
Torockó, lencsevégen 

Farsangot temet-
tek szombaton a
Fehér megyei To-
rockón. A vidám
mulatság közép-
pontjában maga a
település állt, hi-
szen a rendez-
vény nyitánya-
ként tartott kiállí-
tásnak, Balog Ist-
ván képzõmûvész
egyéni tárlatának
fõ múzsája is ez a
vidék volt.

Nagy erejû – 8,8-as fokozatú –
földrengés rázta meg szombat

hajnalban Chilét, amely tegnap
esti adatok szerint több mint
négyszáz halálos áldozatot köve-

telt. Edmundo Pérez Yoma bel-
ügyminiszter úgy fogalmazott:
„történelmi méretû természeti
csapás” sújtott le az országra. 
2. és 4. oldal 

M. Á. Zs.

A kabinet teljes erõbedobás-
sal dolgozik, fel sem vetõdött

a kormányátalakítás – vetette el
Emil Boc kormányfõ tegnap azt
a feltételezést, hogy Marian
Sârbu volt szociáldemokrata
munkaügyi miniszter „vissza-
kapná” tárcáját azt követõen,
hogy a hétvégén kilépett a Szoci-
áldemokrata Pártból. Sârbu csat-
lakozott a függetlenek frakciójá-
hoz, amely a múlt héten Cristian
Diaconescu volt külügyminisz-
tert is befogadva egyre nagyobbra
duzzad, és elindult a párttá ala-
kulás útján. Marian Sârbu kilépé-
sérõl már napokkal ezelõtt fel-
röppentek szociáldemokrata kö-
rökbõl származó információk.
Folytatása a 3. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1073 ▼
1 amerikai dollár 3,0151 ▼
100 magyar forint 1,5222 ▼

Opreának mennie kellett

A civil szervezetek korábbi tiltakozása el-
lenére Emil Boc menesztette a Kommu-
nizmus Bûneit Feltáró Intézet élérõl
Marius Oprea történészt. A Hivatalos
Közlönyben hétvégén megjelent kormány-
határozat szerint a miniszterelnök Dinu
Zamfirescut, a Román Számûzöttek Em-
lékét Ápoló Intézet elnökét is leváltotta. 

Aktuális 3

Kultúra 8

Vezércikk 3

Társadalom 7
Válságban a márciuskaipar?

Nem sokan tudják, mi az üzenete a már-
ciuskavásárlásnak, mégis nagy keletje van a
román tradicionális termékenységi szimbó-
lumnak. Giccs és kézmûves remekmû is
kapható az alkalmi piacokon és vásárokon,
de idén mintha kevésbé lenne kelendõ a pi-
ros-fehér szalaggal díszített csecsebecse.

Fleischer Hilda, 
Salamon Márton László

„Az euró bevezetésének folya-
matában olyan gyorsan kell

haladnunk, amilyen lassan csak
tudunk” – lepte meg a hallgatósá-
got Nagy Ágnes, a Román Nem-
zeti Bank (BNR) igazgatótanácsi
tagja azon a konferencián, ame-
lyet a hétvégén tartottak Buka-
restben. A Romániai Magyar Üz-
leti Egyesület (RMÜE) által a fõ-
városban szervezett rendezvé-
nyen. Nagy Ágnes Mi várható a
lej–euró árfolyam alakulásában a
2010-es évben? címû elõadásában
nem adott ugyan választ erre a
kérdésre, de különbözõ statiszti-
kai adatokból vezetett le makro-
gazdasági következtetéseket.
Folytatása a 6. oldalon 

Zord idõben tiszta szó
Az RMDSZ kormánypártként sem
egyezhet bele a létét veszélyeztetõ szél-
hámosságba. Ám ha ellene szegül,
szembekerül a koalíciós társával, elve-

szítheti annak bizalmát és
támogatását. Ravasz csap-
da! Ilyen helyzetekben
kell elõvenni az elveket, 

a stratégiai célokat, 
a politikai akaratot. 
Odafordulni erõsen a

nemzeti közösség 
felé – és kiállni.

Tej, kifli és alma. A tej-kifli program is jól indult annak idején, de késõbb rengeteg panasz érkezett a termékek gyenge minõsége miatt 

1960 óta nem volt ilyen erejû földrengés Chilében

Ágoston Hugó

Fotó: Agerpres/AP

Fotó: archív

PSD: Marian
Sârbu is elment

A gazdaság
Nostradamusai

„Történelmi csapás” Chilére

Minden általános iskolás napi egy almát kaphat az eddigi tej-kifli program kiegészítése-

ként a jövõ tanévben. A szenátus oktatási, tudományos, ifjúsági és sportbizottsága a na-

pokban tárgyalta az RMDSZ-nek azt a törvénytervezetét, amely elõírja, hogy a kisisko-

lások 0,30 lej értékben, novembertõl márciusig, azaz összesen mintegy száz tanítási na-

pon egy-egy ingyenalmát kapjanak. Az érintettek szerint a kezdeményezésnek csak akkor

van értelme, ha valóban jó minõségû gyümölcs jut el a gyerekekhez. 7. oldal 

Alma az alma materben
A felekezeti és a magániskolákba is bevezetik az õsztõl induló gyümölcsprogramot
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Röviden

Még marad a meleg

Szerdáig még marad az évszakhoz képest
meleg idõ, a hõmérséklet elérheti a +15 fo-
kot is. A hét közepétõl azonban, fõleg az
ország északi, észak-nyugati régióiban be-
köszönt a hideg, a következõ hétvége jelen-
tõs lehûlést hozhat. Még mindig árvízve-
szély fenyeget több folyószakaszon, a
Kraszna vízhozama idõszakosan apadt,
majd a hétvégén újabb árhullám vonult le.
A Dunán, Gruia-Zimnicea körzetében,
péntekig narancssárga riasztás van érvény-
ben. Mehedinþi, Dolj, Teleorman és Olt
megyékben is jelentõs az árvízveszély.

Elfogták az ETA katonai vezetõjét

Franciaország északnyugati részében teg-
nap elfogták a Baszk Haza és Szabadság
(ETA) spanyolországi szakadár szervezet
katonai vezetõjét, Ibon Gogeascotxea
Arronateguit. A spanyol belügyminisztéri-
um tájékoztatása szerint a francia rendõr-
ség és a spanyol csendõrség a normandiai
Cahan településen végrehajtott közös akci-
óban kézre kerítette az ETA-vezetõ két tár-
sát is, akiket kihallgattak. Valószínûleg
egyikük végzett Isaias Carrasco volt szocia-
lista tanácsossal 2008 márciusában, két
nappal az országos helyhatósági választá-
sok elõtt, valamint Ignacio Uria
Mendizabal építési vállalkozóval a baszk-
földi Azpeitia városában. A 45 éves Ibon
Gogeascotxea 1997 óta bujkál; akkor az
ETA Katu nevû csoportja megpróbált vé-
gezni a bilbaói Guggenheim Múzeumba lá-
togató János Károly királlyal.

Utolérte a Munkáspárt 
a Konzervatívokat

Szinte teljesen eltûnt az ellenzéki brit
Konzervatív Párt még alig néhány hete is
jelentõs támogatottsági elõnye. A tegnap
közölt legfrissebb felmérés alapján a kor-
mányzó Munkáspárt akár hatalmon is
maradhat a tavasszal esedékes parlamenti
választások után. A választók jobban bíz-
nak a Labour gazdaságpolitikájában. A
The Sunday Times címû vezetõ konzerva-
tív vasárnapi lap megbízásából elvégzett
országos közvélemény-kutatás szerint a
torykra most a választók 37 százaléka
voksolna, a Labour tábora 35 százalékos.
A konzervatívok egy hét alatt két száza-
lékpontot vesztettek, a Munkáspárt
ugyanennyit nyert.

A líbiai parti õrség rálõtt 
egy olasz halászhajóra

A líbiai haditengerészet parti õrsége rálõtt
egy olasz halászhajóra a líbiai partoktól
majdnem hatvan kilométerre – jelentették
be a szicíliai hatóságok tegnap, és segítsé-
get kértek a római kormánytól. A támadás
során kilõtt géppuskalövedékek eltalálták a
hajó hídját, de a legénység nyolc tagja kö-
zül senki sem sérült meg. Az incidens még
szombat este zajlott le; a Mazzaro del
Vallo kikötõjébõl kifutott hajó hétfõ reggel
tér vissza Szicíliába. A város hatóságai fel-
szólították az olasz kormányt, hogy azon-
nal lépjen közbe, kérjen magyarázatot, és
követelje a felelõsök megbüntetését.

Izraelnek kémkedett 
a dán Politiken volt fõszerkesztõje

Beismerte a Politiken címû, nagy példány-
számú dán napilap volt fõszerkesztõje,
hogy fiatal korában Izraelnek kémkedett.
Az 1927-es születésû Herbert Pundik
1970-tõl 1993-ig állt a lap élén. Mint azt
az Information.dk internetes lapnak elme-
sélte a szombaton megjelent interjúban, az
50-es években Afrikába utazott mint újság-
író, de az izraeli nagykövetségnek írt jelen-
téseket. „Igen, kémkedés volt..., de hol hú-
zódik a határ a kémkedés és az újságírás
között?” – tette fel a kérdést. Tíz éven át
írt jelentéseket az izraelieknek, mert mint
mondta, zsidóként elkötelezettnek érezte
magát Izrael iránt.

Cs. P. T.

Románia húsz elfogórakéta
befogadásáról tárgyal majd

Washingtonnal, ezek az Euró-
pába tervezett amerikai rakéta-
pajzs részei lesznek – jelentette
be Theodor Baconschi román
külügyminiszter pénteken Szófi-
ában. Baconschi bolgár kollégá-
jával, Nikolaj Mladenovval tar-
tott sajtótájékoztatóján elmond-
ta: az egyeztetések várhatóan
másfél évig tartanak. A húsz el-
fogórakétát Románia különbözõ
részein helyeznék el. Bojko
Boriszov bolgár miniszterelnök
korábban jelezte, hogy Wa-
shington az õ kormányával is
tárgyalni fog a rakétapajzs egyes
elemeinek befogadásáról. Mint
Boriszov fogalmazott: Szófiá-
nak szolidaritást kell vállalnia a
kollektív európai biztonsági
rendszer kialakításával.

Oroszország továbbra is heve-
sen tiltakozik az amerikaiak ra-
kétavédelmi tervei ellen, mert
úgy véli, hogy azok nukleáris ar-
zenáljának gyengítésére irányul-
nak. „Moszkva ellenzi az egyol-
dalú lépéseket a rakétavédelem
területén” – jelentette ki Andrej
Nyesztyerenko, az orosz kül-
ügyminisztérium szóvivõje pén-
teken Moszkvában a romániai
telepítési tervek kapcsán. A szó-
vivõ szokásos heti tájékoztató-

ján elmondta: Moszkvának to-
vábbra is komoly kérdései van-
nak az Európában felállítani ter-
vezett amerikai rakétapajzs ren-
deltetését illetõen, és ezért to-
vábbra is következetesen fellép
bármiféle kétes, egyoldalú lépés
ellen, amely negatív hatással le-
het a nemzetközi biztonságra.

„Természetesen aggaszt ben-
nünket, hogy az amerikai raké-
taelhárítás európai jelenlétérõl
nem hivatalos washingtoni és
bukaresti partnereinktõl értesü-
lünk, hanem a sajtóból. Ez a
gyakorlat nem felel meg a raké-
taelhárítás területén való egyen-
jogú partnerségrõl alkotott el-
képzeléseinknek” – mondta
Nyesztyerenko. A romániai hi-
vatalos személyiségek megnyi-
latkozásairól, amelyek az ameri-
kai telepítési tervek átláthatósá-
gáról szóltak, s arról, hogy ké-
szek területükön elhelyezni
amerikai rakétapajzselemeket, a
szóvivõ úgy vélte, “ezek az állí-
tások nem egészen korrektek”.
Nyesztyerenko szerint a problé-
ma lényege az, hogy “ismét ta-
núi vagyunk Európa rakétákkal
történõ elhamarkodott betelepí-
tésének, amikor az európai biz-
tonság törékeny architektúrája
gyakorlatilag vélt rakétafenyege-
tések túszává válik, s ezeket a fe-
nyegetéseket egyoldalúan hatá-
rozzák meg”. 

Húszrakétás romániai pajzs
ÚMSZ

Daniel Constantin vezeti teg-
naptól a Konzervatív Pártot

(PC). A 32 éves mérnök a szava-
zatok 70 százalékával szerezte
meg a pártelnöki széket az alaku-
lat tisztújító kongresszusán ellen-
jelöltjével, Petru Mãrgineannal
szemben. A küldöttek egyben
megerõsítették fõtitkári tisztségé-
ben Codruþ ªereºt. A PC új veze-
tõje köszönetet mondott a párt
alapítójának, Dan Voiculescu saj-
tómágnásnak, mert „bizalmat a
fiataloknak”. Az alakulat irányá-
ról szólva elmondta: továbbra is
természetszerûen együttmûköd-

nek a parlamentben választási
szövetségesükkel, a Szociálde-
mokrata Párttal, ám a helyhatósá-
gi választásokon már önállóan
szeretnének részt venni. A PC új
elnöke emellett természetesnek
tartja a liberálisokhoz történõ kö-
zeledést is. „Az ellenzéknek kö-
zös stratégiára van szüksége” – je-
lentette ki. A párt fõtikára, Codruþ
ªereº is arról beszélt: a PC-nek
mielõbb önállósodnia kell. „Szö-
vetségünk a PSD-vel már csak a
parlamenti együttmûködésre kor-
látozódik. Ezt a szövetséget a
helyhatósági választsokkor már
nem fogjuk felújítani” – mondta a
politikus. 

Fiatalítottak a konzervatívok

Dan Voiculescu áldását adta Daniel Constantin megválasztására

Történelmi csapás Chilére

Fotó: Agerpres

Hírösszefoglaló

Több mint négyszáz halálos
áldozatot követelt tegnap esti

adatok szerint Chilében az a
Richter skála szerinti 8,8-as foko-
zatú földrengés, amely szombat
hajnalban rázta meg a dél-ameri-
kai ország középsõ részét. Vasár-
nap estig több tucat utórengése
volt az elsõ földmozgásnak, köz-
tük egy 6,6-os fokozatú is.

„Történelmi csapás”

Edmundo Pérez Yoma belügy-
miniszter úgy fogalmazott, hogy
„történelmi méretû természeti
csapás” sújtott le Chilére. Felhív-
ta a figyelmet arra, hogy 1960 óta
nem volt ilyen erejû földrengés az
országban, de – tette hozzá – két-
három napon belül visszatér az
élet a normális kerékvágásba.

A helyi válságkezelõ hatóságok
egyik illetékese úgy vélekedett,
valószínûtlen, hogy „drámai”
mértékben emelkedni fog az áldo-
zatok száma. A chilei hatóságok
szerint a korábban közöltnél öt-
ször több, közel kétmillió embert
sújtott a földrengés. Barack
Obama amerikai elnök segítséget
ajánlott fel a dél-amerikai ország-
nak, de Andrés Velasco chilei
pénzügyminiszter szerint az or-
szágnak van elegendõ saját forrá-
sa a károk rendezéséhez.

A chilei média szerint a föld-
rengés okozta szökõár súlyos ká-
rokat okozott Talcahuano város
kikötõjében: az óriáshullámok
hajókat borítottak fel, konténere-
ket szórtak szét a város víz alá ke-
rült utcáin. Az amerikai média fi-
gyelmét leginkább a Hawaii-szi-
getek kötötték le. A CNN hírtele-
vízió élõ adásban, a szigetcsoport

több pontjáról tudósított az óriás-
hullámok közeledtérõl, de végül a
hullámok a vártnál késõbb érkez-
tek, és a becsültnél kisebbek vol-
tak. Hawaiin a szökõárriadó két
órán át tartott, majd lefújták. 

