
Bukaresti sztárkavalkád 

Ha a tavalyi esztendõ Madonna éveként vo-
nult be a romániai koncerttörténelembe, ak-
kor az ideit a sztárok évének kell tekinte-
nünk, hisz 2010-ben számtalan nemzetközi
hírû elõadó fordul meg a román fõváros-
ban. És bár a B’estFest elmaradása meg-
csonkította a listát, van mibõl válogatni. 

Totka László

Nyilvánosságra hozta tegnap
az Országos Tanügyi Szak-

szervezet (FEN) tiltakozássoro-
zatának tervezett menetrendjét.
„Már csak a sztrájk és az iskola-
év szabotálása az utolsó eszköz
a kezünkben” – nyilatkozta teg-
nap Constatin Ciosu szakszerve-
zeti vezetõ. Magyarázata szerint

a tanügy alulfinanszírozása
olyan súlyos problémákhoz ve-
zetett, amelyek ellehetetlenítik
az oktatást, ezért van szükség a
radikális fellépésre. Ma még tár-
gyalóasztalhoz ül Daniel Fune-
riu tanügyminiszter a szakszer-
vezetek képviselõivel, de közben
folyamatosan zajlanak a tiltako-
zások. Tegnap Nagyváradon há-
romszáz pedagógus vonult utcá-

ra, pénteken Bukarestben tüntet-
nek a pedagógusok a FEN felhí-
vására. A szakszervezetek kifo-
gásolják, hogy a kormány a
GDP 6 százaléka csupán 3,8
százalékot irányoz elõ az okta-
tásra. A keletkezõ hiány miatt –
állítja a FEN – a mûködésképte-
lenség határáig jutott a romániai
iskolarendszer. 
Folytatása a 7. oldalon 

ÚMSZ

Több ezer ember sérül meg
évente munkabalesetekben

Romániában, többségük nem
kap esélyt a teljes felépüléshez.
Szakértõk szerint megfelelõ ellá-
tás mellett újra munkaképessé
válhatnának azok, akiket az
egészségügyi rendszer hiányos-
ságai miatt inkább leszázalékol-
nak. Az országban egyedülálló-
ként Maros megyében épül euró-
pai normák szerint felszerelt re-
habilitációs központ. A munka-
orvostan a hazai orvoslás „mos-
tohagyereke”, pedig a nemzetkö-
zi statisztikák szerint Románia
vezetõ helyen áll a munkabalese-
tek számát illetõen. Intézményes
háttér nélkül eddig egyáltalán
nem volt mód az érintettek reha-
bilitálására. 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1007 ▲
1 amerikai dollár 3,0210 ▲
100 magyar forint 1,5322 ▼

Letartóztatnák Cãtãlin Voicut

Cãtãlin Voicu szenátor letartóztatásának
engedélyezését kérte tegnap a parlamenttõl
az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA). A szociáldemokrata honatyát befo-
lyással való üzérkedéssel, okirat-hamisítás-
sal, korrupciós bûncselekményekben való
bûnrészességgel vádolják. 

Aktuális 3

Média 9

Vezércikk 3

Kultúra 8
Harag György szellemében

Besûrûsödtek az események a Szatmárné-
meti Északi Színház Harag György Társu-
lata körül. Keresztes Attila színházigazgató-
val arról beszélgettünk, hogyan fogadja az
általa vezetett társulat a szakma figyelmé-
nek feléje fordulását, és az igazgató-rendezõ
lengyelországi sikerérõl is szót ejtettünk.

