „Mihaela, szerel-
mem! Végre legyõztem Bãsescut. A balek
arra tippelt, hogy én nyerek!” 

A nap álhíre. A kormányfõ erélyesen fel-
hívta a miniszterek figyelmét, hogy ezután
elõre jelezzék, ha csak a lakosság megijesz-
tésére jelentenek be különféle durva intéz-
kedéseket, mert különben úgy tesz majd,
mint az apja. 
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Élelmiszer-biztonsági
szempontból nem kifogá-

solhatóak a romániai üzle-
tekben kapható tojások, a kri-
tikák indokolatlanok – nyi-
latkozta Mihail Dumitru me-
zõgazdasági miniszter egy
rádiós interjúban. Ha nem
lennének fogyaszthatóak, ak-
kor egyszerûen nem kerül-
hetnének ki a boltok polcai-
ra, folyamatos ellenõrzéseket
bonyolítanak le a hatóságok
– magyarázta a szaktárca ve-
zetõje. A tojásokon található
pecsét – amely a tyúkok tar-
tásának módjára utal – lehe-
tõséget nyújt a vásárlónak,
hogy válasszon a szabad tar-
tásból és az intenzív, „gyár-
szerû” rendszerekbõl kikerü-
lõ termékek közül. Szerinte
ameddig bizonyos állattartá-
si szabályok érvényben van-
nak Romániában, az egész
Európai Unió területén és a
világon, nincs miért aggódni. 

Tojásgyárak uralma

A miniszter a Vier Pfoten
nevû állatvédõ szervezet ál-
tal folytatott kampányra rea-
gált, amely egy kutatás ered-
ményeit tette közzé nemrég.
Az egyesület húsz áruház-
láncot vizsgált meg az or-
szágban, amelyek közül17
szerintük mostoha körülmé-

nyek között tartott tyúkok
tojását forgalmazza, ráadá-
sul 13 a jelzésekkel sem jár el
tisztességesen. A májustól
decemberig tartó elemzés
egyik legsokkolóbb követ-
keztetése az volt, hogy egyet-
len üzletben sem forgalmaz-
tak szabad ég alatt nevelt ál-
latoktól nyert terméket, ud-
varon kapirgáló tyúkok tojá-
sai egyedül a piacokról sze-
rezhetõek be, pecsét nélkül
(a plecsni pedig kötelezõ az
Unióban). Az állategészség-

ügyi és élelmiszerbiztonsági
hatóság (ANSVA) rendelete
szerint 2012 januárjától be-
tiltják az úgynevezett ketre-
ces tartást, addig a termelõk-
nek modernizálniuk kell a
„tyúkneveldéket”. 

Szárnyaszegett tyúkok

A ketrecek olyan kis elzárt
területek, ahol egy tyúknak
mindössze 550 négyzetcenti-
méter mozgástere van, vagyis
kisebb, mint egy A4-es papír.

Az állatok össze vannak zsú-
folva ezeken a farmokon,
egész életük során nem látják
a napfényt, és sem a lábukat,
sem a szárnyaikat nem tud-

ják mozgatni – állítja a Vier
Pfoten. Mesterséges vitami-
nokkal és gyógyszeripari ké-
szítményekkel etetik õket,
sok esetben genetikailag mó-
dosított alapanyagok is szere-
pelnek a táplálékukban.
„Életük rövid és siralmas” –
így összegez a civil szervezet.
Romániában 2009-ben – idé-
zi az Agerpres az országos sta-
tisztikai adatokat – a 38 mil-
lió darabos fogyasztásból
mindössze a termékek 17
százaléka származott zárt
rendszerû tartásból, a többi
tágas csarnokokból, szabad
ég alatti vagy ökológiai farm-
ról került ki a piacra. Ezzel
szemben az EU-ban a rántot-
tának való 68 százaléka
olyan helyrõl származik,
amelyre az említett körülmé-
nyek jellemzõek. A szárnyas-
tartók érdekképviselete
(UCPR) korábban közölte,
hogy jogi eljárást indít mind
az állatvédõ egyesület, mind
az Élelmiszerkutatási Hivatal
vezetõje ellen az okozott
károk miatt. 
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Röviden

Ammónia a levegõben

Nem nevezhetõ ökológiai
bombának és a lakosság
egészségére sincs káros ha-
tással az Azomureº – jelen-
tette ki tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Angela Podnea. A
gyár gazdasági igazgatója el-
mondta, az általuk megren-
delt tanulmányok szerint az
ammóniamennyiség, amely
néha érezhetõ Marosvásár-
helyen, egyáltalán nem ká-
ros az egészségre. A vegyi
üzem alkalmazottai sem
szenvednek miatta krónikus
betegségekben – mondta az
igazgatónõ, hozzátéve azt is,
hogy ameddig létezik az
Azomureº, addig lesz am-
mónia is a levegõben.

Adót emelnének

A Román Akadémiai Tár-
saság elemzõi szerint szük-
ség lenne az egységes adó-
kulcs és az általános forgal-
mi adó (áfa – tva) megeme-
lésére, amelynek tényét az
éves jelentésükben és elõre-
jelzésükben szögezték le.
Szerintük az áfát három
százalékkal, 22-re kellene
növelni, hogy a nyugdíj-
kassza másfél milliárd eurós
hiányát fedezni lehessen.
Az elemzõk azon a vélemé-
nyen vannak, hogy a szük-
séges pénzforrás az egysé-
ges adókulcs 16 százalékról
25 százalékra történõ mó-
dosításával is elõteremthetõ. 

Áfa automatikusan

Tízezer lejnél kisebb elmara-
dásait az általános forgalmi
adó (áfa – tva) visszatérítésé-
ben az állam automatikusan
rendezi ezután, anélkül,
hogy elõzetesen ellenõriznék

a pénzügyi mûveletet – je-
lentette ki Emil Boc kor-
mányfõ.  Utalt arra is, hogy
a témában a pénzügyminisz-
terrel már egyeztettek – szá-
molt be az Agerpres. 

Új Mol-szolgáltatás

Új szolgáltatást nyújt jövedé-
ki adó visszatérítésére a
Szlovéniában történõ gáz-
olaj tankolás esetében a Mol
Románia és a Taxback.com.
Ezzel a vállalat Gold üzem-
anyagkártyáját használó ke-
reskedelmi flották üzemelte-
tõi élhetnek, és a visszaigé-
nyelhetõ összeg 130 euró
minden ezer liter üzemanyag
tankolásakor. „A Románia–
Olaszország útvonal Szlové-
nián keresztül történõ meg-
tétele során a fuvarozók je-
lentõs költségcsökkentéseket
érhetnek el az új szolgálta-
tással” – nyilatkozta Ovidiu
Irimieº, a cég kereskedelmi
és logisztikai igazgatója.

A kiesõ támogatásokat részben pótolják

Tíz százalékkal nõnek a gazdáknak járó támogatások
idéntõl, amelyhez még hozzájön a bukaresti kiegészítés,
így a hektáronként járó teljes összeg  167 euróra emelke-
dik – közölte a rádiós interjúban Mihail Dumitru mezõ-
gazdasági miniszter. Ez a növelés – mint mondta –  bizo-
nyos mértékben pótolja azokat a támogatásokat, ame-
lyek idéntõl már nem járnak. 

Vita a „stresszelt tyúkokról”
Álproblémának tartja a mezõgazdasági miniszter a tojáspecsét-ügyet

Inczefi Tibor

A szociális és gazdaság-
fejlesztési projektek –

azok az ágazatok, amelyek-
ben a gazdasági válság követ-
keztében a legnagyobb igény
mutatkozott a közbelépésre –
voltak a fõ célterületei 2009-
ben a Hargita Megyéért
Egyesületnek (HME) –
mondta lapunk érdeklõdésére
Birtalan József megyei mene-
dzser, az egyesület elnöke. A
szervezetet a Közép-európai
Önkormányzati és Területfej-
lesztési Szövetség Bécsben
tartott közgyûlésén nemrég
tagjai közé választotta. 

Az elmúlt évben 179 ezer
lejt sikerült pályázatok útján
megszereznie az egyesület-
nek, amellyel többek között
kialakították a Nyerges-tetõi
emlékmû környezetét, támo-

gatták  az uniós vidékfejlesz-
tési program keretében a
LEADER kistérségek straté-
giájának az elkészítését. Ez a
típusú kistérség sok európai
uniós forrást tud megpályáz-
ni, ezért is jelentõs a prog-
ramban való részvétel. To-
vábbá segítséget nyújtottak a
Hargita megyei ifjúsági igaz-
gatóság Õrangyal program-
jának, amely a fogyatékos
gyerekek társadalmi beillesz-
kedését hivatott elõsegíteni.
„Célunk, hogy a pályázati le-
hetõségeket kihasználva ja-
vítsuk a megye lakóinak élet-
minõségét” – mutatott rá az
elnök. 

Birtalan Józseftõl megtud-
tuk, hogy a bécsi székhelyû,
tíz országból intézményeket
tömörítõ önkormányzati
szövetség célja többek között
a helyi intézmények, szerve-
zetek és egyesületek együtt-
mûködésének elõsegítése, és
egy határokon átívelõ nem-
zetközi kapcsolatrendszer
megteremtése. A szövetség
érdekképviseleti tevékenysé-
ge során abból az alapelvbõl
indul ki, hogy a térség társa-
dalmi és gazdasági fejlõdésé-
nek elõmozdítása érdekében
az itt élõ népek érdekeinek a
közös megfogalmazására
van szükség. 