Riadalom Japánban is

A japán hatóságok több száz-
ezer ember evakuálását rendelték
el a keleti partvidéken. Felszólí-
tották a térségben élõket, hogy
magasabban fekvõ területekre
meneküljenek, és semmiképpen
se merészkedjenek a partra. Na-
gyobb szökõártól tartva a japán
hatóságok tegnap elrendelték 320
ezer ember kimenekítését az or-
szág fõ szigetén, Honsún. A riasz-
tás Aomori, Ivate és Mijagi
prefektúrákra terjed ki.

A japán szakértõk eleinte tar-
tottak tõle, de azután kizárták,

hogy a cunami 3 méteresnél na-
gyobb hullámokkal támadjon a
csendes-óceáni partvidéken. Elõ-
ször a Tokiótól közel kétezer kilo-
méterre délkeletre fekvõ Minami
Tori-szigeten észleltek „cuna-
mit”, de az óriáshullám helyett
mindössze tíz centiméteres ten-
gerszint-emelkedést mértek a chi-
lei földrengés hatásaként. Nem
sokkal késõbb a fõvárostól 970 ki-
lométerre északkeletre, a Hokkai-
do szigetén található Nemura te-
lepülésnél csupán 30 centiméteres
volt a szökõár.

A japán meteorológiai intézet
adatai szerint 17 éve ez volt az
elsõ jelentõsebb cunamiriadó,
míg 1952 óta a negyedik na-
gyobb mértékû riasztás. Az
Ivate prefektúrában lévõ Kudzsi
kikötõjében a szökõár magassá-
ga elérte a 120 centimétert negy-
ven perccel az elsõ, 90 centimé-
ter magas árhullámokat követõ-
en – közölte a japán meteoroló-
giai intézet. Az Oroszországhoz
tartozó Kuril-szigeteken és
Szahalin szigetén is cunamiri-
adót fújtak, majd kisvártatva
visszavonták. Az orosz hatósá-
gok azt várták, hogy a szigetek
partvidékéhez akár kétméteres
hullámok is érkezhetnek, s a víz
eláraszthatja a part mentén fek-
võ településeket. Kamcsatka dé-
li részén mindössze harminc
centiméteres hullám keletkezett,
rácáfolva a félelmekre, s közép-
európai idõ szerint vasárnap reg-
gelig a legnagyobb hullám 80
centiméter magas volt. Szaha-
linon is felszólították a helyi la-
kosokat, hogy ne menjenek ki a
part menti jégre, de bejelentették,
hogy a lakott településeket nem
fenyegeti veszély. A cunamiri-
adót egyébként Japán és Orosz-
ország kivételével tegnap már le-
fújták a térség országai. A chilei hatóságok szerint a korábban közöltnél ötször több, közel kétmillió embert sújtott a földrengés Fotó: Agerpres
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Elsõ alelnöki tisztségét elnöki
posztra váltaná Ludovic

Orban, aki tegnap jelentette be,
hogy indul a Nemzeti Liberális
Párt hétvégén sorra kerülõ tisztújí-
tó kongresszusának elnöki verse-
nyén. „Több oka is van döntésem-
nek. Elsõsorban meg szeretném
védeni pártunk belsõ demokráciá-
ját és azokat a liberális elveket,
amelyek az elmúlt húsz év alatt
biztosították a PNL egységét. De
azért is indulok a megméretteté-
sen, hogy megvédjem párttagjaink
választhatósági jogát és abbéli
bizalmát, hogy feladatot kaphat-
nak a PNL országos vezetõségé-

ben” – fogalmazott Orban, aki
szerint a pártnak több erõre és
egyenes beszédre van szüksége.
„Karakteresen kell képviselnünk a
szabadelvû értékeket a román po-
litikai színtéren. Meggyõzõdésem,
hogy a PNL számára a 2014-es ál-
lamfõi választásoknál sokkal fon-
tosabbak a 2012-es helyhatósági
választások” – üzent újdonsült el-
lenfelének, a pártelnöki tisztséget
betöltõ Crin Antonescunak, hang-
súlyozva, hogy célja a fõváros és
ezer további település polgármes-
teri tisztségének „megnyerése”. 

Orban szerint már most fel kell
készülniük arra, hogy az utóbbi
hetek eseményeinek hatására a
PD-L és a PSD egyszerû többségi

egyéni választókerületi rendszer
felállítását fogja javasolni. A párt
második embere szembehelyez-
kedve Antonescuval hangsúlyoz-
ta, nem hajlandó elnökségi listá-
val indulni, az összes párttag tá-
mogatására számít. „Nincs lis-
tám, és nem is lesz. Az én listá-
mon rajta van a közel kétszázezer
PNL-tag” – fogalmazta meg vá-
lasztási szlogenjét Ludovic
Orban. Ez utóbbi kijelentését
Antonescu is kommentálta, hang-
súlyozva, hogy a kongresszust
elõkészítõ országos tanács dönté-
se arra kényszerítheti Orbant,
hogy megnevezze azokat, akikkel
együtt szeretne dolgozni megvá-
lasztása esetén. 
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Van egy üzem, amely az ín-
séges idõkben, bérfagyasztó
körülmények között is költ-
ségesen ugyan, de gõzerõvel

mûködik: ez a román poli-
tikai szalámigyár. A
nyersanyagot elõször fel-
trancsírozzák és megpu-
hítják (végzik ezt a zsaro-
lók, katalizátoraik a dosz-

sziék és a titkosügynökök lefigyelései), majd
összekotyvasztják és új formába öntik (az
ellenfél „belsõ ellenzéke” adja hozzá a saját
lelkét és a pótanyagokat). Az új szalámiban
sokkal több a só, az íze még bizonytala-
nabb, és hízlal is, pártkasszát. De új ter-
mék, és kedvezõ hírveréssel még el is adha-
tó, a régi helyett. A nagy mûvezetõ elége-
detten szemléli a hibátlan mûködést. 
Nem hivatalos, sõt el sem készített közvéle-
mény-kutatások szerint a románok 99 száza-
léka drukkol annak, hogy a „független” kép-
viselõk csoportja, vagyis a saját alakulatukat
eláruló „politikusokból” verbuvált új párt
kiszorítsa a kormányból az RMDSZ-t. (Per-
sze az adat csak annyira pontos, amennyire
helytálló az államelnök megállapítása a
manelékért rajongó románok ugyanekkora
arányáról, de szintén megfogalmazza a köz-
hangulatot és a viszonyulást.) 
A politikai prostitúció eme pompás mutat-
ványai közepette kemény harc folyik egy
kényes kérdés körül. Az egykamarás parla-
ment problematikája talán minden eddigi-
nél fontosabb, történelmi próbája a román
demokráciának. Közismert, hogy az alter-
natíva nélküli javaslat kezdetben választási
célt szolgált az államelnök(jelölt) számára
– mára kiderült, hogy idõzített hatásában
alkalmasint éppen az említett szalámitak-
tika része. 
Az ország demokratikus erõi ellenzik a fel-
sõház felszámolását, több okból, elsõsorban
azért, mert szükség van rá intézményként
is, a képviseleti demokrácia zálogaként is.
Voltaképpen csak a nagyobbik kormány-
párt erõlteti a drasztikus döntést, ismert po-
litikai érdeke miatt. 
Az RMDSZ kormánypártként sem egyezhet
bele a létét veszélyeztetõ szélhámosságba.
Ám ha ellene szegül, szembekerül a koalíciós
társával, elveszítheti annak bizalmát és tá-
mogatását. Ravasz csapda! Ilyen helyzetek-
ben kell elõvenni az elveket, a stratégiai célo-
kat, a politikai akaratot. Odafordulni erõsen
a nemzeti közösség felé – és kiállni. 
Ez a kiállás megtörtént. Vezetõ politikusa-
ink – Markó Bélával és Frunda Györggyel,
képviselõinkkel és szenátorainkkal az élen –
határozottan kimondták: ellenzik az antide-
mokratikus leegyszerûsítést. 
A következményeket még nem ismerjük.
Akik a követ bedobták a vízbe, egyelõre in-
kább mesterkednek és keménykednek, mint
vitatkoznak vagy gondolkoznak. De az
RMDSZ tiszta maradt, mindenek fölé he-
lyezve a közösségi érdeket, hogy a romániai
magyarságnak legyen erõs politikai képvise-
lete ebben a nehéz országban, nehéz idõben. 
Kiállását, tiszta beszédét méltányolni és tá-
mogatni kell.

Román lapszemle

Zord idõben tiszta szó

Ágoston
Hugó

A márciuskák szalagjainak gyártói a
csõd szélén állnak Romániában. A szala-
gokat rendelésre, külföldre és belföldre
készítik. Maria Grapini, a Könnyûipari
Munkáltatók Országos Egyesületének
(FEPAIUS) elnöke szerint a piacról való
eltûnésük már csak a hagyomány meg-
szakadása miatt is veszélyes. (Evenimen-
tul zilei) Március elején indul be a diák-
szállók (youth hostel) szezonja. Tízeurós
éjszakánkénti árral lehet beutazni egész
Romániát, az összköltség hozzávetõlege-
sen 450 euróra rúg. (Evenimentul zilei) 
A diákoknak sokkal jelentõsebb szerep
jut az egyetemek jövõjében: a tanárok te-
vékenységét értékelhetik, és az egyetemi
szenátusban 25 százalékos részvételre
tarthatnak számot. Ezt tartalmazza az új
tanügyi törvénytervezet. (Adevãrul)

Ludovic Orban engedett pártelnöke unszolásának és indul Antonescu ellen a PNL tisztújító kongresszusán

PSD: Marian Sârbu is elment

Fotó: Agerpres

Orban elõrelépne

Cs. P. T.

A civil szervezetek korábbi
tiltakozása ellenére Emil Boc

menesztette a Kommunizmus
Bûneit Feltáró Intézet élérõl
Marius Oprea történészt. A Hiva-
talos Közlönyben hétvégén megje-
lent kormányhatározat szerint a
miniszterelnök Dinu Zamfi-
rescut, a Román Számûzöttek
Emlékét Ápoló Intézet elnökét is
leváltotta. A miniszterelnöki hi-
vatal fennhatósága alá tartozó
két intézmény összevonásáról
már tavaly novemberben kor-
mányhatározat született; az elõ-
zõ Boc-kabinet a válság miatti
megtakarításokkal indokolta az
intézkedést, ám Oprea megõriz-
hette tisztségét, annak ellenére,
hogy a liberális párt tagja.

A jogszabály révén létrejött új
intézmény ügyvezetõ elnökévé
Ioan Stanomir alkotmányjogászt,
tudományos tanácsának vezetõjé-
vé pedig Vladimir Tismãneanu
politológust nevezte ki a minisz-
terelnök; mindketten a Demok-
rata-Liberális Párthoz közel álló
szakemberek.

Marius Oprea – bevallása sze-
rint – a Hivatalos Közlönybõl érte-
sült a leváltásáról, ám elismerte, a
döntés már jó ideje „benne volt a
levegõben”. A történész elsõsor-
ban nem is azt sérelmezi, hogy
vélhetõen politikai indíttatású volt
a menesztése, hanem azt, hogy az
újonnan létrejött intézményben a
kommunista hatalom bûneinek
feltárása a „könyvtárba költözik”,
azaz csak elméleti szinten zajlik
majd. A történész úgy véli: egye-

seket zavart, hogy korábban az
intézmény munkatársai terep-
munkával olyan – a diktatúra ide-
jén elkövetett — bûncselekmé-
nyeket tártak fel, amelyek sorra
az ügyészségre kerültek, és ki-
vizsgálásuk folyamatban van.
„Mi ugyanis úgy dolgoztunk,
hogy az áldozatokból kiindulva
eljutottunk a gyilkosokig” – ma-
gyarázta Oprea.

Mint ismert, korábban Marius
Oprea leváltása ellen Tõkés Lász-
ló is tiltakozott. Az európai parla-
menti képviselõ szerint a törté-
nész szavatolta, hogy a gyakorlat-
ban is megvalósuljanak azok az
intézkedések, amelyeket az 1949
és 1989 közötti romániai diktatú-
rát vizsgáló államelnöki bizottság
jelentése tartalmaz. 

Opreának mennie kellett
Folytatás az 1. oldalról

A politikus, aki korábban kétszer
is betöltötte a munkaügyi minisz-
teri tisztséget, múlt pénteken meg-
beszélést folytatott Victor
Pontával, a PSD új elnökével, a
találkozó után pedig elmondta:
azért döntött a pártból való kilé-
pés mellett, mivel az utóbbi idõ-
szakban a PSD álláspontja ellen-
tétes volt saját elképzeléseivel.
„Több, általam támogatott tör-
vény ellentétesnek bizonyult a
párt álláspontjával, vannak a PSD
pártstratégiájában olyan elemek,
amelyekkel én nem tudok egyetér-
teni” – indokolta döntését Marian
Sârbu. Hozzátette: a PSD-ben el-
uralkodott bizalmatlansági lég-
körben nem tudná megfelelõen
képviselni a szociális és munka-
ügyeket, azt a szakterületet, amel-
lyel tizenhat éve foglalkozik, rá-
adásul több ízben is azt kérték tõ-
le, hogy saját elképzelései ellen
foglaljon állást.

Ponta: nem vállalható 
Sârbu két jogszabálya

Az otthagyott szociáldemokra-
ták elnöke, Victor Ponta is értékel-
te a volt munkaügyi miniszterrel
való utolsó pártbeli találkozót.
„Megértettem álláspontját, és õ is
elfogadta az enyémet, amely sze-
rint a PSD nem támogathatja az
általa kidolgozott két – az egysé-
ges bérezésrõl és nyugdíjról szóló
– törvényt” – fejtette ki Ponta.
Hozzátette: Marian Sârbu látha-
tóan nagyon „ragaszkodik” a jog-
szabályokhoz, de az egységes bér-

tábla kilátásai nem jók, és a nyug-
díjtörvény is heves érzelmeket ka-
var a társadalomban, ezért a PSD
elhatárolódik tõlük. Ponta elõdje,
Mircea Geoanã is sajnálatát fejez-
te ki Sârbu távozása miatt, és re-
ményét fejezte ki, hogy továbbra
is baloldali marad. 

Mit terveznek Opreáék?

Marian Sârbu elmondta, ha a
független képviselõk és szenáto-
rok parlamenti csoportja körül
egy új politikai konstrukció alakul
ki, amely nagy hangsúlyt fektet a
szociális kérdésekre, vélhetõen õ
is részt vesz a projektben. „Meg-
tisztelõ számomra Marian Sârbu
csatlakozása, akinek a neve össze-
fonódik az autentikus román bal-
oldallal. Marian barátomnak fon-
tos szerep jut majd a közeljövõben
létrehozandó balközép politikai
konstrukcióban” – ujjongott a
szintén ex-PSD-s Gabriel Oprea,
a függetlenek szószólója. A védel-
mi miniszteri tisztséget is betöltõ
Oprea Diaconescu és Sârbu  csat-
lakozásával két olyan vezéregyé-
niséget nyert meg csoportjának,
akik politikai tõkét hoztak az ed-
dig többnyire „észrevehetetlen”
honatyákból álló frakciójának.
Eugen Nicolicea, az egyik „kevés-
bé láthatatlan” képviselõjük ta-
gadta, hogy megpróbálnák kitúrni
az RMDSZ-t a kormányból.
„Harminckét szavazat nem elég
ehhez, legalább a duplájára lenne
szükség, tehát hamis az a feltétele-
zés, hogy mi ezen dolgoznánk” –
hagyta megválaszolatlanul a kér-
dést Nicolicea. 