Ma ismét megpróbálkozik
Mircea Geoanã szenátusi

házelnök leváltásával a kor-
mánykoalíció, miután tegnap a
házbizottság lesöpörte az asztal-
ról a demokrata-liberálisok in-
dítványát: a PD-L frakciója a
plénumon is megpróbálja elõter-
jeszteni javaslatát, amellyel – a
szociáldemokraták szerint – a
felsõház tevékenysége is megbé-
nulhat. Az RMDSZ frakciója
továbbra is támogatja Geoanã
leváltását, Frunda György sze-
nátor azonban nem ért egyet
kollégái álláspontjával. „Politi-
kai és jogi fenntartásaim van-
nak. Semlegeseknek kellett vol-
na maradnunk ebben a kérdés-
ben” – nyilatkozta lapunknak a
politikus. 3. oldal 

Hosszú menetelés
Fellapozni A politika mûvészete címû en-
ciklopédiát – biztos van ilyen, és nem is
egy –, majd elolvasni azokat az elveket,

amelyek lehetõvé teszik, hogy a
rendkívül gyorsan változó
mozgástérben is meg lehes-
sen találni azokat a kapasz-
kodókat, amelyek segítsé-

gével bármilyen helyzetben
tovább lehet jutni. És ha
mindezt megtettük, akkor

máris ott vagyunk a
Geoanã-ügynél. 

A Bihar megyei prefektúra épülete elõtt tegnap mintegy kétszázötven szakszervezetis vonult fel

Székedi Ferenc

A szerzõ felvétele

Esély a munka-
baleset után

Utcára vonultak a tanárok Csatát nyert 
Mircea Geoanã

Végkiárusít a kormány  
Válságterv Boc módra: állami cégrészvények eladásából szerezne pénzt a kabinet 

Fleischer Hilda, Totka László,
Szakács Zsuzsanna 

Miután nemzetközi szakem-
berek eredménytelennek nyil-

vánították Románia válságkezelõ
programját, az állami vállalatok

kisebbségi részvénycsomagjainak
áruba bocsátásából hozna létre a
kormány egy befektetési alapot,
amely a krízis elleni új intézkedés
egyik fõ pillérét jelentené – szivá-
rogtatta ki a tegnapi kormány-
ülést megelõzõen a Mediafax. A

kormányülés után Emil Boc mi-
niszterelnök újságírói kérdésre
megerõsítette a hírügynökség ér-
tesülését, de nem árult el részlete-
ket a „végkiárusításról”. „A kor-
mány dolgozik egy befektetési
alap létrehozásának tervezetén,
mely biztosíthatja a szükséges
pénzügyi fedezetet a fõbb infrast-
rukturális projektekhez. Az alap
több forrásból táplálkozik majd,
ezek egyikét alkotják azok a ki-
sebbségi részvénycsomagok, me-
lyeket az állam birtokol különbö-
zõ társaságoknál” – magyarázta a
kormányülést követõen Boc. „Je-
len pillanatban minden megoldás
jó, amely a válság elleni fellépést

szolgálja – nyilatkozta Daniel
Dãianu gazdasagi elemzõ az
ÚMSZ kérdésére, hogy mennyire
lehet hatékony a tervezett eljárás.
– Tisztázni kell, hogy mekkora
összegrõl van szó, és hogyan fog-
juk kiegészíteni a befektetési for-
rásokat, az állami tulajdonrészbõl
eredõ osztalékok ugyanis eddig
hozzájárultak az államkassza be-
vételeihez.” Bár a szakember sze-
rint még nem világos, hogy az in-
tézkedés milyen mértékben járul
hozzá az állami források növelé-
séhez, valószínûnek tartja, hogy
nyereséges vállakozások részvé-
nyeirõl van szó. 
Folytatása a 6. oldalon 

Az állami vállalatok kisebbségi részvény-
csomagjainak áruba bocsátása révén hozna
létre befektetési alapot a kormány – derült
ki a Boc-kabinet tegnapi ülése után. Az
információ azt követõen lát napvilágot,
hogy az EBRD élesen kritizálta a román
kormány eddigi válságellenes intézkedéseit.
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Röviden

Bukarestben ülésezett a SZÁT

Bukarestben ülésezett tegnap az RMDSZ
Szövetségi Állandó Tanácsa (SZÁT),
amely az ügyvezetõ elnök elõterjesztésére
elfogadta a szövetség költségvetés-terveze-
tét. Markó Béla szövetségi elnök tájékoztat-
ta a SZÁT-ot a kormánykoalíció tevékeny-
ségérõl, ugyanakkor a testület meghallgatta
az egészségügyi miniszter beszámolóját.
Az RMDSZ  támogatja az egészségügyi
miniszter reformintézkedéseit, és ennek ke-
retében a mielõbbi decentralizációt. 