179 ezer lej pályázatból

Egy A4-es méretû papír nagyságú terület jut egy tyúkra a ketreces tartású rendszerben

Önkormányzati–vállalati–egyházi együttmûködés

A Hargita Megyéért Egyesületet 2002-ben alapította Har-
gita Megye Tanácsa és a csíkszentkirályi Hargita Gyön-
gye (Perla Harghitei) vállalat. A projektben részt vesz a
csíkszeredai Szent Kereszt római katolikus plébánia is. 

Hírösszefoglaló

Az állami alkalmazottak
fizetése messze maga-

sabb a dolgozók teljesítmény-
nél, ráadásul ekkora kiadáso-
kat nem is tud megengedni
magának az ország, mert kö-
zép- és hosszú távon ez gátol-
ja az infrastruktúra és az
egészségügyi rendszer fej-
lesztését – nyilatkozta Sebas-
tian Vlãdescu egy sajtótájé-

koztatón. A pénzügyminisz-
ter elmagyarázta, hogy ne-
héz elérni az egyensúlyt a
szociális védelem és a beru-
házási igények között; ah-
hoz, hogy a polgárok késõbb
nagyobb béreket és nyugdíja-
kat kapjanak, elsõ körben be-
fektetésekre van szükség.
„Soha nem fog tudni gyara-
podni ez az ország, ha a
szükséges áldozatokat nem
hozza meg a társadalom” –

mutatott rá Vlãdescu. A hiva-
talok még nem határoztak a
közszférát érintõ elbocsátá-
sok számáról, amelyek ered-
ményeképpen 0,2 százalék-
kal csökkennének – a Nem-
zetközi Valutaalappal (IMF)
kötött megállapodásnak
megfelelõen – a személyi cé-
lokra fordított kiadások. A
tárcavezetõ azt ígérte, hogy
részletes tájékoztatást nyújt a
témában egy jövõ héten tar-
tandó konferencián. A költ-
ségvetés az év elsõ hónapját
követõen enyhe mínuszba
került, a bruttó hazai termék-
hez képest 0,03 százalékos
hiányt termelt – közölte
Gheorghe Gherghina, a
pénzügyminisztérium állam-
titkára tegnap. 

A jövõt emésztik fel a bérek

Sebastian Vlãdescu szerint befektetésekre, nem pedig fizetésekre kell költenie az országnak Fotó: Agerpres

Csaknem 180

ezer lejt sikerült

pályázatok útján

megszereznie a

Hargita Megyéért

Egyesületnek –

mondta lapunk-

nak az elnök.  

Még átgondolják a nyereségadó új szabályozását

A pénzügyminisztérium megfontolja, hogy lemondjon a
nyereségadó elõzetes befizetésének bevezetésérõl – közöl-
te Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter tegnap, újságírói
kérdésre válaszolva. Az idei év elejétõl minden vállalko-
zás negyedévenként elõre köteles leróni a várható profitja
utáni adót, amelyet a tavalyi adatok alapján számolnak ki. 



ÚMSZ

„A minisztérium átdobja
a problémát kerítésen” –

reagált tömören Ilyés Gyu-
la, Szatmárnémeti polgár-
mestere, amikor arról kér-
deztük, mit szól a kormány
kórház-decentralizációs ter-
véhez. Cseke Attila egész-
ségügyi miniszter ugyanis
tegnap jelentette be, hogy
július elsejéig a szaktárca a
helyhatóságok alárendeltsé-
gébe utalja az egészségügyi
intézményeket. A kormány
az intézkedéstõl az orvosi
ellátás finanszírozásának
fenntarthatóságát és ará-
nyosságát várja. A miniszté-
rium szerint az intézkedés
révén a helyi közösségnek
lehetõsége lesz beavatkozni
az egészségügyi ellátás fej-
lesztésébe és a közösséget
érintõ döntésekbe. 

Nem így, nem most

„A decentralizáció ebben
a pillanatban Romániában a
hatékonyság növelésének és
a döntések átláthatóvá téte-
lének egyik eszköze. Emel-
lett a szaktárca egyik legfon-
tosabb célkitûzése 2010-
ben, a kormányprogram és
a Világbank egészségügyi je-
lentéseinek fontos eleme.
Még ha a fogalom lejáratott-
nak is tûnik, hiszen már
többször, több minisztertõl
is hallhatták, meggyõzõdé-
sem, hogy a decentralizáció
folyamata stabilizálhatja a
rendszert, igazságos egyen-
lõséget, fenntarthatóságot és
költséghatékonyságot je-
lenthet” – nyilatkozta Cseke
Attila miniszter tegnapi saj-
tótájékoztatóján. 

Ilyés Gyula polgármester
úgy gondolja, elvileg jó és
kívánatos a decentralizáció,
de elhamarkodott a ritmus,
amit a minisztérium diktál,
az átadás módja átgondolat-
lan és nincs kellõképpen

elõkészítve. „Évek óta ígér-
getik a decentralizációt, és
volt olyan idõszak, amikor
volt pénz az egészségügyi
rendszerben. Akkor kellett
volna szorgalmazni az át-
adást, de a korabeli kor-
mány késlekedett. Most,
amikor a legsúlyosabb a
gazdasági helyzet, az önkor-
mányzatok a legelemibb kö-
telességeiknek is nehezen
tudnak eleget tenni, akkor
hirtelen ránk zúdul ez a
problémahalmaz. Át kell
vennünk az eladósodott,
rosszul mûködõ kórházakat
úgy, hogy fogalmunk sincs,
hogyan kell ezt a szakágat
irányítani. Ez a decentrali-
záció teljes kompromittálá-
sához, a társadalmi feszült-

ségek további növekedésé-
hez vezet. Eddig csak a le-
építések és a megszorítások
miatt elégedetlen tanárokkal
találtuk szembe magunkat,
júliustól jönnek az orvosok,
és joggal, az elégedetlen be-
tegek” – tette hozzá a szat-
mári elöljáró. 

Egészségügyi 
pingpong

Az egészségügyi minisz-
ter radikális javaslatcso-
magjának fontos eleme,
hogy racionalizálja a kórhá-
zak vezetését, csökkenti a
vezetõi állományt. Egy ren-
delet értelmében 28 száza-
lékkal, 577 fõvel csökken a
kórházigazgatók száma,

2069-rõl 1492-re. „Az ér-
vényben lévõ jogszabály
túlságosan megengedõ, a
400 ágynál kisebb kórhá-
zakban elõfordul, hogy hat
vezetõi tisztséget töltenek
be. A 400 ágynál nagyobb
kórházakban pedig helyen-
ként tíz igazgatói tisztséget
is létrehoztak. Van közöttük
humánerõforrásra, számí-
tástechnikára, logisztikára
vagy egyebekre szakosított
igazgató, mert ezt megen-
gedte a törvény” – magya-
rázta Cseke Attila. A mi-
niszter példaként említette
a marosvásárhelyi Megyei
Sürgõsségi Kórházat, ahol
tíz igazgatói tisztség létezik,
szemben a galaci vagy iaºi-i
hasonló kórházakkal, ahol

a menedzseren kívül hét-hét
vezetõ tevékenykedik.

Schwarz Ladislaut, a ma-
rosvásárhelyi kórház mene-
dzserét nem lepte meg a mi-
niszteri példa: „Nem vélet-
lenül hivatkozott ránk a mi-
niszter, hiszen én magam
hívtam fel a figyelmét az el-
lentmondásos helyzetre há-
rom hete, amikor munkalá-
togatáson, Marosvásárhe-
lyen járt. A konkrét felada-
tokat két-három ember vég-
zi el most is, ennél több ve-
zetõ beosztású emberre
nincs is szükség, maximáli-
san egyetértek a tárcavezetõ
racionalizálási tervével” –
nyilatkozta az érintett. 

Ez egy vicc

Ilyés Gyula polgármester
azonban gyökeresen más-
képpen látja a helyzetet. „Az
egy vicc, hogy most jönnek a
kórház-menedzserek és meg-
oldják azokat a problémákat,
amelyeket éveken, évtizede-
ken át nem tudtak megolda-
ni. Kórházmenedzserek
ugyanis nincsenek, ilyen kép-
zést senki sem kapott. Az
egészségügyi intézmények
történelmi adósságokat gör-
getnek maguk elõtt, a kórhá-
zak többsége jelenleg átpoliti-
zált csatatér” – fakadt ki elöl-
járó. Szerinte a már meglévõ,
nagyon erõs személyi ellenté-
tek nem fognak enyhülni, at-
tól, hogy helyben nevezik ki
az egészségügyi intézmények
vezetõit. „Ettõl nem lesz esz-
köz a kezükben és a kezünk-
ben a problémák megoldásá-
hoz. Legfennebb tovább fo-
kozódik az a máris sok he-
lyen elhatalmasodott mánia,
a posztosztás kór, hogy a ka-
otikus problémahegy tetején
mást sem csinálnak az elöljá-
rók, mint kineveznek, a saját
embereiket teszik ide-oda. Ez
minket biztosan nem segít ki
a bajból” – mondta Szatmár-
németi polgármestere. 
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„Lefejezés” a kórházakban Iskolamenedzsert 
alkalmaznának

Elégedetlen a helyi iskolák
gazdálkodásával Dorin
Florea marosvásárhelyi pol-
gármester, aki tegnap meg-
beszélésre hívta az intéz-
ményvezetõket. Az elöljáró
szerint iskola-menedzserek
alkalmazására lenne szük-
ség, továbbá szeretné, ha az
iskolák bevételeibõl részesül-
ne a polgármesteri hivatal is.
Florea azt is felvetette a meg-
beszélésen, hogy valóban
szükségesek-e még az olyan
szakközépiskolák, mint pél-
dául az egészségügyi, a gép-
kocsi-vezetõi, az Electro-
mureº vagy a pedagógiai lí-
ceum, amelyek fenntartása a
hivatalt terheli. 