Marius Oprea

ÚMSZ

Bár egy hete azt írtuk: esély
van rá, hogy a hét végén

megegyezik a Szatmár megyei
RMDSZ és a PD-L vezetõsége
a dekoncentrált intézmények
igazgatói posztjainak elosztásá-
ról, a két pártelnök, Csehi Ár-
pád és Ioan Holdiº mostani tár-
gyalásán sem született írásos
egyezség. Mint megtudtuk, el-
sõsorban azért nem, mert a de-
mokrata-liberálisok mereven ra-
gaszkodnak több olyan súly-
pontos igazgatósághoz, ame-
lyeknek élére az RMDSZ sze-
retné kinevezni embereit.  To-
vábbra is ismeretlen a Hargita
megyei „posztozkodás” ered-
ménye, ugyanis az RMDSZ csí-
ki szervezete mereven elzárkó-
zott attól, hogy közzétegye az
egyezség részleteit. Hargita me-
gyében egy olyan protokollu-
mot próbál kötni a szövetség,
amely hosszú távon – a válasz-
tási eredményektõl függetlenül
– biztosítaná magyar szakembe-
rek jelenlétét a közintézmények
vezetõ tisztségeiben. A hétvé-
gén aláírt Beszterce-Naszód
megyei RMDSZ–PD-L-pro-
tokollumból hiányzik az a mel-
léklet, amely leszögezné, hogy
mely tisztségeket kapja meg a
szövetség. Bár elvi szinten meg-
egyezés született arról, hogy az
RMDSZ-nek három igazgatói
és négy aligazgatói tisztség jut,
a kiválasztottak kinevezésére
csak azután kerül sor, miután a
decentralizált intézmények mû-
ködését szabályozó jogszabály
módosítása megjelenik a Hiva-
talos Közlönyben. 

Hátramaradt
posztozkodások

Fotó: archív
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Gyulay Zoltán

Chile történelmének leg-
nagyobb földrengései kö-

zé sorolható a szombaton be-
következett természeti ka-
tasztrófa. Az ország egy ré-
sze romokban hever, a halá-
los áldozatok száma már
meghaladja a háromszázat.
A földmozgások egy
blogbeszámoló szerint 3–5
percig is eltartottak, az erõs-
ségük pedig a Richter-skálán
mért 8,8-at is elérték, majd
pedig hosszú idõn át kisebb,
4,5-es utórezgések követték,
de akadt 6 fokon felüli is.

Haitinál is erõsebb

A mérések alapján a dél-
amerikai országban 1900 óta
ez volt az ötödik legerõsebb
földrengés. A mostani epi-
centrum az óceánparti nagy-
várostól, Concepcióntól 90
kilométerrel északkeletre, a
fõvárostól, Santiagótól bõ
300 kilométerrel délnyugatra
volt, 55 kilométeres mélység-
ben. A szakértõk becslése
szerint a földmozgás száz-
szorta erõsebb volt, mint a

Haitit január 12-én romba
döntõ, 7-es erõsségû föld-
mozgás. 

Chilében gyakoriak a ren-
gések: 1960-ban itt követke-
zett be a világon eddig mért
legerõsebb, 9,5-ös katasztrófa
1960-ban; akkor 1655 ember
vesztette életét, kétmillióan
pedig fedél nélkül maradtak.

Hasonlóan rengéses terü-
letként tartják számon Japánt
is; a szigetország ezúttal sem
kerülhette el a földmozgást:
szombatra virradóra 6,9-es
erõsségû rengést mértek. (A
hatóságok olyannyira tisztá-
ban vannak a helyzettel,
hogy minden középületben
kötelezõ a többnyelvû figyel-
meztetést elhelyezni az ilyen-
kor elõírt viselkedésrõl, pél-
dául az elektromos berende-
zések, ezen belül is elsõsor-
ban a lift használatának tilal-
máról.) A több mint 70 chilei
rengés utóhatása elérte a dél-
amerikai partoktól 670 kilo-
méterre fekvõ Robinson
Crusoe-szigetet is, az Egye-
sült Államok ötvenedik tag-
államát, Hawaiit, de még a
dél-japáni Okinava szigetén
is érzõdtek, majd elérték az

orosz Távol-Keletet:
Szahalint és a Kuril-
szigeteket is, vasárnap pedig
Pakisztánt rázta meg meg
6,2-es erõsségû földmozgás.

Cunami-riadók

A 2004 karácsonyának
másnapján Indonéziát,
Szumátrát, Balit, Srí Lankát
és Thaiföldet sújtó szökõár
(230 ezer halott) következté-
ben tökéletesített riasztórend-
szernek köszönhetõen ezút-

tal cunami-riadót rendeltek el
a teljes csendes-óceáni térség-
re. Az ausztráliai Sydney hí-
res strandjait – köztük Bondi-
t is – le kellett zárni. A nagy
hullámok azonban ezúttal el-

maradtak (a 2004. évi 15 mé-
tereshez képest ezúttal csak
legföljebb másfél méteres
áradat keletkezett, ezt az ér-
téket az új-zélandi Catham-
szigeten mérték), ezért a fi-
gyelmeztetést vasárnap,
Oroszország és Japán kivéte-
lével feloldották. Itt ugyanis a
szakértõk szerint különbözõ
erõsségû hullámokra még
legalább 2-3 napon át számí-
tani kell. 

Az Európai Unió azonnali
segítséget ajánlott fel a chilei
földrengés károsultjainak –
nyilatkozta az illetékes biz-
tos, a bolgár Krisztalina
Georgieva. Andrés Velasco
chilei pénzügyminiszter ha-
sonló segélyezésrõl beszélt,
és közölte: az államháztartás
van annyira rugalmas, hogy
az ország helyzetét hasonló
katasztrófák esetén stabilizál-
ni tudja.

Romániai rengések

Romániában alig egy nap-
pal a chilei katasztrófa elõtt,
3,8 fokos földrengés volt
Vrancea megyében. Leg-
utóbb tavaly április 25-én
mértek 5,3-es erejû földren-
gést az ország középsõ és ke-

leti részén. Az epicentrum
szintén Vrancea megyében,
Bukaresttõl mintegy 120 ki-
lométerrel északkeletre, fész-
ke pedig 120 kilométerrel a
föld felszíne alatt volt. A föld-
mozgást érezni lehetett Bu-
karestben, Konstancában,
Brassóban, Iaºi-ban, Gala-
con és Brãilán, továbbá
Moldovában és Bulgáriában.
Bukarestben egyébként mint-
egy 400 olyan épületet tarta-
nak számon, amely földren-
gés esetén összeomolhat.

Az eddigi legsúlyosabb
földrengés 1977-ben volt Ro-
mániában: a fõvárosban ha-
talmas károkat okozott, és
1500 ember életét oltotta ki.
A Richter-skálán 7,2-es
erõsségû földmozgás epicent-
ruma a Vrancea-hegységben
– a Kárpát-kanyar külsõ, ke-
leti-délkeleti hegyvidéke alatt
található és szakemberek ál-
tal „hagyományosnak” te-
kintett rengésfészekben – volt
akkor is. Jómagam épp Bu-
dapesten tartózkodtam, és a
csillárok mozgását látva –
társaságom derültségére – rá
is kérdeztem: csak nem mo-
zog a Föld valahol? Mint ki-
derült: a rengéshullámok két-
szer járták körbe a Földet. 

A földrengés a földfelszín egy darabjának
hirtelen bekövetkezõ és néha katasztrofális
következményekkel járó mozgása. A föld-
rengések általában a földkéregben felgyü-
lemlett energia felszabadulásakor keletke-
zõ lökéshullámok, amelyek a keletkezési

pontból – ezt nevezzük a földrengés hipo-
centrumának – gömbhéjszerûen terjednek
minden irányba. A legnagyobb feszültsé-
gek a kõzetlemezek találkozásánál kelet-
keznek, a földrengések jelentõs része ezen
a területen alakul ki.

Mi történik földrengéskor?

Amikor megmozdul és pusztít a föld

Aranyifjak aranykora

B. T.

Míg a kommunista dikta-
túra idején csak suttogó

pletykák terjedhettek a veze-
tõ politikusok – mindenek-
elõtt Ceauºescuék – gyerme-
keinek kilengéseirõl, addig a
mai aranyifjak gáláns vagy
kevésbé gáláns kalandjait bõ-
ven részletezve szellõzteti
meg a sajtó – és nem csupán
a botránylapokról van szó. 

Az államfõ kisebbik lánya

Bõven olvashattunk példá-
ul Traian Bãsescu kisebbik
lányáról, Elenáról, méghoz-
zá nem csupán egyhangúnak
korántsem nevezhetõ szerel-
mi kapcsolatai miatt. A
Bãsescu-kisasszony manõ-
kenbõl európai parlamenti
képviselõ lett, méghozzá az
apja által uralt Demokrata
Liberális Párt szavazatgyûj-
tésben megmutatkozó hatha-
tós segítségnyújtásnak kö-
szönhetõen a párttámogatás-
sal érvényesülõ független je-

löltek meglehetõsen furcsa
kategóriájában. A „politikai
egzotikumot” csak fokozta
azzal, hogy a választási jele-
ként gépkocsija rendszámát –
EBA – választotta.

Botcsinálta politikusként
sorozatos bakijaival hívta fel
magára a figyelmet, a rossz
nyelvtani egyeztetéstõl kezd-
ve, az Európai Parlament
elõtt lámpalázasan és furcsa
dikcióval felolvasott beszéde-
inek hibás adataiig. 

Lapforrások szerint nem-
régiben esztétikai mûtéten
esett át, combja és orra vona-
lát módosította, még teltebb
ajkakat varázsoltatott magá-
nak. Amint az egyik pletyka-
lap írta: Elena Bãsescu kis-
asszony immár néhány ezer
euróval szebb. 

Rómeó szerepkörében

Részben éppen Elena
Bãsescu kapcsán vált „híres-
sé” egy másik aranyifjú,
Andrei Hrebenciuc. Míg ap-
ját – pártja, a Szociáldemok-

rata Párt és általában a hazai
politikai élet – „nagy kombi-
nátoraként” tartják számon,
addig õt a Bãsescu-lányhoz
fûzõdött szerelmi kapcsola-
tainak hullámzása tette is-
mertté. Szerelmüket amo-
lyan Rómeó-Júlia viszony-
ként tálalta a sajtó, a Traian
Bãsescu és Viorel Hreben-
ciuc közötti kapcsolatok
ugyanis a legnagyobb jóin-
dulattal sem mondhatók szí-
vélyeseknek. A két fiatal sze-
relme, fellángolások és lehû-
lések sorozata után, végképp
kihunyni látszik. A Hreben-
ciuc-fiútól már csak az ello-
pott és rejtélyes módon meg-
került 60 ezer eurós BMW
X6-os gépkocsija kapcsán írt
a sajtó, pedig ugyanakkor jól
menõ üzletember, divatház,
bárok, vendéglõk tulajdono-
sa, mellesleg a bukaresti
Közgazdaságtudományi
Akadémia európai gazda-
ságra szakosodott gyakorno-
ka. Festménygyûjteményét
feltehetõen nem egyetemi
tanári fizetésébõl szerezte. 

A csoda-Lamborghini ura

A politikával kacérkodott a
kétes hírû üzletember és mé-
diacézár, Silviu Prigoanã fia,
Honorius is, aki nemrégiben
a Szociáldemokrata Párt bu-
karesti ötödik kerületi képvi-
selõi helyét pályázta meg, si-
mán vereséget szenvedve el-
lenjelöltjétõl, Radu Stroétól.
Egyetemi tanulmányait az
Egyesült Államokban végez-
te, de nem szaktudása, ha-
nem annak kapcsán vált hí-
ressé, hogy olyan Lam-
borghini gépkocsija van,
amibõl az egész világon alig
egy féltucatnyi szalad. Meg
is mutatta nemrégiben, hogy
csodajárgánya mire képes:
jócskán a megengedett sebes-
séghatár fölött száguldozott
vele Bukarestben; attól nem
kellett tartania, hogy elveszik
a hajtási jogosítványát, mivel
azt már korábban felfüggesz-
tették. A Dorobanþi úti lu-
xuslokálok törzsvendége, azt
pedig teljesen természetesnek
tartja, hogy mindezt meg-
szellõzteti róla a sajtó. „Néz-
zék az Obama-lányokat!
Sokkal többet cikkeznek ró-
luk, mint apjukról” – mondo-
gatja mindennek kapcsán.

Az élet iskolájában

Az arroganciájáról és gu-
nyorosságáról elhíresült volt

miniszterelnök, Adrian
Nãstase nagyobbik fia,
Andrei sebességmániájával
hívta fel magára a figyelmet.
Tavaly óránkénti 141 kilomé-
teres sebességgel száguldott
Bukarest városközpontjában,
majd nyilván „hátországá-
ban” bízva megfellebbezte
hajtási jogosítványának fel-
függesztését. Egyébként,
mint annyi más „fõnökfi”,
külföldön folytatta tanulmá-
nyait. Jelenleg vendéglõi
kerthelyiséget üzemeltet a
Herãstrãu-tó partján.

Rãducu Mazãre, Radu
Mazãre, Konstanca polgár-
mesterének fia, nehezen tud-
na túltenni a hóbortjairól is-
mert apján, aki egyebek kö-
zött többezer méterrõl ugrott
le ejtõernyõvel, nemrégiben
pedig díjazott lett a riói kar-
neválon – de azért igyekszik.
Sikere biztosítottnak látszik,
hiszen éppen az apja jelentet-
te ki, hogy Raducu iskolai ta-
nulmányaival az anyja foglal-
kozik, az élet iskolájába pe-
dig õ maga járatja. Ezzel a
„munkamegosztással” állító-
lag a mama százszázaléko-
san egyetért, sõt, büszke arra,
hogy az ifjú Mazare apja
nyomdokain halad. 

A legnagyobb botrányt
egyébként Raducu éppen ap-
jával „párosban” váltotta ki,
amikor egy divatbemutatón
náci egyenruhában jelentek

meg. 15 éves volt, amikor
multimilliomos apja már egy
ásványvíz-árusító üzlethelyi-
séggel lepte meg, az itt kere-
sett pénzbõl vásárolt aztán
magának gépkocsit. 

Futottak még

A „futottak még”-kategó-
riába tartozik Adriean Videa-
nu fia. Andrei Valentinre
amiatt figyelt fel a sajtó, hogy
az egyesült államokbeli Geor-
ge Washington Egyetemen
tanul, ahol egyetlen évért 200
ezer dollárt kell fizetni. Líce-
umi tanulmányait Svájcban
végezte, ami arra utal, hogy a
gazdasági miniszter tudja,
miként kell megforgatni a
pénzt.  Andrei Valentin még
18 éves sem volt, mikor apjá-
tól egy Volkswagen Touareg
személygépkocsit kapott
ajándékba. A volt honvédel-
mi miniszter, Ioan Mircea
Pascu lánya, Veronica
ugyancsak nevet szerzett ma-
gának: Elena Bãsescuhoz
hasonlóan szintén fotómo-
dellségre adta a fejét, azzal a
különbséggel, hogy egyálta-
lán nincsenek politikai ambí-
ciói. Anyagi gondjai sincse-
nek, már csak azért sem,
mert az eurómilliomos
Adrian Durával él együtt,
aki az ADDV Euro RSCG
és a Media Planning Group
reklámcégek tulajdonosa. 

Politikusaink rendhagyó, nem egyszer szélsõséges, extra-
vagáns megnyilvánulásait, gesztusait már megszokhattuk
a rendszerváltás óta eltelt húsz esztendõ során. Az utóbbi
idõben úgy tûnt: „utánpótlásban” sincs hiány; a politikus-
csemeték tanulékonyaknak bizonyultak, közülük többen
is „kiviselték” magukat…

A hét vége földmozgások és cunami-
riadók jegyében telt el a csendes-óce-
áni térségben. Chilében az „évszá-
zad” rengése pusztított, s ennek kö-
vetkeztében Dél-Amerikától az orosz
Távol-Keletig megnövekedett a szö-
kõárveszély.