A Bechtel képviselõit fogadta 
Markó Béla miniszterelnök-helyettes

Az erdélyi autópályát építõ Bechtel vállalat
képviselõit fogadta hivatalában tegnap
Markó Béla miniszterelnök-helyettes.
Michael Lee Swinford, a cég új projekt-
igazgatója és Bogdan Sgârcitu kommuniká-
ciós igazgató a projekt stádiumát és a
2011–2012-re tervezett munkálatokat is-
mertette. Markó megerõsítette: az autó-
sztráda nagyon fontos, úgy a belsõ gazda-
sági fejlõdés, mint az Európai Unió orszá-
gaival való kapcsolattartás szempontjából,
hangsúlyozva, támogat minden infrastruk-
turális fejlesztést érintõ stratégiai projektet. 

Kirúgták Bolcaºt a PRM-bõl

Kirúgták a Nagy-Románia Pártból (PRM)
Lucian Bolcaºt. A szélsõséges nacionalista
alakulat vezetõsége szerint a PRM volt al-
elnöke „lepaktált Bãsescu elnök maffiájá-
val”, és ügyvédként nem védte meg az
alakulat érdekeit. Corneliu Vadim Tudor
pártelnök azt rótta fel Bolcaºnak, hogy
mulasztása miatt a PRM el fogja veszíteni
központi székházát, amelyet egy volt örö-
kös visszaigényelt az államtól. A kirúgott
politikus nem kívánta kommentálni az el-
lene felhozott vádakat, de megjegyezte,
hogy alaptalanok azok a hírek, miszerint
elnöki tanácsadói állást kínált neki Traian
Bãsescu. 

Már nem titkosak 
a forradalom dokumentumai

Feloldotta tegnap a kormány az „államti-
tok”, „titkos” és „szigorúan titkos” besoro-
lású, a Forradalom-dossziéhoz tartozó do-
kumentumok titkosítását. Ezt Emil Boc mi-
niszterelnök  közölte a kormányülés után.
Az erre vonatkozó határozat, valamint az
iratok tartalma is hamarosan megjelenik a
Hivatalos Közlönyben. Emil Boc elmondta,
az tette lehetõvé a tikosítás feloldását, hogy
ezen iratok immár nem lehetnek hatással
az állambiztonságra, a közrendre, az or-
szág védelmére, a közjogi, illetve magánjo-
gi érdekekre nézve.

Elmozdult a chilei fõváros

Több mint három méterrel eltolta nyugati
irányban a chilei Concepción városát a
múlt hónap végén történt pusztító erejû
földrengés - derítették ki chilei és amerikai
tudósok. Az amerikai Ohio állam egyete-
me által helyi idõ szerint hétfõn bemutatott
tanulmányuk szerint Concepción - a latin-
amerikai ország második legnagyobb váro-
sa - most három méterrel és négy centimé-
terrel nyugatabbra fekszik, mint a február
27-i földmozgás elõtt. 

Megtalálták a volt ciprusi elnök 
ellopott holttestét

A DNS-teszt eredménye igazolta, hogy va-
lóban Tászosz Papadopulosz volt ciprusi
elnök ellopott holttestét találták meg – je-
lentette be tegnap egy rendõrségi szóvivõ.
Egy bizonyos értesülés alapján a minap ta-
lálták meg egy Nicosia melletti temetõben
Papadopulosz feltételezett holttestét. A föl-
di maradványokat szûk három hónappal
ezelõtt lopták el a néhai államférfi sírjából.
Lukasz Luka igazságügyi miniszter kizárta
annak lehetõségét, hogy a hullarablás mö-
gött politikai okok lettek volna. 