Költözik a rendõrség

Két-három hét múlva el-
hagyja jelenlegi székházát a
sepsiszentgyörgyi rendõrség,
és a csendõrkaszárnya egyik
épületébe költözik. Corneliu
Câmpeanu, a Kovászna me-
gyei rendõrparancsnok sze-
rint, miután a sajtó néhány
hete beszámolt a kilakoltatá-
sukról, a belügyminisztéri-
um vezetõi gyorsan közbe-
léptek. A szaktárca logiszti-
káért felelõs igazgatója „há-
zon belül” rendezte a prob-
lémát, vagyis engedélyt
adott, hogy a Csendõrség
székházanak egyik szárnyá-
ba átmenetileg beköltözzön
a sepsiszentgyörgyi rendõr-
ség. Az eredeti, Csíki utcai
székházat visszakapta volt
tulajdonosa, és az általa igé-
nyelt bért nem tudta a rend-
õrség kifizetni. Corneliu
Câmpeanu szerint az épület
tulajdonosai nyomást gya-
korolnak a belügyminisztéri-
umra, hogy hozzájussanak
tulajdonukhoz. 

Büntetik 
a diákerõszakot

Õsztõl új önkormányzati
rendelet lép érvényben a
Temes megyei iskolákban:
az erõszakoskodó, verekedõ
diákokat pszicho-pedagógiai
vizsgálatnak vetik alá – szá-
molt be a döntésrõl tegnap
Marossy Zoltán, alprefektus.
Ugyanilyen eljárásra számít-
hat az a diák is, akit lopáson
érnek tetten. A jövõ tanévtõl
csak úgy lehet a megyei is-
kolákba beiratkozni, ha a
szülõk tudomásul veszik a
feltételeket, és a jelzett kihá-
gások esetén vállalják a kilá-
tásba helyezett eljárást. Azok,
akik nem vetik alá magukat
a rendelkezésnek kénytele-
nek lesznek más megyébe
íratni gyermeküket. 

Fizetés nélkül a tanárok

Bizonytalan a tanárok febru-
ári bére Szatmár megyében.
A március elején esedékes
kifizetéshez szükséges pénz-
ügyi keret csak kevesebb
mint felével rendelkezik az
önkormányzat. Ilyés Gyula
polgármester szerint átcso-
portosítással van esély a
tárgyhavi teljesítésre, de ez
azt jelenti, hogy a tanév vé-
gére teljesen elfogy a pénz.

Röviden

Náci elméletek Baconschitól?
Salamon Márton László

„Teodor Baconschi kül-
ügyminiszternek le kell

mondania, mert megsértet-
te az egész romániai roma
közösséget” – szögezte le
lapunknak Magda Mata-
che, a Romani Criss roma
jogvédõ szervezet igazgató-
ja azon a tegnapi tünteté-
sen, amelyet több roma jog-
védõ szervezet tartott teg-
nap a kormány épületével
szemben. A bukaresti Vic-
toria-palotával átellenben
levõ Grigore Antipa Termé-
szettudományi Múzeum
elõtti területen mintegy há-
romszáz roma és roma-
szimpatizáns gyûlt össze és
skandált különféle jelszava-
kat: „Igazságot akarunk!”,
Baconschi mondjon le!”,
„Az intézményesített rassz-
izmus = az új típusú
holokauszt”, „Tiszteletet
kérünk!”.

„Nem elõször fordul elõ,
hogy egy külügyminiszter
diszkriminatív kijelentéseket
tesz – utalt az Új Magyar Szó-
nak a helyszínen nyilatkozó
Matache a román diplomá-
cia korábbi vezetõje, Adrian
Cioroianu által teremtett
precedensre –, de most azért
súlyosabb a dolog, mert a bû-
nözõi profilokat körvonalaz-
ni etnikai kritériumok alap-
ján törvénysértésnek számít
Romániában és általában az
Európai Unióban.” Mint ar-
ról hírt adtunk, több hazai
emberjogi szervezet rassziz-
mussal vádolja, és nyílt levél-
ben lemondásra szólította fel
Teodor Baconschi külügymi-
nisztert. A román diplomá-
cia vezetõjét egy múlt heti ki-
jelentése miatt marasztalják
el. Baconschi február 11-én,
Pierre Lellouche francia kül-
ügyi államtitkárral tartott ta-
lálkozója után, a Franciaor-
szágban bûncselekményeket

elkövetõ román állampolgár-
okról szólva állítólag azt
mondta: „egyes romániai
közösségekben, elsõsorban a
roma etnikumúak körében

fiziológiai probléma a bûnö-
zés”. Erre Baconschi tegnap
még „rátett egy lapáttal”: az
ellene szervezett tüntetés
kapcsán a romák „született

intelligenciájáról” beszélt,
ami Matache szerint azt bi-
zonyítja, hogy a külügymi-
niszter „náci elméletekkel
operál”. 

Elmaradt pénzekért tiltakozott tegnap dél-
ben a sepsiszentgyörgyi kórház mintegy
100 orvosa és egészségügyi asszisztense. A
tiltakozók a Dr. Fogolyán Kristóf megyei
kórház vezetõségének irodái elõtt, a
folyosón gyülekeztek. Vasile Neagovici a
Sanitas szakszervezet háromszéki vezetõje
elmondta, két pert is indítottak a kórház
vezetõsége ellen. Egyrészt a ki nem adott
hûségpénz és a két százalékos jutalom-

pénz elmaradásáért. Másrészt, mert a sep-
siszentgyörgyi kórház 2008-ban sürgõsségi
kórház státust kapott, ami 30 százalékos
fizetésemeléssel jár, de ezt nem kapták
meg. Számítások szerint a sürgõsségi
kórház státus az orvosok esetében átlag
havi 700 lej-, asszisztensek esetében átlag
250 lejes béremelést jelentene. A
követelések összege megközelíti az egymil-
lió eurót. 

Egymillió eurós elmaradásért tüntettek az egészségügyiek Háromszéken

A rasszizmussal vádolt külügyminiszter lemondását egy hete követelik a roma szervezetek
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A szerzõ felvétele



Kánya Gyöngyvér, Budapest

A 2009 szeptemberében
alapított Izraeli Kulturális

Intézet egészen egyedülálló
kezdeményezés: Európában
ez lesz az elsõ kifejezetten az
izraeli kultúrát népszerûsítõ
intézet, de még világviszony-
latban sem találunk hason-
lót. „Az Amerikai Egyesült
Államokban mûködnek kü-
lönbözõ zsidó kulturális
szervezetek és intézmények,
de ezek másképpen szerve-
zõdnek, más kontextusban
mûködnek, mint a magyar-
országi. Hiszen mi nem kor-
mányzati kezdeményezésre,
vagy állami forrásból hoztuk
létre az intézményt, hanem
egy nemzetközi zsidó szer-
vezet, a Jewish Agency for
Israel (JAFI), és magyaror-
szági, illetve izraeli magán-
személyek együttmûködésé-
nek eredményeképpen lehe-

tett az álmunkból valóság” –
nyilatkozta az Új Magyar Szó-
nak Mircea Cernov, az Inté-
zet döntéshozó szervének
tagja, akinek az is köszönhe-
tõ, hogy az Intézet éppen
Budapesten nyitja meg kapu-
it. „Egyfelõl azért jött létre
az Intézet Budapesten, mert
itt élnek azok az emberek,
akiknek a fejébõl kipattant
az ötlet. Az egyik ilyen sze-
mély Eran El Bar, a JAFI
közép-kelet- európai köz-
pontjának (Szochnut) vezetõ-
je, a másik pedig jómagam.
Leültünk, elkezdünk párbe-
szédet folytatni, kidolgoztuk
a stratégiai tervet, majd több
magyar és izraeli magánsze-
mély bevonásával a civil és
üzleti szférából, a mûvészvi-
lágból két, két és fél év alatt
az ötlettõl eljutottunk a meg-
valósulásig” – részletezte az
ÚMSZ-nek Mircea Cernov.
A Budapest melletti döntés

másik indoka, hogy Közép –
Kelet – Európában itt él a leg-
nagyobb számú zsidó közös-
ség, amely motiváló erõvel
bírt a JAFI és Moti Zisser iz-
raeli üzletember számára is,
akik a projekt mellé álltak,
nagy lökést adva ezzel a
megvalósulásnak. A húsz je-
lentkezõ közül az intézet
igazgatójának végül Balázs
Gábor filozófiatörténészt vá-

lasztotta az Izraeli Kulturális
Intézet legfõbb döntéshozó
szerve, a tizenkét tagú kura-
tórium.