SZÓKRATÉSZ: A háborúban vagy máshol érdemeket szerzõ
ifjaknak adassék ajándék és kitüntetés, továbbá, hogy gyakrab-
ban kelhessenek egybe nõkkel, hogy ezzel az ürüggyel nekik le-
gyen a legtöbb utóduk.
GLAUKÓN: Helyes. (…)
SZÓKRATÉSZ: Gondolom, a kitûnõek gyermekeit átveszik és
nevelõintézetekbe viszik dajkákhoz, akik külön laknak egy vá-
rosrészben. A gyarlók gyermekeit és a kiválók nyomoréknak
született gyermekeit pedig, ahogy illik, eltüntetik valami hozzá-
férhetetlen titkos zugban.
GLAUKÓN: Hát igen, ha azt akarjuk, hogy az õrök rendje
tiszta maradjon.
SZÓKRATÉSZ: A vezetõk gondot viselnek majd a gyerekek
ellátására is: az anyákat, ha van tejük, elvezetik a nevelõinté-
zetbe, de minden fortéllyal azon kell lenniük, hogy az anyák
ne ismerjék fel saját magzatukat, és ha nem volnának elegen,
a vezetõk hajtsanak fel más szoptatós nõket; de akiknél nincs
probléma, azoknál is vigyázzanak, hogy csak szabott ideig
szoptassanak; a többi veszõdséget pedig hagyják a dajkákra és
az ápolónõkre. (…) De vegyük sorra, amit célul tûztünk ki.
Kimondtuk ugyanis, hogy gyermekek csak viruló korú szülõk-
tõl szülessenek.
GLAUKÓN: Igaz.
SZÓKRATÉSZ: Úgy látod te is, hogy a viruló kor tartama a
nõknél húsz, a férfiaknál pedig harminc év?
GLAUKÓN: De mettõl meddig?
SZÓKRATÉSZ: A nõk húszéves koruktól negyvenéves korukig
szüljenek az államnak, a férfi pedig attól fogva, hogy a vad szá-
guldozásban már lehiggadt, ötvenöt éves korig nemzhet.
GLAUKÓN: Igen, ez mindkét nem legvirulóbb kora, mind tes-
ti, mind szellemi téren.

Platón: Az állam. Fordította Jánosy István 

Tisztában vagyok azzal, hogy a politikában
nincs helyük az erkölcsi kategóriáknak, így
a cím nem minõsítésként, hanem megjelö-
lésként értelmezendõ, merthogy a jelenleg
Gabriel Oprea és rövidesen Marian Sârbu
által vezetendõ pártnak még hivatalosan
nincs neve. (A tervezett Nemzeti Szövetség
a Haladásért még semmit nem mond sen-
kinek, e név alapján nem lehet azonosítani
Traian Bãsescu második pártját.)
Az árulók pártja megalakulása azonban jo-
gi és politikai szempontból is aggályos.
Elõbbi szempontból azért, mert a politikai
pártok törvénye (3003/14) 8-as cikkelyének
6-os bekezdése szerint: a párttagság felvéte-
le nem teremthet elõjogokat és nem korlá-
tozhatja az állampolgári jogok gyakorlását.
Márpedig – amint hírlik – Cristian

Diaconescut és Marian Sârbut
azzal „vásárolta meg”
Oprea, hogy rövidesen mi-
niszteri tárcát (vagy, a leg-

rosszabb esetben, nagy-
követi kinevezést) fog
biztosítani számukra
az ötödik Boc-kor-
mányban. Miniszter
vagy nagykövet bár-

melyik tizennyolcadik életévét betöltött ro-
mán állampolgár lehet, ám ha ezeket a
tisztségeket a párttagság felvételének ellen-
tételezéseként, jutalmaként kapja meg vala-
ki, akkor ez már ütközik a jogszabály hi-
vatkozott cikkelyével, s amennyiben ez
mégis bekövetkezné, akkor
elégséges jogalapot szol-
gáltatnak arra – például a
Szociáldemokrata Párt ki-
váló jogászainak – hogy a
párttörvény 20-as cikkelyé-
nek második bekezdése
alapján – megóvják az
árulók pártjának majdani
bejegyzését. 
Politikai szempontból a helyzet még bo-
nyolultabb. A politikai pártokat ugyanis va-
lós társadalmi igény hozza létre. Az elnök
nyugalmának megteremtése, azon óhajá-
nak teljesülése, hogy végre stabil parlamen-
ti többség zárkózzék fel elképzelései mögé,
lehet nagyon nemes cél, de társadalmi
igénynek nevezni mégiscsak túlzás. A felül-
rõl szervezett pártoknak vannak ugyan ha-
zai és külhoni hagyományai, de ezek a dik-
tatúrák kifejezõdései, mert létrejöttük nem
a társadalom bizonyos csoportjainak, ha-

nem egyes személyeknek vagy hatalmi
klikkeknek az érdekeit szolgálja. Az árulók
pártja e tekintetben máris hatalmas demok-
rácia-deficittel indul, hiszen a párt nem egy
falusi kultúrházban vagy egy mûvész-há-
zaspár pincéjében alakul meg, hanem a

parlamentben, elsõ tagjait
pedig kizárólag olyan kép-
viselõk és szenátorok al-
kotják, akik valamilyen ok
miatt (annak is érdemes
lenni utánajárni, hogy me-
lyek voltak ezek az okok)
elhagyták saját pártjukat,
amelynek a listáin bejutot-
tak a parlamentbe. Ilyen

értelemben a leendõ párt parlamenti képvi-
selete elorozott legitimitás, nincs mögötte
valós és mérhetõ társadalmi támogatottság. 
A pártalakítás oka egyértelmû. Szó sincs a
baloldali érdekek képviseletérõl vagy más
elvi indokról. Az új alakulat tagjainak zö-
me a Szociáldemokrata Pártból igazolt át,
akik kiélhették volna baloldali nekibuzdu-
lásaikat saját pártjukban. Azt viszont egy-
általán nem látom be, hogy kisebb részük,
a Nemzeti Liberális Párt szakadárjai, jobb-
oldali meggyõzõdésûek lévén (legalábbis

addigi párttagságuk erre a meggyõzõdésre
enged következtetni) miért adnák életüket
és vérüket az „emberarcú kapitalizmusért”
(Marian Sârbu). 
Az igazi ok még csak nem is a kormány
parlamenti támogatottságának a megerõ-
sítése. A jelenlegi többség, no meg a sür-
gõsségi kormányrendeletek gyakorlata ép-
pen elégséges lenne a Boc-kormánynak
ahhoz, hogy végigvigye mandátumát (és
2012-re teljesen tönkretegye az országot).
A valódi cél: megszüntetni az elnök füg-
gõségét egyetlen párttól amelynek vezeté-
sében van számára néhány kényelmetlen
ember. Ily módon a Demokrata Liberális
Párt sakkban tartható, hogy amennyiben
nem lesz engedelmes, embereit kiváltják
az árulókkal. 
Még inkább meglazítja az árulók pártja az
RMDSZ pozícióját. Ha igazak a sajtóban
keringõ hírek, akkor a hét végére az árulók
parlamenti frakcióinak eggyel több embere
lehet, mint a Szövetségnek. Matematikailag
ez még nem lenne elég a parlamenti több-
ség megszerzéséhez, de ahhoz mindenképp
elég, hogy visszafogja az RMDSZ részará-
nyát a hatalomban és csökkentse a nemzeti-
ségi projektek megvalósulásának esélyét. 

Árulók pártja
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Fõúr, én fizetek! Mennyivel tartozom? – kérdezném,
ha még lennének igazi fõurak, de a feudalizmus bere-
kesztése (1848) és a fõúri címek és rangok eltörlése
(1945) után, a vendéglátóipar gyökeres amerikanizáló-
dása óta nincsenek fõurak, csak urak. Régi mellékhe-
lyiségekre kiírva. 
A fõúrnak pedig azért fizetnék, mert én rohadtul utá-
lom, ha tartozom. Adósságaimat rendszerint meg szok-
tam adni, a pénzbelit éppen úgy, mint a sértésbelit. Csú-
nya vonás, elismerem, de megtorlom a magam kismeste-
ri eszközeivel. 
Ezúttal viszont közölték fõuraim, hogy kétezer euróval
lógok a Világ- és Európa-, a hazai tõkéjû bankoknak.
Ennyi ugyanis az országadósságból reám esõ rész.
Gyors fejszámolás után kiköbözöm, hogy az durván
(nagyon durván) számolva kábé a négyhavi becsületes
(verejtékes, társadalmilag hasznos és áldásos) munkával
kikeresett béremmel egyenlõ, azaz nyolcezer Ron(gy). 
Ebbõl legfennebb egy romosabb luxusjárgányt vásárol-
hatnék vagy egy vadi/zsír új népjárgányt, már jachtot,
kisrepülõt, barbadosi nyaralót és mûhóágyút nem. La-
kást sem, hacsak Bodrival meg nem osztom az új
neogót ólat. 
Szóval szétporciózva az ország adósságállománya nem is
olyan riasztó, nyugtattak meg vajszívû banki guruk. Az
ország biztatóan teljesít, itt-ott pöfékelnek a gyárkémé-
nyek, újabb és újabb típusok futnak le a Renault neodák
szallagáról, mûvajat eszünk, nem állatit, nap mint nap
több ezer hírlapot írnak tele cicis és puncis rémhírekkel a
szakkukucsik, egyszóval zajg az élet és a jég. A munka-
nélküliek segélyét az IMF hitelbõl állja a világ. 
Igaz, a bankok nem viccelnek, õk komolyan gondolják
a törlesztés dolgát is. Ezt jelzi az a kis csúsztatás is,
amellyel a román tévékben a nemzetközi bankok ma-
gukat kínálják, véletlenül sem mondanának a heroldok
bank-ot, mert az románul viccet, tréfát jelent, hanem
elangolosítva benknek mondják. És várható, hogy a ter-
mészetvédõk is kérni fogják, hogy vegyék õket komo-
lyan, tessék búbos benkét ejteni, mert a természet, az
õs, megbontatlan: kevés mioricával kenegetve turista-
csalogató országunk legvérmesebb valuta-termelõje le-
het, mióta a külföldön gürizõk száma és jövedelme ér-
zékeny csappanást szenvedett. 
Az adósság terhes tudatában keltem ma reggel is, és
midõn görnyedten kicsoszogtam hiteltörlesztés helyett

kávét fõzni, feleségem azt kérdezte, mitõl
vagyok olyan imett és elnyomott. Mon-
dom. 
De õ szerencsére mindig fején találja a
szöget: nem emlékszel, a tévé azt mondta,

minden román 2000 euróval tartozik a
bankoknak. Nos, te talán az éjszaka
nemzetiséget váltottál? Már nem vagy

magyar?Sebestyén Mihály

Lap-top

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

Még inkább meglazítja
az árulók pártja az
RMDSZ pozícióját. 
A hét végére eggyel
több embere lehet 
a parlamentben, mint 
a Szövetségnek.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Amikor fiatal voltam, csodáltam az okos em-
bereket. Most, hogy öreg vagyok, csodálom a
kedves embereket.” Abraham Joshua Heschel

Münchhausen

Gyermeknevelés

Tartozom 
valamivel?

A nap címe. Boc kisajátította az állami
hirdetések monopóliumát, Jurnalul
naþional.

Magyarázat. A közhatóságok ezután
nem közölhetnek reklámokat, a kormány
egyik legújabb döntése szerint. Ha mégis
létezne valamilyen projekt európai pénz-
alapokból, azt személyesen Emil Bocnak
kell jóváhagynia. Márpedig, ahogy néz-
zük, EB elég takarékos formában van. 

Élelmes forradalmárok. Az Evenimentul
zilei utánajárt az újabb román csodának:
1996-ban született fiatalok szerepelnek a
forradalmárok, pontosabban a forradal-
mároknak megítélt mindenféle juttatások
listáján, amelyet – még Ion Iliescu aláírá-
sával – a Hivatalos Közlöny is nyilvános-
ságra hozott. (Ami azt jelenti, hogy már a
megszületésük elõtt, mínusz hétéves ko-
rukban életüket kockáztatták a szabadsá-
gért, a nagyszerû jövõért, a kommuniz-
mus és a korrupció ellen, és természete-
sen a kommunizmust és a korrupciót el-
ítélõ Traian Bãsescu választási gyõzelmé-
ért.) A lap oknyomozói persze a konkrét
személyeket nem találták meg, olyanokat
viszont igen, akik 1989 decemberében kis-
gyerekek, csecsemõk voltak. Persze a ro-
mán forradalmat nem õk és még csak
nem is tõlük orozták el. A kisajátítók ma
pártokat, sajtót, ingatlanokat, tisztségeket,
szavazókat/szavazatokat terelnek át a
maguk birtokára.

A röhögõ hamburger. Egy nem minden
szempontból frekventálható bulvárlapban
(csak a kirakatban láttuk!), annak is az
utolsó oldalán étvágygerjesztõ reklám, a
tévékben is gyakran látható: a hamburger
ára változatlanul tíz lej. Papíron elviselhe-
tõ, de a tévében a hamburger mozog! A
röhögéstõl rázkódik, benne, réteges vas-
tagságában, azzal az ijesztõ és kétes vag-
dalthús-töltelékkel. Ez nekünk elég bõõõ. 

A nap álhíre. Az élénk politikai változá-
sok, pártfordulások kapcsán feltett „Cui
prodest?” újságírói kérdésre válaszolva a
miniszterelnök kifejtette: közölheti, hogy
Romániában a szegek – mind a vassze-
gek, mind pedig a feszegek – gyártása
már az idén újra fellendül. 



Folytatás az 1. oldalról

Mint a BNR igazgatótanácsi
tagja elmondta, a közép-ke-
let-európai országok sokkal
sebezhetõbbek a gazdasági
válság hatásaival szemben,
minthogy magas a folyófize-
tésimérleg-deficitjük, a külsõ
tõke iránti függõségük, illetve
a külföldön dolgozó szemé-
lyek által hazautalt pénzektõl
való függõségük. 

Nagy Ágnes 
elõrejelzései

„2007–2008-ban Románia
gazdasági növekedési üteme
irreálisan magas volt, és a
fenti okok miatt nem is volt
fenntartható” – fogalmazott.
Nagy Ágnes meglátása sze-
rint a 2009 elejétõl elkezdõ-
dött hangsúlyos gazdasági
visszaesés nem vezetett erõs
dezinflációs folyamatokhoz,
ugyanakkor nagyon aggasz-
tó, hogy az államadósság
egyetlen év alatt a korábbi
duplájára emelkedett, a
Nemzetközi Valutaalappal
kötött hitelegyezmény követ-
kezményeként. 

A BNR monetáris politiká-
járól a jegybank igazgatóta-
nácsi tagja elmondta tovább-
ra is restriktív marad az inflá-
ciós ráta alakításában. Az
euróbevezetés kapcsán úgy
vélte katalizátorként hatna
az ország gazdasági politiká-

jának irányítására, viszont fi-
gyelmeztetett, hogy „az eu-
rópai pénznemre való áttérés
nem kezdeti, hanem végsõ
fázisa kell hogy legyen a kon-
vergenciafolyamatnak”, más-
képpen az euró bevezetése
több kárt, mint hasznot hoz-
hat egy erre fel nem készült
országnak.

Winkler: jövõképre 
van szükség

Az európai gazdasági ten-
denciákról és fejlesztési irány-
vonalakról beszélt elõadásá-
ban Winkler Gyula a magyar
befektetõknek Bukarestben.
Az RMDSZ európai parla-
menti képviselõje szerint je-
lenleg a krízisbõl való kilába-
lás foglalkoztatja a legna-
gyobb mértékben az Európai
Uniót, de ugyanakkor a tu-
dásalapú gazdaság megerõsí-

tésére, a zöld gazdaság és a
fenntartható fejlõdés biztosí-
tására is odafigyelnek. 

„A következõ évtizedben
foglalkoztathat a válság le-
küzdése, de ugyanennyire
fontos, hogy legyen jövõkép,
stratégiai tervezés. A vita
alatt levõ 2020-as stratégia
nem egyéb, mint a Lisszabo-
ni Stratégia újragondolása,
amelyet nem sikerült életbe
léptetni, annak ellenére, hogy
tartalmilag és a megfogalma-
zott célok szempontjából
igencsak hasznos lett volna.
A 2020-as stratégia nem álta-
lános megoldásokat kínál,
hanem olyan irányvonalakat
vázol, amely felé a tagál-
lamoknak el kellene mozdul-
niuk” – mutatott rá Winkler.
Az EP-képviselõ szerint a
Lisszaboni Stratégia bukása
összetett európai és globális
hatásoknak tulajdonítható.