Hírösszefoglaló

Barack Obama fogyatkozó
népszerûsége ellenére simán

gyõzne, ha meg kellene mérkõz-
nie egy elnökválasztáson Hillary
Clintonnal vagy George Bushsal
– derült ki a Newsmax/Zogby hét-
fõn ismertetett felmérésébõl. Az
amerikaiak 38 százaléka szavaz-
na egy mostani választáson a hi-
vatalban levõ elnökre, ha a volt
first lady lenne az ellenfele, aki a
voksok harminc százalékát tud-
ná összegyûjteni. A megkérde-
zettek 29 százaléka egyiküket
sem támogatná. A republikánu-
sok körében érdekes módon

Clinton lenne a jobb, 33 százalék
rá szavazna, míg Obamára csak
hat százalék (Clinton és Obama
is demokrata párti politikus). Ha
George W. Bush lenne az ellenfe-
le, akkor Obama 48 százalékot
kapna, míg a korábbi elnök a
voksok 38 százalékát szerezné
meg. tizenkét százalék egyikük-
bõl sem kérne. A függetlenek kö-
rében is jobb lenne Obama, 42
százalék támogatását kapná
meg, Bush csak 33 százalékot.

Jonh Zogby, a róla elnevezett
közvélemény-kutató cég alapító-
elnöke megállapította: bár Ame-
rika-szerte, különösen a függetle-
nek és mérsékeltek körében csaló-
dás érezhetõ az Obamával kap-
csolatos várakozások terén, a je-
lenlegi elnök könnyedén nyerne,
ha republikánus elõdje lenne az
ellenfele. Rávilágított: Bush még
mindig bukott elnökként szerepel
a köztudatban. Nemcsak az álta-
la hátrahagyott gazdasági válság
és a háborúk miatt, a konzervatí-
vok a számlájára írják az állam
túlköltekezését is. A négyezer
lehetséges szavazó internetes fel-
mérésébõl az is kiderült: az ame-
rikaiak a jelenlegi elnök és még
életben levõ elõdei közül legin-
kább Obama válságkezelõ képes-
ségében bíznak. 

Obama még verné Busht

Hírösszefoglaló

Kerekasztal-konferenciát java-
solt a német kormány tegnap

az iskolai szexuális visszaélések
megelõzésére. A németországi ka-
tolikus egyház támogatásáról biz-
tosította a javaslatot, és berlini ér-
tesülések szerint hasonlóképpen
foglalt állást a Vatikán is. Kristina
Schröder családügyi miniszter an-
nak nyomán állt elõ indítványá-
val, hogy az elmúlt hetekben több
németországi egyházi iskolában
paptanárok által diákokkal szem-
ben évtizedekkel ezelõtt elkövetett
szexuális bûncselekményekre de-
rült fény. A kerekasztal-konferen-
cia idõpontjául április 23-át java-
solta, és arra a két legnagyobb né-

metországi egyház, a katolikus és
az evangélikus egyház, továbbá
családügyi, valamint oktatási szer-
vezetek és az orvostársadalom
képviselõit hívta meg.

A német katolikus egyház tá-
mogatásáról biztosította az állami
hatóságok tevékenységét. Az egy-
ház vezetõ szervének számító ka-
tolikus püspöki konferencia hang-
súlyozta: fenntartás nélkül támo-
gatja az egyházi személyek által
kiskorúakkal szemben elkövetett
szexuális bûncselekmények üldö-
zését, illetve feltárását. Sõt, ilyen
esetekben a püspöki konferencia
az állami hatósági eljárás mellett
egyházi büntetõjogi eljárást is in-
dít – hangoztatta a püspöki konfe-
rencia szóvivõje. 