A kuratórium mellett ügy-
vivõ és a tanácsadó testület is
felállításra került, a mûködés
ellenõrzését pedig a felügyelõ
bizottság végzi. Az Intézet
több célt is kitûzött maga elé,
többek között a kapcsolatte-
remtést izraeliek és magya-

rok között kulturális, oktatási
és tudományos programok
szervezésével és népszerûsí-
tésével, valamint kreatív kez-
deményezések támogatását
projektek megvalósításának
segítésével, partnerség és
szakmai tanácsadás felkíná-
lásával. „Szeretnénk, ha egy-
fajta modell értékû szervezõ-
dés jönne létre Budapesten,
amely a következõ években
akár más városokban is meg-
valósítható lenne” – tette
hozzá Cernov. A Belváros
hatodik kerületében található
háromemeletes alagsorral is
rendelkezõ épület nagy felújí-
tás elõtt áll, az, hogy belsõ-
építészetileg hogyan fog ki-
nézni, hamarosan kiderül.
„Mûködni fog benne kávézó,
könyvesbolt, lesz benne hé-
ber oktatási központ, ifjúsági
szervezetek bázisai, de emel-
lett kulturális motorként is
fog funkcionálni” – részletez-
te a kuratóriumi tag. Az inté-
zet életében kihívást jelent,
hogy önfenntartó, így sikere
nagymértékben függ az ado-
mányszerzési és forrásterem-
tési munka hatékonyságától.
„Egyik legfõbb célunk, hogy
átlátható és pénzügyi érte-
lemben több lábon álló, non-
profit szervezetet építsünk
fel, mely példaértékû lehet
mások számára is” – fejtette
ki Kenesei Marcell, a projekt
pénzügyi koordinátora. 
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Vendégelõadók 
Nagyváradon

Két neves vendégmûvész
fellépésével csábítja a ko-
molyzene kedvelõit a
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia a ma este 19 órától
kezdõdõ hangversenyre.
Emil Simon kolozsvári kar-
mester a Kolozsvári Filhar-
mónia és Zeneakadémia
meghatározó alakja, vala-
mint Fenyõ László gordon-
kamûvész nemzetközi ran-
gú fiatal elõadómûvész
közvetítésében hallható
lesz G. Rossini: A tolvaj
szarka –nyitány, C. Saint-
Saëns: 1., a-moll gordonka-
verseny, op. 33 és G. Bizet:
Az Arles-i lány – I-II. zenekari
szvitek.

Évtizedek 
kutatómunkája

Muckenhaupt Erzsébet A
Csíki Székely Múzeum Régi
Magyar Könyvtára címû kö-
tetét mutaták be ma 18 órá-
tól a Csíki Székely Múze-
um protokolltermében.
Amint az intézmény sajtó-
közleményébõl megtudjuk,
a múzeum szakkatalógusai-
nak elsõ köteteként megje-
lent tudományos kiadvány
a múzeum régikönyv-gyûj-
teményének a Szabó 
Károly-féle Régi Magyar
Könyvtár címû nemzeti bib-
liográfiához tartozó nyom-
tatványokat dolgozza fel.

Darvas Beáta

Az évad csúcspontjának
számító premierjét tartja

ma este a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház.
Shakespeare Ahogy tetszik cí-
mû vígjátékát a társulat sze-
mélyzeti kereteit feszegetve
vitte színre Anca Bradu ren-
dezõnõ. A társulati tagok
mellett meghívottként vesz
részt a munkában a rendezõ,
a dramaturg, a koreográfus, a
díszlet- és jelmeztervezõ, a
zenéért felelõs szakember,
valamint Viola Gábor, Fülöp
Zoltán és Balázs Csaba szín-
mûvészek. 

„Mivel mindig egy-két évre
elõre kell gondolkodnunk,
már régóta készülünk erre az
elõadásra, ezért nem is oko-

zott akkora gondot a mostani
szûkös költségvetési keret,
többnyire pályázati pénzekre
alapozhattunk” – tudtuk meg
Nagy Páltól. A színház igaz-
gatója azt is elmondta, hogy
ez az évad legfontosabb elõ-
adása, hiszen tapasztalataik
szerint a William Shakes-
peare darabokkal, valamint a
görög drámákkal, mint
ahogy két éve az Elektrával is,
nagyobb esélyük van feszti-
válokra eljutni, ezeknek van
húzóereje a válogatásoknál.

A székelyudvarhelyi társu-
lat nemcsak a ma esti bemu-
tató miatt van lázban, de
most zajlanak az olaszorszá-
gi, Szardínia szigetén tartan-
dó elõadás elõkészületei is. A
Tomcsa Sándor Színház mû-
vészei a Bernarda Alba háza cí-

mû produkcióval lépnek fel
március elején a Bernarda
Talks to the World (Bernarda
szól a világhoz) elnevezésû
nemzetközi projekt kereté-
ben. A 2009 szeptemberétõl
2010 augusztusáig tartó uni-
ós kulturális programban
társszervezõként vesz részt
az udvarhelyi színház spa-
nyol, olasz és lengyel szerve-
zetekkel közösen. Az olasz-
országi fellépést követõen
májusban a lengyelországi
Lodz-ban lépnek színpadra
az udvarhelyiek. A projekt-
ben részt vevõ színházak
mindhárom helyszínen be-
mutatják produkcióikat, így
július elején olasz és lengyel
rendezésben Székely-
udvarhelyen is látható lesz a
Bernarda Alba háza. 

Röviden

Premierláz Udvarhelyen

Egy szelet Izrael Budapesten

HIRDETÉS

Mircea Cernov, az intézet döntéshozó szervének tagja

A világ elsõ Izraeli Kulturális Intézete
nyitja meg kapuit 2010 õszén Buda-
pesten. Az izraeli kultúrát bemutatni
és népszerûsíteni szándékozó intézet
épületének felújítása és végleges kiala-
kítása elõtt a héten zenei, irodalmi,
gasztronómiai, színházi, filmes és
gyerekprogramokkal teszi lehetõvé 
a kultúrák közötti ismerkedést.

A Bernarda Alba háza címû Lorca-darabbal vendégszerepel Olaszországban a társulat Fotó: Balázs Attila

Fotó: archív
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Röviden

Farkas István

Hogyan látja ön a romániai
magyar popkultúra helyzetét?
– A romániai magyar popkultú-
ra helyzetét alig ismerem. Nem
azért, mert nem érdekel, hanem
azért, mert sajnos még nem ju-
tott el olyan szintre, hogy a szak-
mabeli emberek ezt tárgyalják.
Nagy szükség van még jó dalok-
ra, és olyan képzett emberekre,
akik a magyarok dalait okosan
tudják promoválni román kör-
nyezetben. 

Pályafutása során ön több stí-
lust is kipróbált! Melyiket érzi
leginkább magáénak? 
– Valóban több stílust is kipróbál-
tam, de a dzsesszben érzem iga-
zán otthon magam. Sajnos ezt az
országban igen szûk réteg kedve-
li, és ugyanakkor hiánycikk a ma-
gyar illetve román jazz zeneszer-
zõ is, ezért is éneklek dzsesszt
csak angolul, és ezért is próbálko-
zom határon túl is érvényesülni.
Amúgy csak dzsesszkoncertek-
bõl nem lehet megélni Romániá-
ban, ezért kell a könnyûzene, de
bármi történjék, a jazz marad a
szívem csücske. 

Mondja, hogy határon túl is
próbálkozik. Pontosabban?
– Nagy Britanniában már több
rádió is játszott dalokat a készülõ
lemezemrõl. Legutóbb a BBC
Radio 2 kért meg, hogy küldjem el
az összes dalomat. Hamarosan
tévés interjúk következnek ott, il-
letve Görögországban. És persze
Magyarországon is lesznek fellé-
péseim, annak ellenére, hogy ez-
elõtt három évvel kaptam onnan

egy nagyon komoly ajánlatot, de
elutasítottam, mondván elõbb a
szülõföldemen akarok szerencsét
próbálni. Ezt persze most már
másképp látom.

Milyennek tartja az idei
Eurovízió romániai mezõnyét?

– A tavaly korántsem volt ilyen
szélvihar, mint most. Olyan éne-
kesnõk is beléptek a versenybe,
akik bármit megtesznek az elsõ
hely elérése érdekében. Egyesek a
politikát használják, mások a
szervezõkhöz közel állók kegyeit
keresik. Én próbálok fair play

maradni, de sajnos kevesen va-
gyunk, akik így teszünk. Szeret-
ném megmutatni, hogy csalás és
kapcsolatok nélkül is fel lehet lép-
ni a dobogóra.

A mezõnyben ön az egyetlen
erdélyi magyar. Mennyire érzi
azt, hogy a romániai magyar ki-
sebbséget (is) képviseli ezzel a
fellépéssel? 
– Mindig minden porcikámmal
képviselem a romániai magyar
kisebbséget, hisz onnan szárma-
zok. Az Eurovízión, lévén hogy
nemzetközi verseny, ugyanakkor
a románokat is képviselem. Eb-
ben az országban születtem, itt
nõttem fel. Tetszik, nem tetszik, a
történelem úgy íródott, hogy egy
kalap alatt kell éljünk. De lehet,
hogy ez egy lecke, mindkét fél-
nek. Úgy vélem félre kellene ten-
ni a büszkeséget, és a békés kap-
csolatokra koncentrálni. Minden-
kinek szebb lenne az élete.