„A 2020-as stratégiát semmi-
képpen nem felmelegített
Lisszaboni Stratégiaként kell
kezelni, hanem egy olyan ter-
vezetként, amely számol az
Európára nehezedõ globális
nyomással. Aki megérti ezek
mozgását, nyertes lesz az el-
következõkben” – fejtette ki
véleményét Winkler.

Izsók László, a BCS
Consulting Románia üzletfej-
lesztési igazgatója az infor-
matikával támogatott fellen-
dülési stratégiákról tartott
elõadásában elmondta, azok
a cégek, melyek fejlesztései-
ket visszafogják és a mának
élnek, nem tudnak versenyké-
pesek maradni, míg azon vál-
lalkozások, amelyek belsõ
erõforrásaikat, kínálataikat
bõvítik, folyamatosan piac- és
vevõorientáltan gondolkoz-
nak, illetve képesek megte-
remteni a gyors stratégiavál-

tás lehetõségét, esélyesek ar-
ra, hogy rövid idõn belül gaz-
daságilag fellendüljenek. 

Pánczél: 
prognózisok kellenek

Pánczél Zoltán, a Romá-
niai Magyar Üzleti Egyesü-
let (RMÜE) elnöke lapunk-
nak elmondta, konferenciáik
témáit általában a tagság igé-
nyeinek megfelelõen választ-
ják ki. „Most nyilván min-
denki elõrejelzéseket szere-
tett volna hallani arról, hogy
mit hoz a jövõ, mert az üz-
letembereknek vállalataik
szempontjából ez most vitá-
lis” – fogalmazott az ÚMSZ-
nek Pánczél. Mint hozzátet-
te, a konferenciák alkalmá-
ból bemutatkozási lehetõsé-
get is szoktak biztosítani a
„szigorúan szelektált” új ta-
goknak. „A mai konferencia
különlegessége, hogy meg-
tiszteltek jelenlétükkel a ha-
sonló érdekszférában mozgó
szervezetek képviselõi is,
akikkel a tavalyi évben meg-
alakítottuk az azonos érdek-
lõdésû egyesületek program-
jait optimalizáló Romániai
Magyar Gazdasági és Tudo-
mányos Egyesületek Taná-
csát ” – összegzett a RMÜE
elnöke. Mint megtudtuk, Ro-
mániában megközelítõleg
hétezer magyar érdekeltségû
vállalkozás létezik, ebbõl 21
tagja az RMÜE-nek. 
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HIRDETÉS

Röviden

Borbélyt is meglepte a
roncsprogram lendülete

Egy hét alatt 10 ezer hasz-
nált gépkocsit szolgáltattak
be tulajdonosaik a roncs-
program keretében – jelentet-
te be Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter a hétvé-
gén. A tárcavezetõ elismerte,
õt is meglepte az adat, hi-
szen a kormány alig egy hete
indította el a roncsprogra-
mot. A számok alapján na-
ponta kétezren szolgáltatták
be használt autóikat, összes-
ségében pedig a 10 ezer autó
a tavaly egész évben lecserélt
gépkocsik számának majd-
nem egyharmada. Az idén
hatvanezer használt gépko-
csinak a forgalomból való ki-
vonását tervezi a kormány.
Tavaly több mint 32 ezer
használt gépkocsitól szaba-
dultak meg tulajdonosaik a
roncsautóprogram keretében,
ami csak a kétharmada a
2009-ben kijelöltnek.

Soros-támadás 
az euró ellen?

Az euró elleni spekulációba
kezdett több vezetõ fedezeti
alap, köztük Soros György
magyar-amerikai üzletember
cége – írta hétvégi számában
a The Wall Street Journal
(WSJ). A New York-i gaz-
dasági lap szerint az alapok
az euró további jelentõs
gyengülésére számítanak.
Úgy látják, hogy akár pari-
tás – 1/1-es árfolyam – is ki-
alakulhat a dollár és az euró
között. Az euró a tavaly de-
cemberi 1,51 dolláros árfo-
lyamról mostanáig 1,35 dol-
lárig esett. Soros György a
The Financial Timesban arra
figyelmeztetett, hogy szétes-
het az euróövezet, ha a tag-

államok nem tesznek továb-
bi lépéseket szerkezetének
javítására, és az euró jövõje
akkor is bizonytalan marad,
ha sikerül megmenteni Gö-
rögországot.

Nõtt az államadósság

Hétmilliárd euróval nõtt ta-
valy a román államadósság,
amely a hazai össztermék
(GDP) 29 százalékát tette ki
2009 végén. A Ziarul Finan-
ciar címû gazdasági-pénz-
ügyi napilap hétvégi száma
szerint az államadósság
gyors növekedése a Nemzet-
közi Valutaalappal kötött
hitelmegállapodással, vala-
mint a román államnak a
helyi bankoktól felvett soro-
zatos hiteleivel magyarázha-
tó. A román államadósság
2009-ben elérte a 149 milli-
árd lejt. 2008 végén a román
államadósság a GDP-nek
még csak a 21,7 százalékát
tette ki. 

A gazdaság Nostradamusai

ÚMSZ

Románia egyelõre nem
kapott hivatalos meghí-

vást a Déli Áramlat nevû
gázvezeték megépítésérõl
szóló projektben való részvé-
telre – közölte a hétvégén Tu-
dor ªerban gazdasági minisz-
tériumi államtitkár azt köve-
tõen, hogy néhány nappal
ezelõtt a gazdasági miniszter
ennek az ellenkezõjét jelen-
tette ki. Az államtitkár azt
követõen közölte a pontosí-
tást, hogy február 17-én Bu-
karestbe látogatott Alek-
szandr Medvegyev, az orosz
Gazprom alelnöke, aki a ro-
mán gazdasági minisztéri-
um, valamint a Transgaz és a
Romgaz román állami válla-
latok vezetõivel tárgyalt. A
megbeszéléseket követõen
Adriean Videanu gazdasági
miniszter kijelentette, hogy
az oroszok meghívták a
Transgazt, vegyen részt a Dé-
li Áramlat projektben.

Az államtitkár szerint
azonban Románia egyelõre
nem kapott hivatalos meghí-
vást arra, hogy csatlakoz-
zon az oroszok által terve-
zett beruházáshoz. Kifejtet-
te, hogy pusztán technikai
jellegû adatokat cseréltek
egymással a felek, ami
ªerban szerint nem egyenér-
tékû a meghívással. Rámu-
tatott: Moszkva Bulgáriá-

val, Magyarországgal és Tö-
rökországgal már kormány-
zati megállapodást is aláírt
a Déli Áramlatról, ami Ro-
mániáról még nem mond-
ható el. Az államtitkár
hangsúlyozta, hogy Romá-
nia csak egy találkozót tud-
hat maga mögött az orosz
gázóriás vezetõivel, és egy
ígéretet, hogy március köze-
pén a román és orosz szak-
értõk ismét tárgyalóasztal-
hoz ülnek.

A Hotnews.ro portálnak a
hétvégén a Gazprom Ex-
port vállalat névtelenséget
kérõ forrásai megerõsítet-
ték, hogy Oroszország még
nem hívta meg a román
Transgazt. A forrás szerint
a bukaresti tárgyalásokon
az oroszok felajánlották
egy olyan gázvezeték meg-
építését, amely áthalad Ro-
mánia területén, ha ez a
beruházás életképesnek bi-
zonyul.

A Déli Áramlat a tervek
szerint orosz gázt szállítana
Nyugat-Európába, Romá-
nia elkerülésével. A majda-
ni vezeték a Fekete-tenger
alatt haladna át, Bulgáriánál
ér partot, ahonnan Olaszor-
szágba és Ausztriába ága-
zik. A Déli Áramlat vetély-
társa az Egyesült Államok
és az Európai Unió által
szorgalmazott Nabucco
gázvezetéknek. 

Nagy Ágnes (állva) a román–magyar üzleti konferencia többi elõadója között Fotó: Salamon Márton László

Saját államtitkára cáfolja 
Videanut: nincs meghívás
a Déli Áramlatba



Antal Erika

„Egye meg a miniszter úr
azt az élelmiszerprogra-

mot, ami most fut az iskolák-
ban” – reagált ingerülten a
Marosvásárhelyi 7-es Számú
Általános Iskola igazgatója,
amikor arról kérdeztük: mit
szól a tej-kifli program kiegé-
szítésének szánt „almapro-
gram”-javaslathoz. Andrássy
Árpád a tej-kifli program
rossz tapasztalatai miatt
szkeptikus, szerinte egy ha-
sonló javaslat ugyanolyan
eredménnyel járna. A szená-
tus oktatási, tudományos, if-
júsági és sportbizottsága a
napokban tárgyalta azt a tör-
vénytervezetet, amely elõír-
ja, hogy a kisiskolások 0,30
lej értékben, novembertõl
márciusig, azaz mintegy 100
tanítási napon keresztül min-
den nap egy ingyen almát
kapjanak.

„Gumikiflit” 
a koldusnak

Andrássy Árpád szerint a
kezdeményezésnek csak ak-
kor van értelme, ha valóban
jó minõségû gyümölcs jut el
a gyerekekhez. „A tej-kifli
program is jól indult, eleinte
joghurtot vagy sajtot is kap-
tak a gyerekek, de az utóbbi
idõben csak ezt a zsírtalan,

átlátszó, lefölözött tejet kap-
ják, amit egyszerûen nem
isznak meg” – legyint az is-
kolaigazgató, aki azt tapasz-
talja, hogy a legolcsóbb,  gú-
nyosan „gumikiflinek” csú-
folt kenyéripari termék sem
nyeri el a gyerekek tetszését.
„Arra biztatom õket, hogy
ne dobják el. Vigyék haza,
vagy adják oda egy koldus-
nak” – teszi hozzá a peda-
gógus. A szenátusi szakbi-
zottsági ülésen egyébként az
állami iskolákra idén õsztõl

már kötelezõ módon bein-
duló programról szóló tör-
vény módosítása került na-
pirendre, amelynek értelmé-
ben nemcsak az állami isko-
lákban tanuló diákok kap-
nának friss almát, hanem
minden olyan kisiskolás és
óvodás, aki valamely feleke-
zeti vagy akkreditált magán-
iskolában végzi tanulmá-
nyait. Az RMDSZ kezde-
ményezésére történt módo-
sítások egy részét a tanügyi
bizottság elfogadta, a ter-
vezet azon része azonban,
amely az óvodásokat is bele-
foglalta volna az almaprog-
ramba, nem ment át a bi-
zottságon.

A helyieken múlik

Fekete Szabó András Le-
vente szenátor, a felsõház
mezõgazdasági szakbizottsá-

gának titkára az ÚMSZ-nek
elmondta: az RMDSZ állás-
pontja az, hogy a lehetõ leg-
szélesebbre ki kell terjeszteni
ezt a programot, nemcsak az
állami, de a felekezeti és a
magániskolákra is. Ezt a ja-
vaslatot a tanügyi bizottság
csak részben fogadta el: a fe-
lekezeti és a magániskolák
benne lesznek az almaprog-
ramban, az óvodásoknak
azonban nem jár a támoga-
tott gyümölcsbõl. 

„A gyümölcs minõsége a
beszerzõtõl függ, az önkor-
mányzatokon múlik, hogy
kivel kötnek szerzõdést, hon-
nan szerzik be a gyümölcsöt,
a tejet és a kiflit. A tapaszta-
lat az, hogy a helyi döntésho-
zók nem szeretnek ezzel a
kérdéssel veszõdni, ezért jut
rossz minõségû élelmiszer a
gyerekekhez” – magyarázta
az ÚMSZ-nek a szenátor. 

Barta József, a Maros Me-
gyei Tanács gazdasági igaz-
gatója szintén az önkor-
mányzatok felelõsségére hív-
ta fel a figyelmet. „A közbe-
szerzési törvényhez nagyon
nehéz hozzányúlni, ez a
gyümölcsvásárlás akkor len-
ne hatékony, ha a beszerzést
az önkormányzatok bonyolí-
tanák  le, és támogatásként
látnák el a kisiskolásokat al-
mával” – véli a gazdasági
igazgató. Mint hozzáteszi:
erre a megyei tanácsnak kell
majd pénzt biztosítania a
községi és városi önkor-
mányzatok számára. 

Inkább banánt?

Vannak, akik más meggon-
dolásból elégedetlenek a ja-
vaslattal. „Ez az Európai
Unió programja, hogy meg-
szabaduljon az almatermés
fölöslegétõl, amit a gyerekek
torkán akar lenyomni, az
egészséges táplálkozás ürü-
gyén. Holott a tapasztalatom
azt mutatja, ha egy tálba al-
mát, narancsot és banánt te-
szünk, a gyerekek habozás
nélkül a narancsot és a ba-
nánt választják” – nyilatkoz-
ta lapunknak Kerestély Péter
matematikatanár.  

Kertész Irén szülõ viszont
úgy véli, végre „egészséges”
ötlettel állt elõ a minisztéri-
um. „Az egészséges táplálko-
zásnak egyáltalán nincs kul-
túrája a gyerekek között. Ke-
vés zöldség, kevés gyümölcs,
sok adalékanyag megy le a
torkukon. Én már azért is
örülnék a kötelezõ almának,
mert végre nem csak otthon
hallanák azt, hogy az az iga-
zi, ami a mi kertünk végében
is megterem.” 
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Az Európai Unió több országban támogatja az „iskolagyü-
mölcs” címû programot. Magyarországon már tavaly õsz-
tõl be akarták vezetni az „iskolaalmát”, de szervezési gon-
dok miatt, csak idén januártól indul a program. Romániá-
ban a gyümölcsbeszerzés 75 százalékát az EU finanszíroz-
za, Magyarországon a termelõk és szállítók fél évig önkölt-
ségen biztosítják az almát az iskolásoknak, és csak ezután
térítik meg számukra a gyümölcs árát.

Nemzetközi az „almaprogram”

A gyümölcs minõsége a beszerzõtõl függ, az önkormányzatokon múlik, kivel kötnek szerzõdést

„Háromszék, 

egyszerûen eredeti”
Kovács Zsolt

„Háromszék, egyszerû-
en eredeti”. Ezzel a

szlogennel rendeznek me-
gyebemutató kiállítást az
Európa Tanács strasbourgi
székházában, a Hemicycle
elõtti téren. Kovászna Me-
gye Önkormányzata a He-
lyi és Regionális Küldöttek
Kongresszusának tavaszi
plenáris ülése alatt mutatja
be megyenépszerûsítõ kiál-
lítását. A Damokos Csaba
látványtervezõ által kivite-
lezett kiállítótér tulajdon-
képpen egy ház:  bel-
terében  a látogató a térség-
re jellemzõ hangulatfotók-
kal szembesül.  

A képek közvetítik Ko-
vászna megye történetét is,
valamint emlékeztetnek
azokra a kiemelkedõ, euró-
pai hírû tudósokra, mûvé-
szekre, akiket az életútjuk
ehhez a régióhoz köt. „Egy
életérzést, egy hangulatot
akartunk megjeleníteni,
nem pedig bemutatni egy
képeskönyvet Háromszék-

rõl. A múlt mellett a jövõre
is hangsúlyt fektettünk. Ez
a ház a mi házunk, hiszen
tulajdonképpen Háromszék
a mi házunk” – hangsúlyoz-
ta a bemutatón Tamás Sán-
dor, Kovászna Megye Ta-
nácsának elnöke. Demeter
János, az önkormányzati
testület alelnöke szerint Ro-
mánia uniós csatlakozása
egy európai gesztus volt,
mert kinyíltak az ország
elõtt a jelképes ajtók. „Ez a
kiállítás most egy szimboli-
kus viszonzás, Háromszék
is kitárja az ajtót és beenge-
di az EU képviselõit, hogy
ismerkedjenek meg térsé-
günkkel és vigyék el Há-
romszék hírét. Nyitunk a
világ felé, ez az üzenete a
tárlatnak” – mondta Deme-
ter János. Damokos Csaba
látványtervezõ szerint
olyan elõdök szellemiségére
építették a tervet, mint pél-
dául Kós Károly és Baász
Imre. A Helyi és Regionális
Küldöttek strasbourgi kong-
resszusa március 17-e és 19-
e között zajlik. 