Berlin: feltárják az egyházi 

tanárok szexuális visszaéléseit

Hírösszefoglaló

Viktor Janukovics ukrán el-
nök tegnap kijelentette, hogy

(továbbra is) az ukrán lesz az
egyetlen hivatalos nyelv az or-
szágban, de kötelezõen alkal-
mazzák a Regionális vagy Ki-
sebbségi Nyelvek Európai Char-
táját. Az államfõ errõl a
Cserkaszi megyei Kanyivban be-
szélt a Sevcsenko-díj átadó ün-
nepségén. A 26 ezer fõs járási
székhelyen nyugszik a XIX. szá-
zadi ukrán nemzeti költõ, Tarasz
Sevcsenko. Az „ukrán Petõfi-
ként” is ismert költõ születésé-
nek 196. évfordulóján, Kijevben
tartott emlékünnepségen Janu-
kovics választási ellenfele, Julija
Timosenko mintegy kétezer híve
elõtt felszólította az ellenzéket,
egyesüljenek az új államfõ „uk-
ránellenes politikája” ellen.
Timosenko kormányát a múlt
héten menesztette, az oroszba-
rátnak tartott Janukovics vezette
Régiók Pártja kezdeményezésére
az ukrán parlament. Választási
kampányában Janukovics az
orosz nyelv védelmét ígérte az
elõzõ kormányzat „ukráno-
sítási” törekvéseivel szemben.
2009 júliusában Beregszászon
még elnökjelöltként az ukrajnai
nemzeti kisebbségek, köztük a
kárpátaljai magyarok helyzeté-
nek a javítását helyezte kilátásba.
Mint akkor mondta, Ukrajnában
elfogadták ugyan a Regionális
vagy Kisebbségi Nyelvek Euró-
pai Chartáját, de annak megva-
lósítása nem történt meg, mert
Viktor Juscsenko akkori elnök
megvétózta az ehhez szükséges
törvényeket. A kisebbségi nyel-
vek védelmét célzó, 1992-ben
aláírt Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartája ren-
delkezik többek között e nyelvek
oktatása és tanulása megfelelõ
formáinak és eszközeinek bizto-
sításáról, továbbá azoknak a köz-
életben való használatát elõsegí-
tõ intézkedésekrõl. 

Az ukrán marad
a hivatalos nyelv

Németország után Ausztriában is egyre nagyobb nyilvánosságot
kapnak az egyházi iskolákban elkövetett szexuális visszaélések. A
német nyelvterület legrégebbi kolostorának, a salzburgi Szent Péter
bencés apátságnak az egyik volt növendéke kedden az osztrák rádi-
óban tárta a nyilvánosság elé a visszaéléseket, amelyeket az intéz-
mény jelenlegi fõapátja és két egykori szerzetes követett el ellene
negyven évvel korábban. Ugyanaznap egy vorarlbergi cisztercita
internátus vezetõje is megerõsítette, hogy náluk is történt két hason-
ló eset, az egyik az 1980-as években, a másik 2001-ben.

Ausztriában is mozgolódnak

Hírösszefoglaló

Az Egyesült Államok Izrael
mellett áll, ha a zsidó állam

biztonságáról van szó – jelentette
ki Joe Biden amerikai alelnök teg-
nap Jeruzsálemben, miután meg-
beszélést folytatott Benjamin
Netanjahu izraeli miniszterelnök-
kel. Biden újságírók elõtt leszö-
gezte: az amerikai–izraeli kapcso-
latok sarokköve Washington „tel-
jes és fenntartás nélküli” elkötele-
zettsége Izrael biztonsága mellett.
Az izraeli kormányfõvel együtt
tartott sajtótájékoztatóján kitért
arra is, hogy az Egyesült Államok
eltökélt szándéka megakadályoz-
ni, hogy Irán nukleáris fegyver-
hez jusson.