Mit kell tudni a nemzeti dön-
tõs I’m running-ról?
– Az I’m Running az Eurovízióra
készült, röviddel a beiratkozás
elõtt. A zene és szövegíró Cornel
Ilie (a Vank együttes énekese), aki
az utolsó pillanatban szólt, hogy
van egy dala, és kíváncsi, hogy
talál-e a hangomhoz. Meghall-
gattam, picit megváltoztattam s
másnap fel is vettem a stúdiójá-
ban. Azóta egy nap nyugtom
sincs, turnézunk, koncertezünk
több városban. Pénteken Temes-
váron (Club 30), szombaton pe-
dig Kolozsváron (Obsession) lé-
pek fel, Dax társaságában, akivel
tavaly 6. lettem az Eurovízió
nemzeti döntõjén. 

Hetvennégy éves korban a legboldogabb az
ember, legalábbis brit és német kutatók sze-
rint, akik különbözõ korosztályok képviselõit
faggatták arról, mennyire elégedettek az éle-
tükkel. A kutatók szerint a kamaszkortól
egészen negyvenig csökken a boldogságérzet.
A továbbiakban, 46 éves korig kiegyenlítõd-
nek a pozitívumok és negatívumok, innentõl
viszont egyre jobban érzik magukat az em-
berek, akik 74 éves korban a legboldogab-
bak. Míg a tinédzserkor végén a boldogság-
index 5,5, negyvenéves korra a mutató 5-re
esik vissza, a hetvennégy évesek esetében vi-
szont eléri az 5,9-es szintet. 
Ezek után már csak azt nem értem, hogy ha
ilyen magas az öregkori boldogságindex, mi-
ért irigylik az idõsek a fiatalokat.  

(efi)

Száz szó

Postafiók
Szabadítóból „lett” diktátor

Tisztelt Gyulay Zoltán! Az ÚMSZ 2010.
február 24-i számában a falklandi vitáról
írt cikkében tévesen jelent meg, hogy
Carlos Menem vezette be Argentínában a
katonai diktatúrát. Õ voltaképpen elõdjé-
vel, Raul Alfonsinnal kivezette az orszá-
got a katonai diktatúrából melyet 1976-
ban Jorge Videla tábornok vezette be.
Tisztelettel,

Dancu Pál, Szatmárnémeti

Viharos az idei Eurovízió
Interjú Kovács Dalmával, a román nemzeti Eurovízió magyar döntõsével
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Hat hónapos felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték a

Google három olasz vezetõjét,
amiért az informatikai óriásvál-
lalat videómegosztó oldalán
megjelent egy olyan felvétel,
amelyen egy Down-kóros tizen-
évest zaklatnak. 

Az ügyben eljáró Oscar Magi
bíró szerint David Drummond,
a cég olasz képviseletének egyik
korábbi igazgatósági tagja, Ge-
orge De Los Reyes, valamint a
vállalat adatvédelmi felelõse,
Peter Fleischer egyaránt felelõ-
sek a beteg fiú személyiségi jo-

gainak megsértéséért, és fél év
szabadságvesztéssel sújtaná a
vezetõket, míg a negyedik vád-
lottat, a cég egyik termékmene-
dzserét, Arvind Desikant fel-
mentette.

A Google négy vezetõjét azzal
vádolták, hogy büntetõjogi köte-
lessége az ilyen sértõ videók
közzétételének megakadályozá-
sa. A 2006 végén közzétett és
közel két hónapig elérhetõ felvé-
telen a tizenévest négy diák zak-
latta, miközben a bántalmazást
tucatnyian figyelték, semmit
sem téve ellene.

A vádlottakat végül csak a
magánélet megsértése miatt ítél-

ték el, amelyet olasz törvények
értelmében legfeljebb három
évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntethetnek. 

A Google azzal érvel, hogy
amint az olasz rendõrség jelezte
a cégnek videóval kapcsolatos
problémákat, eltávolították a vi-
deót, ráadásul a cég együttmû-
ködött az olasz hatóságokkal a
zaklató iskolások kézrekerítésé-
ben is. A videó feltöltõjét egyéb-
ként 10 hónap közmunkára ítél-
ték az olasz hatóságok. A vád
ugyanakkor elismeri, hogy a
Google csupán tárhelyet szol-
gáltat a felhasználók felvételei
számára. 

Bajban a Google olasz vezetõi

ÚMSZ

Mióta átvettem új tisztsége-
met, azaz január elsejétõl,

minden nap ott van az asztalo-
mon az Új Magyar Szó – biztosí-
tott „olvasói hûségérõl” Ferencz
I. Szabolcs. A Mol Románia új-
donsült vezérigazgatója, aki
mandátum eleji „protokoll-láto-
gatásainak” egyikét szerkesztõ-
ségünkben tette tegnap. Mint el-
mondta, korábbi megbízatása
alatt, a Mol-csoport kommuni-
kációs igazgatójaként is rendsze-

resen követte az ÚMSZ inter-
netes változatát, a maszol.ro-t.
„Az Új Magyar Szó honlapjának
elnevezésével kapcsolatban –
nem tehetek róla – van egy sze-
mélyes beidegzõdésem. Nekem
ugyanis mindig a MOL egyik
jogelõdjét, az 1950 és 1954 kö-
zött mûködõ Maszolaj (Magyar-
Szovjet Olaj) kõolajtársaság el-
nevezését juttatja eszembe,
melynek korabeli dokumentu-
mait a Mol archívumában sokat
nézegettem” – tette hozzá a 23
évvel ezelõtt Romániából, Te-

mesvárról elszármazott Ferencz
I. Szabolcs. „Ennyi év után Ro-
mániába visszatérni, dolgozni
igen érdekes tapasztalat, egyelõ-
re nagyon élvezem” – fogalma-
zott a Mol-vezér. Román nyelv-
tudása, mint mondja, „kezd
visszatérni”, és már egészen jól
kommunikál a bukaresti közeg-
ben. Ami a romániai magyar saj-
tót illeti, Ferencz I. Szabolcs hiá-
nyolja belõle a színvonalas gaz-
dasági újságírást, amelynek te-
rén az Új Magyar Szó szerinte ez-
zel együtt ígéretesen teljesít. 

A Maszol és a Maszolaj

Hódít a fejetlen román reklámfilm

A román Ad’Or reklámfilmfesztivál 2009-
es bronzdíjasa, a „fejetlen” Gusto-reklám
a legjobbak közé került az amerikai
BestAdsOnTV.com szavazásán. A filmecske
a Gusto pufulecet népszerûsíti egy fiatal-
emberrel, aki narancshámozás közben vé-
letlenül levágta a saját fejét. A Headless cí-
men is futó reklámfilm egy ideig vezette is
a szavazást a BestAdsOnTV.com oldalon, de
aztán visszacsúszott az ötödik helyre. A
klippecske ezüstérmet nyert a 2008-as
Golden Drum fesztiválon, és nevezték a
2009-es New York Fesztiválon is.

Twitterre ment a Dalai Láma

A Dalai Láma is a twitterezõk táborához
tartozik. A Twitter használatának fontossá-
gáról Evan Williams, a Twitter egyik alapí-
tója gyõzte meg a tibeti buddhisták lelki
vezetõjét. A dalai láma indiai irodája létre
is hozta azt a twitteres profilt, amelynek
elsõ bejegyzése a dalai láma Los Angeles-i
látogatásáról adott hírt, mellékelve a rész-
leteket tartalmazó honlapcímet. A láma
egyelõre még semmit sem üzent személye-
sen. A profiloldala a twitter.com/
DalaiLama címen tekinthetõ meg, bejegy-
zéseit már több mint százezren követik. 
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Huszonhárom év után újra „otthon”. 
Ferencz I. Szabolcs Mol Románia-vezér

F
o

tó
: 

M
ih

ã
iþ

ea
n

u
 A

lb
er

t



ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2010. február 25., csütörtök10

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép – Reggel
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.55 Carlo és vendégei
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
12.45 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.40 Divathét
15.50 Pédra, riporter ha-
tárok nélkül
16.50 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-mérkő-
zés
22.05 Híradó - Esti
22.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.35 A főnökök főnöke
(olasz sor.)
23.30 Drót (am. filmsor.)
0.30 Kikötő (ism.)
0.55 Athen Blues (görög
vígj.)
2.45 Kikötő - Friss (ism.)
2.55 Himnusz
3.00 Híradó, Sport
3.10 Térkép - Integrációs
magazin
3.35 30 éves a Százszor-
szép Táncegyüttes

Prima TV, 20.30
Tolvajtempó

Minden szakmának megvannak a sztárjai: ha autótolvajra
van szükség, Memphisnél nincs jobb. Gyors, pontos, megbíz-
ható és nem ismer lehetetlent. Ám ezúttal ő sem hisz benne,
hogy sikerülhet. Ötven jól őrzött luxusautót kell egy éjszaka
alatt elkötnie. Azonnal nemet mondana, ha nem a maffia
benne a megbízója, és a tét nem az öccse élete lenne. Hama-
rosan turbósebességgel felpörögnek az események.

m2, 22.55
A sátán kutyája

Egy nap vidéki körorvos keresi fel Sherlock Holmest. Beszá-
mol páciense, Sir Baskerville haláláról. Látogatása során el-
meséli azt a legendát, amely szerint a Baskerville családot
szörnyű átok sújtja: valamennyi leszármazottjára véres, bor-
zalmas halál vár. Holmes megbízza hű segítőtársát, Dr. Wat-
sont, hogy kísérje el az ifjú örököst Baskerville Hallba, és se-
gítsen fényt deríteni a rejtélyre.