Itthon tartanák 
az orvosokat

Országos humánerõforrás-
tervet dolgoz ki az Egészség-
ügyi Minisztérium – nyilat-
kozta Cseke Attila miniszter
a hétvégén. A terv része a
kormányprogramnak, és cél-
ja, hogy megállítsa az orvo-
sok elvándorlását. A jövõben
lehetõség lesz arra, hogy a
rezidens orvosok kisebb, akár
egyetemi központon kívüli
kórházban is vizsgázhassa-
nak; a szaktárca reményei
szerint ott is maradnak sza-
kosodás után.

Kórházcsõd fenyeget

Pénzügyi összeomlás fenye-
geti a sepsiszentgyörgyi kór-
házat, ha kifizetik az alkal-
mazottaknak járó, elmaradt
pénzügyi juttatásokat – fi-
gyelmeztetett a hétvégén az
intézmény vezetõsége. A ta-
valyról elmaradt hûség- és ju-
talompénz kifizetéséért a
Sanitas Egészségügyi Szak-
szervezet indított pert, és a
brassói bíróság helyt adott a
keresetnek. Vasile Neagovici,
a Sanitas elnöke elmondta: a
szakszervezet nem vállal fe-
lelõsséget a nagy összegû ki-
fizetés következményeiért.
Az érdekvédõk szerint a kór-
ház vezetõsége idõben ki kel-
lett volna fizesse a törvény
által szavatolt juttatásokat. 

Botrány az Astoriában

Csendõrök zárták le a hétvé-
gén a bukaresti Astoria szál-
ló bejáratait, hogy az ott
megszálló vendégek és a
Vasúti Idegenforgalmi Társa-
ság (SFT) kint rekedt alkal-
mazottai már ne tudjanak
bemenni, a bent tartózkodó-
kat pedig könnyebben lehes-
sen eltávolítani.  A csend-
õrök az épület több ablakát
betörték, a szobákat feldúl-
ták, székeket, asztalokat ron-
gáltak meg. A fõváros elsõ
kerületében található épület
eredetileg az SFT tulajdoná-
ban volt, ám a cég 17 ezer
eurós adóságot halmozott
fel. Az Orhideea Gardens
vállalat 2,5 millió euróért vá-
sárolta meg az Astoriát, de
az ott dolgozók szabotálták
az átadást. 2008-ban egyszer
már megpróbálták kiüríteni
az épületet, de nem sikerült.

Népszerûsítik a borvizet 

Ásványvizek népszerûsítését
támogató programot foga-
dott el hétvégén a Hargita a
megyei tanács. A döntés
nyomán a megyei önkor-
mányzat biztosítja a projekt-
tel kapcsolatos pénzügyi for-
rásokat. A program finanszí-
rozása a 2007–2013 Regio-
nális Operációs Program ke-
retében kiírt pályázatból tör-
ténik. Borboly Csaba megyei
tanácselnök közölte, bízik a
Kovászna Megye Tanácsá-
val partnerségben benyújtott
pályázat sikerében, amely
közel tízmilliárd régi lej érté-
kû, ebbõl Hargita megye ön-
része csak 2 százalék. A tes-
tület megszavazta a Hargita
megye turizmusának támo-
gatásáról szóló programot is.

Röviden

Sipos M. Zoltán

„Már a márciuska sem a
régi” – panaszkodott la-

punknak egy utcai árus Ko-
lozsváron, akit arról kérdez-
tünk, milyen az idei „mãr-
þiºor” felhozatal? A kézmû-
ves saját bevallása szerint ere-
deti jelképeket árul: virág,
madár, és fából faragott nõfi-
gurákat. „Tõlem az vásárol,

aki tudja is, hogy ez mit je-
lent, van, aki húsz-harminc
lejt is költ egyre” – teszi hoz-
zá a fafaragó. Egyik vásárló-
ja, egy jólszituált üzletember
úgy véli, még mindig kötele-
zõ a nõismerõsöket meglepni
a tradicionális, román, piros-
fehér szalagos termékenységi
szimbólumokkal: „Nálunk a
cégnél minden hölgyalkal-
mazott hivatalból kap ilyent,

reméljük, annyira nem lesz-
nek termékenyek, hogy idén
mindenki szülési szabadságra
menjen” – teszi hozzá malici-
ózusan a lapunknak nyilatko-
zó pénzember. A márciuska-
iparosok féltik a hagyo-
mányt, a kézmûvesszövetség
a hétvégén közleményben
ítélte el az 1–2 lejért árult,
fémbõl és mûanyagból készí-
tett „giccs-áradatot”. 

Válságban a márciuskaipar?

Alma az alma materben
A felekezeti és magániskolákba is bevezetik az õsztõl induló gyümölcsprogramot

Giccs és kézmûves remekmû is vásárolható a tradicionális „márciuskavásárokon” Fotó: Tofán Levente

Fotó: archív



Tamás András

Farsangot temettek
szombaton, a több mint

ezer éves néphagyományo-
kat õrzõ Torockón, az Ara-
nyos-völgyében meglapuló
faluban. A vidám mulatság
középpontjában maga a te-
lepülés állt, hiszen a rendez-
vény nyitányaként tartott ki-
állításnak, Balog István egyé-
ni tárlatának fõ múzsája is ez
a vidék volt. „Mûvészként és
az Inter-Art szervezõjeként
egyfajta nagykövete a képzõ-
mûvészetnek, kultúrának, hi-
szen megmutatja ezt a csodá-
latos vidéket, Erdélyt,
Torockót és Nagyenyedet a
világnak” – méltatta Balog
Istvánt, a nagyenyedi  Inter-
Art Alapítvány elnökének
munkásságát Kelemen Hu-
nor kulturális miniszter a
torockói farsangtemetés al-
kalmából, a Tóbiás Galériá-
ban megnyitott tárlaton. 

Torockó mindennapjaiba,
a falut körbejáró farsangi
menet prédikációjában el-
hangzott, maró lúgként ha-
tó népi folklór nyújtott bete-
kintést. „Mire óvodánkat
modernizálták, aliginter-
netes stratégiai kvízjátékát
maradt néhány óvodás ben-
ne. Kevés gyerek születik a
faluban, mert senki sem
akar házasodni. Hátha az
interneten sikerül feleséget
fogni.” vagy „Mintagazda-
ságban kevés állat tejel, az

sem biztos mind megéri a
nyarat. Kevés a takarmány,
alig van mit enni, tehenet
tartani csak napfénnyel
nem lehet.” – ilyen és eh-
hez hasonló, a mindennap-
ok nehézségeirõl szóló rig-
musok szórakoztatták a
messze földrõl idesereglett

érdeklõdõket. Botár
György alpolgármester el-
mondása szerint a farsang-
temetésen jelen voltak
Torockó testvértelepülései-
nek képviselõi: Bocsa, Ül-
lõ, Tápiógyörgy, Csömör és
Budapest V. kerülete. A
magyarlapádi és váraljai

néptáncosok elõadása bár
program szerint arra az
idõre volt bejelentve, míg a
farsangi menet a hajdani
bányavárost bejárja, ké-
sõbbre tolódott, és az este
nyolc órakor kezdõdõ bál
minden bizonnyal kakasku-
korékolásig tartott. 
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Röviden Torockó, lencsevégen 

Purimi jelmezbál Bukarestben 
S. M. L.

Aki véletlenül elhaladt
egy zsinagóga nyitott aj-

taja elõtt szombat este, bizo-
nyára nem tudta mire vélni a
kiszûrõdõ ricsajt: a Purim (a
„zsidó farsang”) ünnepének
a világ mózeshitû közössége
által ápolt hagyománya sze-
rint akkor olvasták fel Eszter
könyvét. A ricsaj pedig on-
nan, hogy az írásban megje-
lenõ gonosz Hámán nevé-
nek említésekor lábbal kell
dobogni, kereplõvel zajon-
gani. Márpedig Babilon

„Hitlere”, a történelem elsõ,
de meghiúsult holokausztját
kitervelõ Hámán Eszter
könyvének negatív fõszerep-
lõje, és a bukaresti Nagy Zsi-
nagógában tartott ceremóni-
án is sokszor hangzott el a
neve, s ennek megfelelõen
nagy volt a zaj is.

A zsinagógai ceremóniát
követõen hajnalig tartó álar-
cosbált szerveztek a fõvárosi
Zsidó Közösségi Központ-
ban (JCC). A szerencse for-
gandóságára emlékezõ ün-
nepen (az írások szerint a
zsidó származású Eszter ki-

rálynõ és nagybátyja, Mor-
deháj közbenjárására mene-
kültek meg a zsidók a kiir-
tástól a perzsa uralkodó, I.
Xerxész idejében – szerk.
megj.) muszáj vidámnak len-
ni: ezen a napon a mózes-
hitûek kötelezõ módon be
kell rúgjanak, olyannyira,
hogy meg se tudják külön-
böztetni az „átkozott Há-
mánt” a történet pozitív hõ-
sétõl, az „áldott Morde-
hájtól”. A bukaresti jelmez-
bál résztvevõi szigorúan be
is tartották ezt a vallási elõ-
írást... 

Színész, színész ellen
K. Gy. 

Tegnaptól kezdõdõen, öt
hónapon át, színházak

csatáznak egymással a Kor-
társ Mûvészetek Házában
Budapesten. Szúró-, és vágó-
eszközt senki nem használ-
hat, a tudás, az ész, a refle-
xek és az emlékezet lesz a já-
tékosok fegyvere. A bajnok-
ságot a Honfoglaló munka-
társai bonyolítják, a Honfog-
laló szabályai szerint. És
hogy mi is az a Honfoglaló?
Magyarország legnépsze-
rûbb internetes stratégiai
kvízjátéka, amelyben három
játékos feleletválasztós és
tippellõs kérdések helyes
megválaszolásával próbál
magának minél több terüle-
tet szerezni Magyarország
vagy Európa térképén. Mi-
nél több megyét szerez vala-
ki, annál több pontot kap.
Fölényes gyõzelmet arathat
az a játékos, aki a másik vá-
rára tör, és annak mindhá-
rom tornyát lerombolja. A
játék különlegessége, hogy a
mûvészek, vagy a mûvészeti
területeken jártas szakembe-
rek most élõben játsszák, gé-
pek nélkül, közönség elõtt,
színházigazgatók, színészek
és dramaturgok közremûkö-
désével. A bajnokság játék-
vezetõje Scherer Péter alias
Pepe, építõmérnökbõl lett
színész lesz, akit Jancsó
Miklós filmjeibõl is ismerhe-
tünk. A fele-fele arányban
színházi és általános mûvelt-
ségi kérdéseket egy külön,

erre az alkalomra verbuváló-
dott kérdés-bizottság állította
össze, amelynek elnöke Bi-
hari Attila, a játék kitalálója.
A tegnap startolt versenyre
összesen 27, két-három fõs
magyarországi színtársulat
jelentkezett, melyek közül ki-
lencen már részt vettek az el-
sõ selejtezõn. A további se-
lejtezõk március 28-án és áp-
rilis 25-én lesznek, minden
egyes alkalommal kilenc-ki-
lenc csapat küzd meg egy-
mással. Minden elõdöntõbõl
a három legsikeresebben csa-
tázó jut a középdöntõbe,
ahonnan már csak a három
legjobb megy tovább. Június-
ban a Pécsi Országos Szín-
házi Találkozón így már
csak a legjobb három csapat
mérheti össze erejét. 

És hogy a játék élvezetén
túl miért küzdenek a társula-
ti tagok? A több millió forint
értékû reklám és hirdetési
megjelenésért, amit a csapat
színháza a 2010/2011-es
évadban használhat fel.

A tét tehát komoly, a cél
nemes. A csatadélutánok a
játékról, a találkozásról, a
szórakozásról és szórakozta-
tásról, a csapatszellemrõl és
nem utolsó sorban a mûvelt-
ségrõl, a tudásról szólnak.
Az eseménysorozatnak a
Kortárs Mûvészetek Háza,
vagyis a Trafó ad helyet,
ahová a szervezõk a színház
és a kvízjáték szerelmeseit is
várják, a csapatok ugyanis
egyszer a közönség segítsé-
gét is kérhetik. 

Apokalipszis,
de nem most
O. M. 

Nem lesz 2012-ben világ-
vége, ez nem egyéb, mint

zsonglõrködés a kitûzött dá-
tumokkal – többek között ez
is elhangzott Hubbes László
Látomások a végsõ dolgok bûvö-
letében címû könyvének be-
mutatóján, melyet a kolozs-
vári Phoenix Könyvesbolt-
ban tartottak a hét végén. Az
apokalipszis a vallásos irodalmi
mûfajtól a mûvészeti kifejezésig
alcímet viselõ kiadvány szer-
zõje elmondta, azok, akik
azt várják, hogy a világvége
két év múlva bekövetkezzen,
csak elégedetlenségüknek,
esetleg bosszúvágyuknak ad-
nak hangot. A szerzõ szerint
ugyanis az apokaliptika az
alapvetõ gondolkodásmód-
ok egyikeként is megközelít-
hetõ, mely befolyásolja,
meghatározza a világhoz va-
ló emberi viszonyulást, a vi-
lágban való emberi viselke-
dést. A doktori disszertáció –
mely Cs. Gyimesi Éva irá-
nyítása alatt született – a ma-
gyar nyelvterületen hiány-
pótlásra vállalkozik azzal,
hogy a meglévõ, elszórt,
vagy alig hozzáférhetõ nem-
zetközi tudományos mun-
kák alapján bepillantást
nyújt a Végsõ Dolgok képzõ-
mûvészeti és irodalmi iko-
nográfiájába.  A szerzõ jelen-
legi kutatásai arra összpon-
tosulnak, hogy feltárja, ho-
gyan gondolkodnak a virtuá-
lis térben „élõ” közösségek
az apokalipszisrõl.

Lehet pályázni

Az elõzõ évhez hasonlóan,
negyvenegy, egy évre szóló
alkotói ösztöndíjat hirdet
meg fiatal, tehetséges alko-
tók számára a Communitas
Alapítvány – döntött az Ala-
pítvány Alkotói Ösztöndíj
Szaktestülete szombati, ma-
rosvásárhelyi ülésén. Az
RMDSZ alapítványa iroda-
lom, képzõmûvészet és fotó,
zene, színházmûvészet, vala-
mint film és televízió kategó-
riákban ír ki pályázatot,
amelyre összesen 450 ezer új
lejt különített el. Az ösztön-
díj értéke havi 900 lej lesz. A
testület holnap teszi közzé a
pályázati kiírásokat, ezek a
Communitas Alapítvány
honlapjáról (www.communi-
tas.ro) tölthetõek majd le. 

Véget ért 
az egyiptomi kiállítás

Összesen 33101 látogatója
volt az Egyiptom mûvé-
szete a fáraók korában cí-
mû kiállításnak a Csíki
Székely Múzeumban,
amely szombat este zárult.
Gyarmati Zsolt múzeum-
igazgató köszöntötte a kiál-
lítás utolsó látogatóját, a
csíkszeredai Antal Istvánt,
majd bezárta a múzeum ka-
puit. Gyarmati bejelentette,
hogy a Csíki Székely Múze-
um újabb nagyszabású tár-
lata április végén nyílik, és a
19. századi magyar roman-
tikus festészet bemutatására
vállalkozik. 