Az iráni atomvitával kapcso-
latban Netanjahu elmondta,
hogy nagyra értékeli az amerikai
kormány erõfeszítéseit az Irán el-
leni szankciók megszigorítása ér-

dekében. „Minél súlyosabbak
ezek a büntetõintézkedések, an-
nál valószínûbb, hogy Irán kény-
telen lesz dönteni: atomprogram-
ját vagy jövõbeli stabilitását he-
lyezi elõbbre” – mondta.

Biden Netanjahuval folytatott
tárgyalásán hangsúlyozta: Wa-
shington támogatja azokat, akik
„hajlandóak kockázatokat vállal-
ni a békéért”, és biztos abban,
hogy Izrael erre készen áll. Az
amerikai alelnök elõzõleg Simon
Peresz izraeli elnökkel találko-
zott. Megbeszélésük elõtt az ame-
rikai politikus arról beszélt, hogy
most „igazi lehetõség” kínálkozik
a béke megteremtésére az izraeli-
ek és a palesztinok között. Úgy
vélekedett, hogy az izraeli és a pa-
lesztin nép érdekei inkább egybe-
esnek, mint különböznek.

Biden örömét fejezte ki, hogy
Izrael és a palesztinok közvetett
béketárgyalásokat kezdenek.

Hozzátette: reméli, hogy ez a fo-
lyamat segítheti eloszlatni az el-
múlt években felgyülemlett bizal-
matlanságot, és végsõ soron a
közvetlen tárgyalások megkezdé-
sét eredményezi majd. A wa-
shingtoni Fehér Ház hétfõn jelen-
tette be, hogy megállapodás szü-
letett a közvetett párbeszédrõl
George Mitchellnek, az amerikai
elnök közel-keleti különmegbí-
zottjának a közremûködésével.
Mitchell a következõ hetekben Iz-
rael és a palesztin területek között
fog ingázni, és közvetít a tárgyalá-
sokban. Joe Biden személyében
Barack Obama hivatalba lépése
óta a legmagasabb rangú ameri-
kai politikus látogatott el Izraelbe.
Az alelnök szerdán továbbutazik
a ciszjordániai Rámalláhba és a
palesztin területekre, hogy tár-
gyaljon Mahmúd Abbász palesz-
tin elnökkel és Szalám Fajjád kor-
mányfõvel. 

Amerika kiáll
Izrael mellett

Szívélyes fogadtatás. Joe Biden amerikai alelnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel 

Barack Obama Fotó: Agerpres/AP

Fotó: Agerpres
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Csatát nyert tegnap a házbi-
zottsági ülésen Mircea

Geoanã. Az ellenzéki többségû
testület leszavazta azt a javasla-
tot, hogy a felsõház mai ülésének
egyik napirendi pontja a szenátus
elnökének leváltása legyen. A
Demokrata–Liberális Párt (PD-
L) és az RMDSZ azonban nem
adja fel: ma megpróbálja a plé-
num elé terjeszteni az indítványt
– tudtuk meg Fekete Szabó And-
rástól. Az RMDSZ frakcióveze-
tõjének tájékoztatása szerint a
szenátoroknak is joguk van plé-
numban napirendi pontokat java-
solni. „Az ülés elején a házelnök
szavazásra bocsátja a napirendi
pontokat. Ezeket a szenátorok ki-
egészíthetik javaslataikkal” – ma-
gyarázta az ÚMSZ-nek a politi-
kus, aki tegnap nem tudta megjó-
solni, milyen sikerrel jár majd ez
a próbálkozás.

Hasonlóan nyilatkozott tegnap
Traian Igaº, a PD-L frakcióveze-
tõje is. Tájékoztatása szerint a
frakció minden eszközzel meg-
próbálja napirendre tûzni a szoci-
áldemokrata házelnök leváltására
vonatkozó indítványát. Mint
mondta, ha ezt ma sem sikerül el-
érni, akkor ismét a házbizottság-
hoz fordulnak kérésükkel. „Addig
próbálkozunk, amíg sikerrel já-
runk” – mondta a frakcióvezetõ.