DUNA Televízió, 0.55
Athen Blues

Egy forró nyáresti éjszaka a görög metropoliszban. Egy hat-
éves görög fiúcska, aki kicsit holdkóros, elindul az éjszaká-
ba, és keresztül-kasul bejárja a várost. Sétája során találko-
zik egy kislánnyal, aki szintén vele tart. És most már ketten
álmodják végig az éjszakát. Ez az Athen Blues. Ezek az élet-
revaló kis gyermekek megmutatnak mindent, ami titok, ami
érték, ami összeköti az évszázadokat.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
7.00 Ma Reggel
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 És még egymillió lé-
pés
15.30 Szabadlábon Zemp-
lénben
15.55 Magyarország nem-
zeti parkjai
16.20 Magyar bulizene 
17.15 Csoda a Mount Eve-
resten
18.10 Vad Európa (belga
dokumentumf.)
18.50 Ez történt Ma 
Reggel
20.40 Marci
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Fagyos folyó lovasa
(ausztrál sorozat)
22.15 24 (amerikai tévé-
film sorozat)
22.55 A sátán kutyája
(kan. krimi)
0.25 Világokon át - Vágya-
ink világa
1.15 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
15.20 Tűréshatár (Puer-
to R. akcióf.)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. film-
sor.)
18.20 Mónika – A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz – Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar 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 (amerikai ak-
ciófilm-sor.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.35 Teleshop
12.35 Winnetou és Old
Shatterhand a Halál Völ-
gyében
14.20 Kvízió
15.50 Dokik (am. film-
sor.)
16.25 Charly, majom a
családban (német tévé-
film sor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (amerikai tévéfilm
sor.)
18.30 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 Filmválasztó este!
Szavazzon a kedvencére!
Közben. Kenósorsolás
0.30 Az elveszett szoba
(am. minisor.)
0.30 Tények Este – Hír-
műsor
2.50 Csillagközi romboló
(sor.)
4.55 Animációs filmek

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Ingatlanpiac
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.05 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 Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó - Hús-
bavágó kérdések
0.05 Péntek 8 (ism.)

9.50 Halálbiztos diagnó-
zis 10.40 Gyilkos sorok
11.35 Smallville (ameri-
kai sorozat) 12.25 A férfi
fán terem 13.15 Nagy
házalakítás 14.10 A pokol
konyhája 15.00 Nyomta-
lanul 16.50 CSI: A hely-
színelők 17.40 A férfi fán
terem 18.25 A pokol
konyhája 19.30 A nagy
házalakítás 20.15 Két pa-
si - meg egy kicsi 21.30
Helyszínelők 22.20
Rossz társaság (amerikai
akció-vígj.)    

7.00 Hírek 10.05 Box-
buster: Sebastian Syl-
vester - Giovanni Lorenzo
11.05 Europa League: Ju-
ventus - Ajax; Sahtior - Ful-
ham 12.05 Europa
League: Unirea Urziceni -
Liverpool 13.05 Fogadás
a félelemmel 14.05 Külön
kiadás 15.00 Hírek 16.00
Europa League 17.00 Hí-
rek 19.05 Információ
20.00 Europa League
21.00 Wrestling RAW
23.00 Sexy lányok 23.45
Póker VB   

9.15 Kaméleonok (soro-
zat) 10.30 Szerelmek (so-
rozat) 11.45 Életképek (so-
rozat) 14.30 Aniela (soro-
zat) 15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Szegény
Mária (filmsor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 A szere-
lem nevében (sorozat)
19.30 Kaméleonok (soro-
zat) 20.30 De-Lovely - Ra-
gyogó évek (amerikai-an-
gol filmdráma, 2004)
23.15 Viperafészek (film-
sorozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ism.)   

8.00 Egy város pusztulá-
sa (olasz történelmi f.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.10 Álom, édes álom
(vígj.) 15.15 Fagypont
(amerikai-kan. katasztró-
fa f.) 17.00 Pergőtűz
(amerikai akcióf.) 18.45
Piedone Egyiptomban (ak-
ció-vígj.) 20.45 A bárány-
sültek hallgatnak (vígj.)
22.10 Hannibal (angol-
amerikai thriller) 0.30 A
sátán nevében (amerikai
horror) 2.10 Sonny
(amerikai krimi)   

7.00 A szív dala (sor.)
7.45 Teleshopping 8.00
Anyaszeretet (sor.) 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának (show)
12.30 Hírek 13.00 Egy
másik sors (sor.) 15.00
Mondd menynyibe kerül -
versenyműsor 16.00 Te-
refere Bahmuval (talk
show)  18.30 D-Hírek
19.30 Menyet anyának
(reality show) 23.00 El-
baltázott nászéjszaka
(am. vígjáték, 1993) 1.00
Forró akták   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 Álom, édes
álom... (amerikai filmdrá-
ma) 13.00 McLeod lányai
(auszt. tévéfilm sorozat)
14.00 Amy-nek ítélve
(amerikai filmsor.) 15.00
Kisvárosi gyilkosságok
17.00 Édes otthon (kan.
filmdráma) 19.00 Amy-
nek ítélve (amerikai film-
sor.) 20.00 Nyughatatlan
Jordan (amerikai krim-
isor.) 21.00 A médium
(am. krimisor.) 22.00 Es-
küdt ellenségek    

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
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 (ma-
gyar sor.)
14.35 Körzeti magazin
15.30 Közlekedő
15.40 Téli Olimpia 2010 –
Vancouver
- Műkorcsolya
- Síakrobatika
18.15 Körzeti híradó
18.25 Hírek
18.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilmsor.)
19.25 A palota ékköve
(dél-kor. filmsorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
21.55 Téli Olimpia 2010 –
Vancouver
- Jégkorong - 1. középdön-
tő
0.35 Az Este - Péntek
1.05 Prizma
1.20 Hírek
1.25 Memento
1.35 Téli Olimpia 2010 -
Vancouver
3.37 Műsorszünet

7.05 Téli Olimpiai 
Játékok - 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
18.00 UEFA Champions
League Magazin
18.35 Titkok a palotá-
ban (filmsor.)
19.40 Olimpiai info
19.50 Sport
20.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
21.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
22.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010 - Jégkorong
0.30 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Rugged Gold (kana-
dai-új-zélandi kalandfilm,
1994, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Felicity kalandjai
(amerikai film, 2005)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Életre-halálra (ame-
rikai akciófilm, 1998)

23.15 A szellemhajó
(amerikai-ausztrál akció-
film, 2002)
1.15 Kék villám (amerikai
akcióthriller, 1983)
3.15 Életre-halálra (ameri-
kai akciófilm, 1998, 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 - Oana
Frigescu
14.00 Célpontban az el-
nök lánya (am.-német ak-
ciófilm, 1999, ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, időjá-
rás - Alina Petrescu
20.30 Csak az erős győz-
het (am. akciófilm, 1993)

22.30 Veszett vad (am.
akciófilm, 2003)
0.30 Psycho 4: Ahogyan
kezdődött (amerikai hor-
ror, 1991)

6.00 Nicsak ki főz (ism.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Viharsólyom (am.
filmsor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Levintza bemutatja
9.30 Flavours, három sza-
kács
10.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor (ism.)
10.30 Haláli hullák (vígjá-
téksorozat)
11.30 NCIS (sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Fél lábbal a Paradi-
csomban (olasz vígjáték,
1991)
16.15 Lököttek (sor.)
17.15 Galileo - szórakozta-
tó műsor
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Nicsak ki főz
20.30 Tolvajtempó (ame-
rikai akciófilm, 2000)

22.30 Balhé a mosodá-
ban (amerikai vígjáték,
2001)
0.30 Egyszerű srácok
(amerikai film, 1985)

7.00 Amcsi motorok -
Aaron motorja
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Sóbányász
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 Töréspont
13.00 Hogyan csinálják? -
Fekete doboz/gőzturbina
14.00 Túlélés törvényei -
Válogatott kalandok
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Látcső / Csillagszóró
17.00 Állítólag... – James

Bond különkiadás
18.00 Újjáépítők
19.00 Fegyvertények -
Megfélelmítés
20.00 Túlélés törvényei -
Bear módszerei
21.00 Hogyan készült?
22.00 Katasztrófa: ahogy
én láttam
22.30 Rács mögött kül-
földön
23.30 -178 kg (ismerett.
film)
0.30 Futballhuligánok -
Brazília

5.20 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
6.10 Lehet, hogy nem
tudtad
6.15 Teleshopping
7.00 Szabad a szembejö-
vő sáv
8.10 Montalbano fel-
ügyelő (sor.)
10.00 Folklórműsor
10.50 Eurovision 2010
11.00 Természet és ka-
land
11.30 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.00 Az én költségve-
tésem
12.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Győztesek
13.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
15.30 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
17.00 Euronews
17.10 Kosárlabda: U-Mo-
bitelco Cluj-Napoca -
CSU Ploiesti 
19.00 Esély és esélyte-
lenség
20.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
21.00 Hírek, Sport, Idő-
járás
21.20 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
23.15 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010

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 Nóták

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, Műve-
lődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az unió kü-
szöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni
váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató
műsor, Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden   

PÉNTEK
2010. február 26.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Géza nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Géza régi magyar férfi-
név, valószínûleg török
méltóságnévbõl keletke-
zett, a jelentése: herce-
gecske.
Holnap Edina napja van.