Az értelmiség
kálváriája
Inczefi Tibor

Hármas könyvbemutatót
tartottak a hétvégén Csík-

szeredában a szerzõk és szer-
kesztõk, Beder Tibor, Kónya-
Hamar Sándor, Somai Jó-
zsef, Cseke Péter és Bodó
Barna részvételével. A romá-
niai magyar felsõoktatás címû
kötetét ismertetve Beder Ti-
bor elmondta: könyvében az
1872-ben Kolozsváron létre-
jött Ferenc József Egyetem
kálváriáját írja le. Az intéz-
mény 1918–1940 között sze-
gedi számûzetésbe kénysze-
rült, 1940 után ismét Kolozs-
váron mûködött 1959-ig,
amikor beleolvasztották a ro-
mán egyetembe. „Ceauºescu
mellett Ion Iliescu volt az
egyetemegyesítés legheve-
sebb támogatója. Hiába elle-
nezte Balogh Edgár, Szabédi
László és Nagy István, meg-
félemlítések, letartóztatások
következtek, és három ma-
gyar értelmiségi öngyilkossá-
ga dacára létrejött az
Universitatea Babeº–Bolyai”
– emlékeztetett Beder Tibor.
Nem beszélt léleküdítõ dol-
gokról Cseke Péter sem a Kis-
térségek – Nagy remények? cí-
mû kötete bemutatásakor.
Mint mondta, az ország EU-
hoz való csatlakozása nem
váltotta be a reményeket, a
magyar közösség „bizony sok
mindent elherdált, az Unió
kínálta lehetõségekkel pedig
még nem tudott élni”. 

Torockó mindennapja, szokásai elevenedtek meg a farsangbúcsúztatás ünnepén A szerzõ felvétele

Kalózkapitány, légi utaskísérõ kisasszony – mindketten ott voltak a jelmezbálon Fotó: Salamon Márton László



Ma Albin nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
Az Albin a latin Albinus
családnévbõl ered, jelenté-
se: fehér. Lehetséges azon-
ban, hogy a germán erede-
tû Alvin alakváltozatáról
van szó. Az Alvin elemei-
nek jelentése: nemes és ba-
rát.
Holnap Lujza napja van.

Évforduló
• 1692-ben az amerikai
Salemben boszorkánype-
rek kezdõdtek.
• 1810-ben született
Frédéric Chopin lengyel
származású francia zene-
szerzõ.
• 1815-ben I. Napóleon
francia császár visszatért
elsõ számûzetésébõl, Elba
szigetérõl, csapatával part-
ra szállt a Juan-öbölben.

Vicc
Egy fõiskolán éppen fo-
lyik az oktatás, amikor be-
mondják a hangosbemon-
dón:
– Kérjük, azokat a hallga-
tókat, akik a fõiskola par-
kolójában parkolnak, hogy
azonnal vigyék el jármûve-

iket, hogy megkezdhessük a
hó eltakarítását.
Húsz perc múlva ismét meg-
szólal a hangosbemondó:
– Kérjük azt a 105 hallgatót,
akik elvitték az épület elõl a
26 jármûvet, hogy térjenek
vissza az elõadásaikra.

Recept
Csirkesteak rizstallérral
Hozzávalók: 70 dkg
csirkemellfilé, 15 dkg áfonya,
3 ek. vaj, 1 ek. Worcester-
mártás, 1,5 dl húsleves, 30
dkg fõtt rizs, 2 tojás, 1 ek. ve-
gyes aszalt gyümölcs, 1 ek.
liszt, bors, só
Elkészítése: Szeleteljük fel a
csirkemellet, sózzuk, borsoz-
zuk, és roston süssük meg.
Amikor már háromnegyedig
átsült tegyük át serpenyõbe,
és szórjuk mellé az áfonyát.
Locsoljuk meg a Worcester-
mártással, öntsük fel a húsle-
vessel, majd vajdarabokkal
sûrítsük. Pároljuk meg a
rizst, dolgozzuk össze a tojá-
sokkal, az aszalt gyümölcs-
csel, a liszttel, ízesítsük sóval,
borssal, és formázzunk belõ-
le pogácsákat. Kevés olajban
süssük meg, és ezzel kínáljuk
áfonyás csirkénket.
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Azok a dolgok, amelyekre leg-
inkább áhítozunk, nem történ-
nek meg, vagy pedig ha meg-
történnek is, nem abban az
idõben és nem olyan körülmé-
nyek között, amikor végtelen
örömet okoznának. Ezt rend-
szerint csalódással és szomorú-
sággal éljük meg, pedig nem
feltétlenül rossz ez. Azért nem,
mert áhítozásunkban rendsze-
rint megkötjük, és korlátozzuk

magunkat. A valóság sokszor
gazdagabb, mint az álmaink.
Álmaink lelkünk mélyén szövõd-
nek, lelkünk viszont semmikép-
pen nem tudja a valóság teljessé-
gét és gazdagságát felfogni, tehát
álmaink szükségszerûen keveseb-
bek, mint a valóság. Legbölcseb-
ben akkor járunk el, ha egyszerû-
en csak hagyjuk, hogy az élet
elénk hozza azt, ami éppen ren-
delve van számunkra.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne törjön le, ha nem a tervei
szerint alakulnak a dolgok. Ne
hagyja, hogy a pesszimizmus
eluralja szívét-lelkét. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Azon fáradozik, hogy egy régi
célját elérje. Már csak egy lépés
választja el a céltól, és a gyõze-
lem érzése tölti el. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az õszinte megbeszélés segíthet
a konfliktusok tisztázásában és
egy viszony rendezésében. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy kis ruhacsere felvidítja a
lelkét, így magabiztosan néz-
het annak a szemébe, akibe
majd fülig beleszeret.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A naplójába vagy a naptárába
aligha lesz mit feljegyeznie ma.
A szokásos napi teendõkön kí-
vül nem történik semmi. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy fontos teendõjének határ-
ideje közeleg, ráadásul az inf-
luenza kezdõdõ jeleit véli ma-

gán felfedezni. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Óriási erõfeszítéseket tesz azért,
hogy kilábaljon a válságból,
hogy elérjen valamit. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Márciusban a bizalmas ügyei-
re fekteti a hangsúlyt. Elõtérbe
kerülnek a színfalak mögötti
események. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A személyes vonzerejét és célja-
it segíti a Vénusz. A vonzereje
nagy, és akit akar, azt minden
nehézség nélkül meghódíthat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Sokat gondolkodik azon, hogy
miként valósíthatná meg egy
szakmai célkitûzését, ami
rendkívül erõs motivációt je-
lent. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy tárgyalás hangulatát élve-
zi, ahol az Ön véleménye a
mérvadó. Szeretné érvényesíte-
ni kreativitását. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Hasznos gondolatcserére kerül
sor, mely által jelentõsen elõre-
jutnak a munkában. 

Horoszkóp
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Kosárlabda

ÚMSZ

A Kolozsvári U-Mobi-
telco élvonalbeli férfi ko-

sárlabdacsapatának sikerült
hétvégén legyõznie a vendég
Ploieºti-i CSU-t, a bajnokság
24. fordulójában. A rendkí-
vül kiélezett és feszült hangu-
latú összecsapáson a házi-
gazdák 72-68 arányban kere-
kedtek felül a címvédõ pra-
hovaiakon. Miközben a
sportcsarnokban még sike-
rült megakadályozni egy
esetleges dulakodást, az aré-
na falain kívül már adódtak
problémák. A vendégek szur-
kolóit szállító autóbuszt
ugyanis követte egy kolozs-
vári autó, amelybõl az U
szurkolói kõvel betörték a
busz egyik oldalsó ablakát. A
többi hétvégi eredmény:
Otopeni–Piteºti 83-87, Med-
gyes–Steaua 80-65, Bukaresti
CSM–Nagyszeben 80-81,
Brassó–Rovinari 94-78, Di-
namo–Craiova 60-58, Ma-
rosvásárhely–Temesvár 76-
82. Az összetettet különben
a Medgyes vezeti, a Ploieºti,
a Szeben és az U elõtt. A nõi
pontvadászat A1-es fõcso-
portjában: Arad –Rapid 76-
51, Craiova–Alexandria 65-
57, Szatmárnémeti–Nagyvá-
rad 68-62. A Sepsiszent-
györgy–Târgoviºte rangadó
tegnapi lapzártánk után feje-
zõdött be. 

Sporttörténelmet írtak 
a Konstancai HCM kézisei
Kézilabda

V. Ny. R.

„Valóra vált ez a csodá-
latos álom” – nyilatkozta

a tévében Laurenþiu Toma, a
Konstancai HCM gólkirálya,
miután csapata hétvégén
sporttörténetet írt Buzãuban,
és elsõ romániai együttesként
kvalifikált a kézilabdázók
Bajnokok Ligájának nyolcad-
döntõjébe. A tengerpartiak a
legrangosabb európai klub-
torna A-csoportjában 34-23-
ra legyõzték a vendég
Szaloniki PAOK-ot, és ezzel
a sikerrel már az utolsó for-
duló elõtt bebiztosították he-
lyüket a legjobb tizenhat kö-
zött. „Valószínûleg ez sport-
életem legboldogabb napja.
Annál is inkább, hogy pálya-
futásom végén vagyok” –
mondta Silviu Bãiceanu, a
Konstanca játékosa. A cso-
portkörbeli szereplésüket ér-
tékelve elmagyarázta: kez-
dettõl fogva úgy gondolták,
hogy a Szegeddel harcolnak
majd a negyedik helyért, de
egyik ellenfelüket sem be-
csülték alá. „A Montpellier
elleni gyõzelem szárnyakat
adott, és minden meccsen a

gyõzelemre hajtottunk. A
fontos, hogy eljutottunk idá-
ig, és a következõ kört is
emelt fõvel kell zárjuk” – nyi-
latkozta.

A március hetedikei, utol-
só csoportmérkõzését Szeged
ellen játssza majd a konstan-
cai alakulat, ám az ered-
ménytõl függetlenül a negye-
dik, még továbbjutást jelentõ
helyét már nem tudja elveszí-
teni. A magyarországi csapat

viszont hiába ért el 35-35 ará-
nyú döntetlent hétvégén Spa-
nyolországban, a Valladolid
ellen, matematikailag behoz-
hatatlan a hátránya a román
bajnokkal szemben. A Cse-
hov Medvedi 28-27-re kika-
pott Oroszországban a fran-
cia Montpelliertõl, így a ta-
bella állása: 1. Montpellier
16 pont, 2. Csehov 12, 3.
Valladolid 11, 4. Konstanca
9, 5. Szeged 4, 6. PAOK 2.

A B-csoportból a Veszp-
rém az elsõ helyrõl jut a nyol-
caddöntõbe, mivel hétvégén
30-25-re felülmúlta a vendég
szlovén Velenjét.

Vãdineanu lesérült

Súlyos sérülést szenvedett
a Râmnicu Vâlcea-i Olt-
chim kézilabdázója Fran-
ciaországban. Clara Vãdi-
neanu a válogatottal ját-

szott barátságos mérkõzést
a gallok ellen, amikor ínsza-
lagszakadást szenvedett, és
legalább fél évig nem léphet
majd pályára. „Sebészeti
beavatkozásra van szükség.
Sajnos pechünk van. Nem
számítottunk erre, épp
most, amikor minden játé-
kosunkra szükségünk van a
Bajnokok Ligájában” –
mondta Petre Berbecaru, az
Oltchim alelnöke. Románia
nõi válogatottja amúgy az
elsõ mérkõzést 25-21 arány-
ban, míg a másodikat 28-
26-ra veszítette el a franci-
ákkal szemben.

Megtört 
a jég Udvarhelyen

Megtört a jég Székely-
udvarhelyen, és a helyi férfi
kézilabdacsapat ismét bajno-
ki mérkõzést nyert. A hargi-
taiak a vendég Dinamót múl-
ták felül 33-31-re az élvonal-
beli pontvadászat 18. fordu-
lójában. A többi eredmény:
Bákó–Nagybánya 32-31,
Suceava–Steaua 25-26, Ko-
lozsvár–Brassó 36-29, Resi-
cabánya–Konstanca 24-26,
Temesvár–Szatmárnémeti
27-21. 
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Nem kis meglepetésre, a
Manchester City 4-2-re

gyõzött, a mérkõzést kilenc
emberrel befejezõ Chelsea
otthonában az angol labda-
rúgó Premier League 28.
fordulójában, szombaton. A
vendégek 17 év után nyertek
ismét a Stamford Bridge-en,
ahol a Chelsea 2008 novem-
bere óta nem szenvedett ve-
reséget. A londoniaktól
Lampard, a vendégektõl pe-
dig Tévez és Bellamy duplá-
zott. Eközben idegenben
nyert az Arsenal (3-1 a Stoke
City otthonában), és így tö-
mörült a hármas élmezõny.
További eredmények: Bir-
mingham City–Wigan Ath-
letic 1-0, Bolton–Wolver-
hampton 1-0, Burnley–
Portsmouth 1-2, Tottenham
–Everton 2-1. A Hull–Aston
Villa összecsapást elhalasz-
tották, míg két tegnapi mér-
kõzés lapzártánk után feje-
zõdött be.

Kiütéses vereséget szenve-
dett a Bari, amely 4-0-ra ka-
pott ki szombaton Cataniá-
ban az olasz Serie A 26. for-
dulójában. Rómában a
Lazio nem bírt a Fiorenti-
nával, 1-1 lett a vége. Tegna-
pi eredmények: AC Milan
–Atalanta 3-1, Chievo–Cag-
liari 2-1., Genova–Bologna
3-4, Livorno–Siena 1-2,
Nápoly–AS Roma 2-2,

Parma–Sampdoria 1-0,
Udinese–Internazionale 2-3.
A Juventus–Palermo mérkõ-
zés tegnapi lapzártánk után
kezdõdött. 

A Real Madrid 5-1-re gyõ-
zött a Tenerife vendégeként,
a Barcelona azonban csak
nehezen gyûrte le a Málagát
(2-1) a spanyol Primera
División 24. fordulójában.
Továbbá: Getafe–Real Zara-
goza 0-2.

Gól nélküli döntetlennel
zárult a Bayer–Köln mérkõ-
zés a német Bundesliga 24.
fordulójában, így a lev-
erkuseniek könnyen elveszít-
hetik vezetõ pozíciójukat.
További eredmények: Schal-
ke–Dortmund 2-1, Mainz–
Werder Bremen 1-2, Bo-
chum–Nürnberg 0-0, Stutt-
gart–Frankfurt 2-1, Hertha–
Hoffenheim 0-2, Mönchen-
gladbach–Freiburg 1-1 (0-0),
Hannover– Wolfsburg 0-1. A
Bayern München–Hamburg
találkozó tegnapi lapzártánk
után fejezõdött be.

2-0-ra nyert a Nancy ott-
honában a sereghajtó Gre-
noble Foot a francia Ligue 1
26. fordulójának szombati
játéknapján. További ered-
mények: Lorient–Sochaux
1-0, Olympique Lyon–Nizza
2-0, Monaco–US Boulogne-
sur-Mer 1-0, Toulouse–Lens
1-0, Valenciennes–St. Étien-
ne 1-0, Montpellier– Rennes
3-1.  A tegnapi mérkõzések
lapzártánk után értek
véget.

Döbbenetes City-siker 

a Stamford Bridge-en
Véget ért az európai kaland
Labdarúgás

ÚMSZ

Egy stadionnyi ember a
helyszínen, további

több tízezer pedig a tévé-
képernyõk elõtt reményke-
dett abban, hogy az
Urziceni futballcsapatának
sikerül felborítania a papír-
formát, és kiüti az Európa
Ligából a Liverpoolt. Az
Angliából hozott 1-0-ás
hátrányt a csütörtök esti
visszavágón le is dolgozta
Bukarestben a ialomiþai
együttes, amikor Fernandes
a 19. percben bevette Reina
kapuját. Csakhogy a biza-
lomkeltõ eredményt gyor-
san megváltoztatta a ven-

dég gárda, mert bár a ro-
mán bajnok több ígéretes és
veszélyes helyzetet is kiala-
kított, újabb találatot már
nem tudott jegyezni, mi-
közben hibáiért kemény
büntetést kapott Rafa
Benitez legénységétõl:
elõbb Mascherano (30.
perc), majd Babel (41. p.) és
Gerrard (57. p.) volt ered-
ményes. Az Urziceni tehát
3-1-re kikapott a vendég Li-
verpooltól az EL tizen-
hatoddöntõjének visszavá-
góján, így az angol gárda 4-
1 arányú összesítéssel jutott
tovább.