Évforduló
• 1552-ben a gyulafehér-
vári székesegyházban el-
temették Martinuzzi Frá-
ter György bíborost, akit
1551. november 17-én
gyilkoltak meg I. Ferdi-
nánd király utasítására.
• 1707-ben született Carlo
Goldoni olasz vígjátékíró.
• 1842-ben született Karl
May német író.

Vicc
Három barátnõ üldögél
egy bárban, és beszélget-
nek. Azt mondja az egyik:
– Nekem olyan férfi kell,
aki társaságban szórakoz-
tató, muzikális, tud vicce-
seket mondani, szeret
énekelni is, és ráadásul
egész éjjel otthon van.
Erre a hátuk mögül meg-

szólal egy férfi:
– Hölgyem, akkor önnek in-
kább egy tévékészülékre van
szüksége.

Recept
Sonkás hagymaleves
Hozzávalók: 5 fej vörös-
hagyma, 10 dkg sonka, 3
dkg vaj, 1 ek. liszt, 5 dl tyúk-
húsleves, 7,5 dl fehérbor, 1,5
dl tejszín, pirospaprika,
õrölt szerecsendió, bors, só.
Elkészítése: A hagymákat
nagyobb darabokra vágjuk.
A sonkát felkockázzuk. A
vajat megolvasztjuk (vi-
gyázzunk, ne barnítsuk
meg!), és 15 percig pároljuk
benne a hagymát. A liszttel
megszórjuk, beletesszük a
sonkát, és 3 percig kis lán-
gon pároljuk, majd beleönt-
jük a húslevest és a bort. Só-
val, borssal, szerecsendióval
ízesítjük, és kis lángon 40
percig fõzzük. A tejszínt 3
részben habbá verjük. A le-
vest tányérokba szedjük,
mindegyiknek a tetejére 1-1
evõkanál tejszínhabot te-
szünk, és a hab közepére pi-
rospaprikát szórunk.

2010. február 25., csütörtök   www.maszol.ro

Sok idõnek kell eltelnie ah-
hoz, hogy jól tudjuk, amit
megtanultunk. A tanulás és a
tudás nem ugyanaz a dolog.
Azért van olyan sok tévedés és
félreértés a világon, mert a
legtöbb ember a tanulást tu-
dásnak tekinti, pedig a tanu-
lás csak egy folyamat, a tudás
viszont egy állapot. Aki ta-
nul, az építõköveket gyûjt ösz-
sze, aki viszont tud, az várat
épített a kövekbõl. A kövek

összehordása még nem jelenti
azt, hogy abból szép és hasznos
épület lesz. A tudás ezért min-
dig egy titokzatos dolog, ami
lelki elmélyülést és lelki látást,
megértést jelent. Egy olyan ter-
vet és útvonalat, a dolgoknak
egy olyan alkalmazási módját,
ami segít összeilleszteni a köve-
ket. Ezért van az, hogy aki ta-
nul, az gyakran változtatja el-
képzeléseit és véleményét, aki
viszont tud, az állhatatos.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A mai nap lehetõséget kínál ar-
ra, hogy egy kicsit játsszon, ön-
feledten szórakozzon. Valaki
szeretné meghódítani Önt.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma mindenféle apró ügyet in-
téz, és ezzel el is megy a napja.
Egy kellemes beszélgetéssel új
barátot szerezhet magának.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Elhatározza, hogy a legteljesebb
értékû életet fogja élni, és erre
biztatja az Önhöz legközelebb
álló személyt is.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy álom mindaddig nyugtala-
nítja, amíg nem fedezi fel, hogy
pozitív értelmû üzenetet kapott
tudatalattijától. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha ebben a rövid hónapban
nem rendezi egy megoldatlan
vitáját, utána már nem is kell
foglalkoznia vele, mert valószí-
nûleg helyreáll a béke.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Amennyiben szerelmi élete nem
kielégítõ, úgy keressen új uta-
kat. Tekintsen csak körül, már-
is ott van valaki, aki érdeklõdik
Ön iránt.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Mindig lényeges, hogy nyitott
legyen az új elképzelések iránt,
és ne ragaszkodjon egyes meg-
gyõzõdéseihez.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Elhatározza, hogy szembesze-
gül az ésszerûtlen félelemmel.
A hiedelmek miatti nyomás és
kényszer határozottságot köve-
tel.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Most fokozottan szüksége lesz
a barátaira, szövetségeseire. A
közösségen, az összefogáson
van a hangsúly.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Magánéletében van egy kap-
csolata, amellyel szemben ké-
telyei merülnek fel. Talán
megtalálta az igazit, és ettõl
rémült meg pillanatnyilag. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy korábbi pénzügyi befekte-
tése ragyogó ötlet volt, ezt most
még jobbá akarja tenni. Vala-
ki nagyon vonzónak találja
Önt.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Anyagi helyzetét vizsgálva ar-
ra törekszik, hogy minél stabi-
labbá tegye életét. Találkozik
valakivel, akivel öröm elbeszél-
getni.

Horoszkóp
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Röviden
Elhunyt Mircea Salomir

Keddrõl tegnapra virradóan, 64 éves korá-
ban elhunyt Mircea Salomir, volt nemzetkö-
zi futballbíró. A tordai születésû szakember
1977-ig többek között a Besztercei Gloria és
a Kolozsvári Universitatea labdarúgója volt,
majd 1981-tõl mint FIFA-bíró tevékenyke-
dett. Hazai élvonalbeli mérkõzések mellett
több nemzetközi összecsapáson fújta a sípot,
tizenkét éven keresztül. Visszavonulása után
megfigyelõként dolgozott, és tagja volt a ha-
zai játékvezetõk központi testületének.

Mocsai–Csoknyai duó 
a válogatott élén

Mocsai Lajos és Csoknyai István mostantól
együtt irányítja Magyarország férfi kézilab-
da-válogatottját – errõl döntött tegnap a
sportági szövetség elnöksége. Mocsai szak-
mai igazgatóként kap megbízást, míg
Csoknyai szövetségi kapitány marad, dacára
annak, hogy az Európa-bajnokságon a csa-
pat csak a 14. lett. A két szakember a Veszp-
rémi MKB-nál is együtt dolgozik, a váloga-
tottnál június 30-ig szól a megbízásuk.

Ghionea Resicabányára igazolt

Hazatért Valentin Ghionea, és 2011-ig a
Resicabánya élvonalbeli kézilabdacsapatá-
hoz szerzõdött. A román válogatott jobb
szélsõ eddig Szegeden játszott.

Visszavágtak a spanyolok

Épp annyival kapott most ki idegenben Ro-
mánia felnõtt férfi vízilabda-válogatottja a
spanyoloktól, mint amennyivel korábban
Nagyváradon legyõzte õket: a Világliga C
elõjelû selejtezõcsoportjában rendezett szer-
da esti összecsapáson Kovács István tanítvá-
nyai 9-7 arányban maradtak alul. A kvalifi-
kációs szakaszból még két találkozó maradt
hátra a trikolóroknak: március 16-án Szerbi-
ában szerepelnek, majd április 20-án Nagy-
váradon fogadják a törököket.

Bírókat tiltott el az UEFA

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA)
fegyelmi bizottsága három játékvezetõt til-
tott el a nemzetközi bundabotrány kapcsán.
A döntést a német rendõrség nyomozati
anyaga alapján hozták meg.

Elnöki géppel utaznak a rögbisek

A Traian Bãsescu államfõ által is használt
Air Force Egy névre keresztelt repülõgépet
bérelte ki a Román Rögbi-szövetség, hogy
a válogatott hétvégére eljusson Szocsiba. A
trikolórok ugyanis szombaton az oroszok-
kal játszanak az Európai Nemzetek Kupá-
jában, és mindenképp gyõzniük kell ah-
hoz, hogy esélyük maradjon kijutni a jövõ
évi világkupára.

A Sport-tévén a válogatott meccsei

A Sport Televízió 1-es, illetve 2-es csatornája
fogja közvetíteni a magyar labdarúgó-válo-
gatott összes mérkõzését az elkövetkezõ két
évben. Egyedül a Hollandia–Magyarország
Eb-kvalifikációs találkozó sorsa kérdéses, de
a jövõ szerdai Oroszország elleni felkészülé-
si meccs már biztosan a Sport1-en lesz látha-
tó. A Magyar Labdarúgó-szövetséggel kötött
megállapodás értelmében a Sport Televízió a
U21-es válogatott összes hazai meccsét is
mûsorra tûzi majd.