Elbúcsúzott a Mircea Lu-
cescu által edzett címvédõ
Sahtar Donyeck is, és az AS
Roma számára is befejezõ-

dött az európai kaland. A
visszavágók további ered-
ménye és a továbbjutók:
Valencia–Bruges 3-0 (hosz-
szabbítás után, továbbjutott
a Valencia 3-1-es összesítés-
sel); Hapoel Tel Aviv–Rubin
Kazany 0-0 (Rubin Kazany,
3-0), Juventus–Ajax Amsz-
terdam 0-0 (Juventus, 2-1),
Wolfsburg–Villarreal 4-1
(Wolfsburg, 6-3), Salzburg–
Standard Liege 0-0 (Stan-
dard Liege, 3-2), Werder
Bremen–Twente 4-1 (Wer-
der, 4-2), Fenerbahce– Lille
1-1 (Lille, 3-2), Sporting
Lisszabon–Everton 3-0
(Sporting, 4-2), Anderlecht–
Athletic Bilbao 4-0 (Ander-
lecht, 5-1), Olympique Mar-
seille–Köbenhavn 3-1 (Mar-

seille, 6-2), AS Roma–
Panathinaikosz 2-3 (Pana-
thinaikosz, 6-4), Galatasa-
ray–Atlético Madrid 1-2
(Atlético Madrid, 3-2), Sah-
tar Donyeck–Fulham 1-1
(Fulham, 3-2), PSV Eind-
hoven–Hamburg 3-2 (Ham-
burg, 3-3-as összesítéssel,
idegenben szerzett gólok-
kal), Benfica–Hertha 4-0
(Benfica, 5-1). 

A nyolcaddöntõ párosítá-
sa: Hamburg–Anderlecht,
Rubin Kazany–Wolfsburg,
Atlético Madrid–Sporting
Lisszabon, Benfica–Olym-
pique Marseille, Panathinai-
kosz–Standard Liege, Lille
–Liverpool, Juventus–Ful-
ham, Valencia–Werder Bre-
men. 

Bajnokverés
Kolozsváron

Buriceáék támadásait nem bírták hárítani a görögök, így a Konstanca továbbjutott Fotó: Mediafax
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Röviden
Rãzvan Lucescu keretet hirdetett

Rãzvan Lucescu, Románia labdarúgó-vá-
logatottjának szövetségi kapitánya kihir-
dette keretét a március harmadikai barát-
ságos mérkõzésre. Az izraeliek elleni, Te-
mesváron esedékes összecsapásra tizenhá-
rom futballista kapott meghívást. A ka-
pusposztra Costel Pantilimon (Temesvári
FC) és Mircea Bornescu (Rapid), míg a
mezõnyjátékosok közül Vasile Maftei,
Iulian Apostol (Urziceni), Cristian Panin,
Ciprian Deac (Kolozsvári CFR), Gabriel
Tamaº (West Bromwich Albion), Mirel
Rãdoi (Al-Hilal), Dorin Goian (Palermo),
Valericã Gaman (Craiovai Universitatea),
Sepsi László (Temesvári FC), Mihai Neºu
(Utrecht), Mihai Roman (Brassói FC),
Bãnel Nicoliþã (Steaua), Paul Codrea
(Siena), George Florescu (Midtylland),
Tiberiu Ghioane (Kijevi Dinamo), Andrei
Cristea, Marius Nicuale (Dinamo),
Gheorghe Bucur (Kuban Krasnodar),
Ciprian Marica (Stuttgart), Daniel
Niculae (Auxerre).

Remiztek a rögbisek

Románia felnõtt rögbiválogatottja csak
21-21 arányú döntetlent ért el hétvégén
Szocsiban, az oroszok ellen, így a triko-
lórok a rájátszásba jutást jelentõ harmadik
helyen állnak az Európai Nemzetek Ku-
pájában. A románok legalább kilenc pont-
tal kellett volna legyõzzék ellenfelüket ah-
hoz, hogy esélyük legyen egyenes ágon
kvalifikálni a Világkupára. Ahhoz, hogy a
pótselejtezõben szerepelhessenek, a követ-
kezõ három mérkõzésüket meg kell nyer-
jék. Legközelebb március 13-án a grúzo-
kat  fogadják.

Otthon maradt a Volvo Kupa

Az olimpiai bajnoki címvédõ magyar férfi
vízilabda-válogatott két góllal verte Kana-
da legjobbjait péntek este, és ezzel, száz-
százalékos mérleggel nyerte meg a Volvo
Kupáért kiírt nemzetközi tornát Hódmezõ-
vásárhelyen. A 4. Volvo Kupa végeredmé-
nye: 1. Magyarország 9 pont, 2. Kanada 6,
3. Egyesült Államok 3, 4. Ausztrália 0.

Djokovics gyõzött Dubajban

A második helyen kiemelt szerb Novak
Djokovics megnyerte a dubai ATP-torna
döntõjét az orosz Mihail Juzsnij ellen. A
találkozót szombaton este félbe kellett sza-
kítani a felhõszakadás miatt, és bár a teg-
napi folytatásban Djokovics a második
szettet elbukta, a döntõ játszmában nyert,
így 7-5, 5-7, 6-3 lett a végeredmény.

Terry nem lehet csapatkapitány

Fabio Capello, az angol futballválogatott
olasz szövetségi kapitánya elvette a csapat-
kapitányi karszalagot a Chelsea védõjétõl,
John Terry-tõl miután kiderült, és hatal-
mas botrány kerekedett abból, hogy Terry
egy volt csapattársa, Wayne Bridge korábbi
élettársával csalta a feleségét. „Belátta,
hogy egy csapatkapitánynak példaképként
kell szolgálnia a fiatalabb játékosok és a
szurkolók számára. De azt is megértette,
hogy igényt tartok rá a jövõben is, mert õ a
kapitányi szalag nélkül is nagyon fontos
tagja a válogatottnak” – idézte a The
Independent a szövetségi kapitányt, aki le-
génységével – benne Terryvel és az új csa-
patkapitánnyal, a Liverpool karmesterével,
Steven Gerrarddal – szerdán, a nyári vb-re
való felkészülés részeként barátságos mér-
kõzést játszik Egyiptom válogatottjával.

Michael Jordan megvette 
a Charlotte Bobcats csapatát

Az egykori NBA-sztár Michael Jordan
lett a Charlotte Bobcats kosárlabdacsapa-
tának új tulajdonosa, miután felvásárolta
Bob Johnson részvényeit. Az adásvételt
még az észak-amerikai profi ligának is jó-
vá kell hagynia.

Kanada rekordot döntött
Búcsú Vancouvertõl, befejezõdtek az idei téli ötkarikás játékok
Olimpia

Hírösszefoglaló

Az Egyesült Államok olim-
piai rekordot írt éremhalmo-

zásban a tegnap befejezõdött
vancouveri téli ötkarikás játéko-
kon, míg a házigazda Kanada az
aranyérmek terén brillírozott. A
juharlevelesek szombati három
elsõségüknek köszönhetõen a
tegnapi zárónap elõtt már tizen-
három aranynál tartottak, és ez-
zel beállították a szintén tizenhá-
rom elsõséget elért szovjetek
(1976) és a norvégok (2002) re-
kordját. Az idõeltolódás miatt
csak lapzártánk után derült ki,
hogy sikerült-e tizennégyre fel-
tornásznia az aranyak számát, a
férfi jégkorongtorna Egyesült Ál-
lamok–Kanada döntõje ugyanis
a zárónapra maradt – akárcsak a
férfi sífutók 50 km-es tömegrajtos
versenye. A házigazdaként be-
gyûjtött aranyak számát tekintve
viszont már biztosan az örök-
ranglista élén állnak a kanadaiak,
ezen a téren ugyanis az amerika-
iak (Salt Lake City, 2002) és a
norvégok (Lillehammer, 1994)
voltak a rekorderek tíz-tíz gyõze-
lemmel.

Romániának és Magyaror-
szágnak nem sikerült a bravúr, az
éremszerzés ezúttal is elmaradt.
A trikolórok zárásként egy 15.
helyet értek el a Nicolae Istrate,
Ioan Dãnuþ Dovalciuc, Ionuþ
Andrei Florin és Cezar Crãciun
alkotta négyes bobcsapattal, míg
a kettesek versenyében Istrate és

Crãciun a 11. lett. György Móni-
ka az utolsó elõtti helyen, azaz a
47. pozícióban zárta a 30 km-es
sífutást. A magyarországiak kö-
zül Sebestyén Júlia mûkorcsolyá-
zónõ negyedik, és egyben utolsó
olimpiáján a 17. helyen zárt,
Berecz Anna pedig a 42. lett az
alpesi sízõk óriás-mûlesikló szá-
mában.

További  aranyérmesek: Jus-
tyna Kowalcyk (lengyel, 30 km-
es nõi sífutás), Giuliano Razzoli
(olasz, férfi mûlesiklás), Egyesült
Államok (férfi négyes bob), Né-
metország (gyorskorcsolya, nõi
csapatverseny), Kanada (gyors-
korcsolya, férfi csapatverseny és
rövidpályás gyorskorcsolya, 5000

méter, férfi váltó), Jasey Jay
Anderson (kanadai, hódeszka,
férfi párhuzamos óriás-mûlesik-
lás), Charles Hamelin (kanadai,
férfi rövidpályás gyorskorcsolya,
500 méter), Vang Meng (kínai,
nõi rövidpályás gyorskorcsolya,
1000 m), Norvégia (sílövészet,
férfiak 4x7,5 km-es váltóverse-
nye, valamint a sífutók 4x5 km-es
nõi váltója), Maria Riesch (né-
met, alpesi sí, nõi mûlesiklás),
Nicolien Sauerbreij (holland,
hódeszka, nõi párhuzamos óriás-
mûlesiklás), Kim Ju Na (dél-ko-
reai, nõi mûkorcsolya), Viktoria
Rebensburg (német, alpesi sí, óri-
ás-mûlesiklás), Bill Demong
(amerikai, északi összetett,

nagysáncverseny), Alekszej
Grisin (fehérorosz, síakrobatika,
férfi ugrás).

A férfi curlingtornán Kanada
megvédte olimpiai címét a norvé-
gok elleni döntõben, míg a svájci-
ak legyõzték a svédeket a bronz-
meccsen. A nõknél Svédország
extra endben 7-6-ra felülmúlta,
az alapszakaszt még élen záró
kanadai csapatot, így õk is meg-
védték torinói címüket. A nõi jég-
korongtornán érvényesült a pa-
pírforma, és a házigazda kanadai
válogatott 2-0-ra legyõzte az
amerikaiakat a fináléban. A férfi-
aknál a finnek lettek a bronzér-
mesek, miután 1-3-ról fordítva 5-
3-ra felülmúlták a szlovákokat. 

Jasey Jay Anderson hódeszkázásban szerzett aranyérme is kellett a kanadai csúcsbeállításhoz Fotó: Agerpres

A Ferencváros gyõzelemmel,
az Újpest vereséggel kezdett
Labdarúgás

ÚMSZ

Gyõzelemmel kezdte a tava-
szi szezont a Ferencváros él-

vonalbeli futballcsapata, 2-1-re
legyõzte a vendég Haladást a
bajnokság hétvégi 16. fordulójá-
ban. A Debrecen alakulata sem
hibázott a téli szünet után, ha-
zai közönsége elõtt 3-1-re felül-
múlta a vendég Diósgyõrt.
Nem alakult viszont jól az Új-
pest rajtja, hiszen a fõvárosiakat

alaposan megszórta a vendég
Gyõr, 3-0-ra kaptak ki szomba-
ton. A többi eredmény: Székes-
fehérvár–Kecskemét 2-0, Kapos-
vár –Honvéd 1-0, MTK– Pápa 0-
0. A Paks–Zalaegerszeg össze-
csapást elhalasztották, míg a Va-
sas–Nyíregyháza meccs tegnapi
lapzártánk után fejezõdött be.
A tabella élén jelenleg Székesfe-
hérvár (36 pont), Debrecen
(34), Újpest (29) és Gyõr (29) a
sorrend. A húszpontos Fradi
egyelõre csak a tizedik helyen
áll az összetettben. 

Remizett a Kolozsvár
Labdarúgás

ÚMSZ

A feljutásra pályázó Kolozs-
vári Universitatea csak gól

nélküli döntetlent ért el a ven-
dég Craiovai Gaz Metannal
szemben a másodosztályú baj-
nokság tavaszi szezonjának hét-
végi nyitányán. A Szamos-parti-
ak szerencséjére riválisuk, a
Mioveni is megbotlott ebben a
18. fordulóban, és szintén 0-0-ás
végeredménnyel zárta hazai pá-
lyás összecsapását a Temes-
kovács ellen. Ugyancsak szomba-
ton, a Lupény 3-1-re gyõzött
Tordán. Amint azt lapunk koráb-

ban jelezte, meglehetõsen foghí-
jas volt a hétvégi program, mert
pénzügyi problémák miatt több
alakulat is kénytelen volt vissza-
lépni a pontvadászattól. Végül a
Drobeta Turnu Severin sem lé-
pett pályára, a Szilágysomlyó
így játék nélkül szerezte meg a
három pontot, 3-0 arányban.
Szabadnapos volt még a Bihar
FC és a Rm. Vâlceai-i CSM is.
A Marosvásárhely–Piteºti-i Ar-
geº, Déva–Otopeni és Aradi
UTA–Nagybánya összecsapáso-
kat elhalasztották. A második
csoport élén továbbra is Maros-
vásárhely (33 pont), UTA (31),
Kolozsvár (30) és Mioveni (29) a
sorrend. 

Labdarúgás

V. Ny. R.

Megszenvedett a gyõzele-
mért a Temesvári FC az élvo-

nalbeli labdarúgó-bajnokság hét-
végi 19. fordulójában, és csak az
utolsó másodpercekben tudta be-
lõni a három pontot érõ gólt a
vendég Iaºi hálójába. A házigaz-
da Bega-partiak végül 2-1-re nyer-
tek. A Dinamo ugyan 3-1-re nyert
a Curtea de Argeºi-i Internaþional
otthonában, játéka azonban egy-
általán nem volt meggyõzõ. Az
elsõ játékrészt még egygólos hát-
rányban zárták, a szünet után az-
tán fordítottak ugyan, de a játék-
vezetõ többször is fõszerepbe ke-
rült, és a házigazdák többször is

komoly problémát okoztak a bu-
karestiek defenzívájának. Nem
volt viszont szerencséje a Bras-
sói FC-nek, amely 2-1-re kika-
pott tegnap Ploieºti-en, az
Astrától. A többi eredmény:
Gyulafehérvár–Beszterce 1-2,
Piatra Neamþ-i Ceahlãul–Galac
0-1, Vaslui–Tg. Jiu 2-1, Craiova
–Medgyes 1-2. A tegnapi
Rapid–Urziceni rangadó kevés-
sel lapzártánk elõtt fejezõdött be,
és 1-1 arányú döntetlennel zá-
rult. A bukarestiek már a nyolca-
dik percben megszerezték a ve-
zetést Adrian Iencsi remekbe
szabott góljával, ám kevéssel a
szünet elõtt Bilaºco kiegyenlítet-
te az állást. A Kolozsvári
CFR–Steaua rangadót tegnapi
lapzártánk után rendezték. 

Pontosztozkodás Giuleºti-en

Az eddigi alelnök, Nemes Fe-
renc (képünkön) lett a Magyar
Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
ideiglenes vezetõje, miután a
hétvégi rendkívüli közgyûlésen
Kisteleki István azonnali ha-
tállyal lemondott az elnöki
tisztségrõl. A szövetség eddigi
vezetõje már korábban bejelen-
tette távozási szándékát, és be-
vallása szerint elégedetten áll
fel a székbõl. A hétvégi tanács-
kozáson részletesen elemezte
az elmúlt évek eseményeit, szá-
mokkal, adatokkal igazolva az
MLSZ fejlõdését. Nemes meg-
bízatása várhatóan a májusi
közgyûlésig tart majd. Az el-
nökségbe amúgy két új tag is
bekerült, Garancsi István és
Tarsoly Csaba személyében. A
megújult felügyelõ bizottság el-
nöke pedig Kecskés László lett.

Nemes Ferenc az MLSZ ideiglenes elnöke
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