Otthon maradt a Bocskai Kupa

A torna házigazdája, azaz a nyárádszeredai
Bocskai István Iskolaközpont teremlabdarú-
gó-csapata nyerte meg a Bocskai Kupát, a
Romániai Magyar Középiskolák Bajnokok
Ligáját. Az elsõ alkalommal megrendezett
viadal második helyén a székelyudvarhelyi
Tamási Áron Gimnázium végzett, míg a
harmadik a sepsiszentgyörgyi Kós Károly
Szakközépiskola lett, a kolozsvári Báthory
István Gimnázium elõtt.

Ferencz hibátlanul lõtt
Olimpia

Hírösszefoglaló

Hibátlanul lõtt Ferencz Réka
a biatlonosok 4x6 km-es vál-

tóversenyében a vancouveri téli
olimpián. A juniorok között
nemrég világbajnoki címet szer-
zett sportoló mellett Tófalvi Éva,
Dana Plotogea és Mihaela
Purdea szerepelt a romániai csa-
patban, amely végül a tizedik he-
lyen zárt, ez pedig az eddigi leg-
jobb eredmény a mostani játéko-
kon. A próbát amúgy az oroszok
(Szlepcova, Bogalij-Tyitovec,
Medvedceva, Zajceva) nyerték
meg, míg Franciaország (Brunet,
Becauert, Dorin, Baily) a máso-
dik, Németország (Wilhelm,
Hauswalf, Beck, Henkel) pedig a
harmadik lett.

Osztrák címvédés, 
holland baki

Tegnap újabb aranyérmet sze-
reztek az osztrákok (Bernhard
Gruber, David Kreiner, Felix
Gottwald, Mario Stecher), miu-
tán az északi összetett csapatvia-
dalában – némi meglepetésre –
megvédték olimpiai címüket.
Mögöttük az esélyesebbnek tar-
tott amerikaiak (Brett Camerota,
Todd Lodwick, Johnny Spillane,
Bill Demong) és a németek
(Johannes Rydzek, Tino

Edelmann, Eric Frenzel, Björn
Kircheisen) értek célba dobogós
helyen. A síakrobaták nõi krossz
számában a világbajnok kanadai
Ashleigh McIvor gyõzött a nor-
vég Hedda Berntsen és a francia
Marion Josserand elõtt, míg a
férfi óriás-mûlesiklást a svájci
Carlo Janka nyerte meg.

A férfi gyorskorcsolyázók 10
000 méteres versenye hozott
némi meglepetést, mivel a leg-
jobb idõt futó, 5000 méteren

korábban már gyõztes holland
Sven Kramer egy pályaváltás-
nál rossz sávba sorolt be, ezért
utólag kizárták. Az aranyérmet
így a dél-koreai Li Szeung Hun
szerezte meg, az ezüstöt az
orosz Ivan Szkobrev kapta, míg
a bronz a címvédõ holland Bob
de Jonghoz került.

Kanadai–orosz rangadó 
az olimpián

Már a negyeddöntõben össze-
csap a vancouveri téli olimpia
férfi jégkorongtornájának két
nagy favoritja, a házigazda Ka-
nada és Oroszország válogatott-
ja. Utóbbiak egyenes ágon kvali-
fikálódtak a legjobb nyolc közé,
míg a juharlevelesek tegnap haj-
nalban, a németeket 8-2-re le-
gyõzve jutottak tovább. Tovább-
jutott még Szlovákia, Csehor-
szág és Svájc is. A szlovákok 4-3-

ra verték a norvégokat, a csehek
a letteket búcsúztatták 3-2-vel a
hosszabbításban, míg a fehér-
oroszok szétlövésben véreztek el
a svájciak elleni összecsapáson
(a végeredmény 3-2). A tegnapi
lapzártánk után, ma hajnalban
rendezett negyeddöntõkben
Egyesült Államok–Svájc, Kana-
da–Oroszország, Csehország–
Finnország és Svédország–
Szlovákia találkozók voltak.
Utóbbin nem léphetett pályára
a szlovákok csatára, Lubos
Bartecko, aki a norvégok elleni
mérkõzésen durván ütközött
Ole Kristian Tollefsennel. A ho-
kis nem tudta kivédeni a fejére
irányuló, vállal történt ütést, és
összeesett. Hordágyon vitték le
a pályáról, és ott a helyszínen
bevarrták a sebét, az orvosok
azonban enyhe agyrázkódást és
vállizomzúzódást állapítottak
meg nála. 

A nõi sílövõk 4x6 kilométeres váltóversenyében a tizedik lett a romániai csapat

A vancouveri téli olimpián tragikus balesetben elhunyt szánkós
szülei be akarják perelni az ötkarikás játékok szervezõit. A 21
éves Nodar Kumaritasvili, mint ismert, a torna megnyitója
elõtt tartott edzésen a whistleri pályáról kirepülve nekicsapó-
dott a falnak, és az életét már nem tudták megmenteni. A gyá-
szoló szülõk szerint a szervezõk a felelõsek a történtekért, mert
a pálya nem volt elég biztonságos. A Nemzetközi Szánkós-szö-
vetség saját vizsgálatot indított az ügyben, de ennek eredmé-
nyei csak március-áprilisra várhatóak.

Fotó: vancouver2010.com

Beperelik a szervezõket

Nem villantott Stuttgartban
a BL-címvédõ Barcelona
Labdarúgás

V. Ny. R.

A címvédõ FC Barcelona
csak egy 1-1-es döntetlent ért

el Németországban a Stuttgart el-
len a labdarúgó Bajnokok Ligája
kedd esti nyolcaddöntõjében. A
katalán alakulat ráadásul még
örülhet is, hogy ennyivel megúsz-
ta, hiszen a Ciprian Maricával
felálló házigazda csapat szinte
végig uralta az elsõ játékrészt, ám
helyzetei közül csak egyet tudott
értékesíteni: Cacau a 25. percben
volt eredményes. A szünet után

aztán helyreállt a papírforma, és
a spanyolok egyre inkább a saját
térfelükre szorították a Stuttgar-
tot. Az egyenlítésre nem is kellett
sokáig várni, Ibrahimovic az 52.
percben vette be a német kaput.

A játéknap másik összecsapá-
sán, a francia Bordeaux-nak si-
került elõnnyel zárnia görögor-
szági vendégszereplését, 1-0-ra
gyõzött az Olimpiakosz ellen. A
találkozó egyetlen találatát
Ciani szerezte az elsõ félidõ rá-
adásában. A visszavágók márci-
us 17-én lesznek.

A tegnapi két találkozó lapzár-
tánk után fejezõdött be. 

Megszórta vendégét a Benfica
Labdarúgás

ÚMSZ

Elsõként a Lisszaboni
Benfica labdarúgócsapata ju-

tott tovább az Európa Liga nyol-
caddöntõjébe, miután a legjobb
32 között kivégezte a Herthát. A
berlini csapat a németországi 1-
1-es döntetlen után még remény-
kedve utazott Portugáliába,
Savioláék azonban kedd este ala-
posan megszórták õket. Elõbb
Aimar (25. perc), majd Cardozo
(48. p.) és Garcia (59. p.) volt
eredményes, a 4-0-ás végered-
ményt Cardozo 62. percben jegy-
zett második gólja állította be. A

találkozó elõtt különben Michel
Platini, az UEFA elnöke kitün-
tette a portugálok és a Benfica
élõ legendáját, a 68 éves
Eusebiót, aki a kontinens labda-
rúgásáért tett szolgálataiért ve-
hette át az elismerést.

A hazai figyelem azonban már
a mai, Urziceni–Liverpool mér-
kõzésre összpontosul, amelyen a
román bajnok az elsõ mérkõzés-
rõl hozott 1-0-ás hátránnyal in-
dul. A bukaresti Ghencea stadi-
onban rendezett találkozót 20
órától élõben közvetíti a ProTV.

Az EL tizehatoddöntõinek
többi visszavágóját is ma rende-
zik, köztük a Juventus–Ajax
Amszterdam csatát. 

Három pont a büszkeségért
Labdarúgás

ÚMSZ

A Craiovai Universitatea kö-
zel áll ahhoz, hogy játék nél-

kül 3-0-ra elveszítse a hétvégi,
Medgyes elleni bajnoki mérkõzé-
sét, mivel a Román Labdarúgó-
szövetség (FRF) a szabályzatra
hivatkozva nem engedélyezte ne-
ki, hogy Drobeta Turnu Severin-
ben tartsa meg hazai pályás talál-
kozóit, a klubnak pedig jelenleg
nincs érvényben lévõ szerzõdése

a craiovai stadion használatára.
A város polgármesteri hivatala,
ugyan tegnap felajánlotta az
egyesületnek, hogy havi egy
euróért továbbra is hajlandó kon-
cesszióba adni az arénát, de
Adrian Mititelu, az Universitatea
tulajdonosa szerint épp a polgár-
mester, Antonie Solomon „fúrta”
meg a terveit. „Solomon minde-
nemet elvette, de a büszkeségem
még megmaradt. Amennyiben a
FRF nem enged minket
Severinen játszani, akkor sehol
sem fogunk” – jelentette ki. Zlatan Ibrahimovic megmentette a Barcelona becsületét Stuttgartban
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