Lebénul a szenátus?

A házbizottság tegnapi ülésén
Ion Chelaru szociáldemokrata
háznagy seperte le az asztalról a
a PD-L kezdeményezését. Javas-
latára született döntés arról, hogy
a testület még csak ne is tárgyalja

a házelnök leváltására vonatkozó
indítványt; ezt a tizenhárom tagú
házbizottság hét ellenzéki tagja –
köztük Mircea Geoanã – szavaz-
ta meg. 

Chelaru és Geoanã egyaránt ar-
ra hivatkozott, hogy a házelnök
leváltására irányuló kezdeménye-
zés alkotmányellenes, így fölösle-
ges a plénum elé terjeszteni. „A
javaslat elfogadhatatlan volt, mert
az alkotmányba, az Alkotmánybí-
róság korábbi döntéseibe és a ház-
szabályba ütközik” – magyarázta
a házelnök, aki – ígérete szerint –
a szenátus mai plénumán is az
„alkotmányosság híve” lesz. Ion
Chelaru szerint ha a PD-L a mai
plénumon is újra elõterjeszti ja-
vaslatát, fennáll a veszély, hogy le-
bénul a szenátus tevékenysége.

Frunda másképp látja

Mint ismert, a házelnök levál-
tását az RMDSZ is támogatja;
ezt az álláspontot a szövetség sze-
nátusi frakciója hétfõi ülésén sza-
vazással meg is erõsítette. Volt
azonban ellenszavazat is, Frunda
György szenátoré. „Sem jogi,
sem politikai szempontból nem
tartom helyes döntésnek Geoanã
leváltását” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek a politikus. Frunda ér-
velése szerint a házelnök csak két
esetben váltható le: ha saját párt-
ja visszahívja tisztségébõl, vagy
ha sorozatosan, illetve súlyosan
megszegte a házszabályt. „Az
nem meríti ki a házszabály súlyos
vagy sorozatos megsértését, hogy
a szenátus elnöke megtagadta a

függetlenek egyik kérését” – ma-
gyarázta a szenátor. Hozzátette,
emellett az alkotmány is kimond-
ja, hogy a házelnököket teljes
mandátumra, azaz négy évre vá-
lasztják. Frunda politikai szem-
pontból azért helyteleníti a dön-
tést, mert szerinte a késõbbiekben
visszaüthet az RMDSZ-re is.
„Ugyanúgy, ahogy most Geoanát
egy parlamenti többség leváltaná,
leválthatják azokat az RMDSZ-
es honatyákat is, akik vezetõ tiszt-
ségeket töltenek be a szakbizott-
ságokban” – jelentette ki. A sze-
nátor szerint a döntéssel az
RMDSZ megítélése is romlik.
„Korábban nemcsak azért dicsér-
ték a politikusainkat, mert jól fel-
készültek, hanem azért is, mert
van tartásuk” – magyarázta. 
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Az igazság az, hogy most na-
gyítóval kellene többször is

végigböngészni a bukaresti
szenátus mûködési sza-
bályzatát, és – híven a

romániai jogszabályok haladó
hagyományaihoz – még

legalább kéttucatnyi
jogászt is megkérdez-

ni, hogy így vagy fordítva kell értelmezni ezt
vagy amazt a szókapcsolatot, jelzõt, netán azt
a szerény kis vesszõt, amely többértelmûvé
tesz egy mondatot.
Azután pedig fellapozni A politika mûvésze-
te címû enciklopédiát – biztos van ilyen, és
nem is egy –, majd elolvasni azokat az elve-
ket, amelyek lehetõvé teszik, hogy a rendkí-
vül gyorsan változó mozgástérben is meg le-
hessen találni azokat a kapaszkodókat,
amelyek segítségével  bármilyen helyzetben
tovább lehet jutni. 
És ha mindezt megtettük – valószínû, hogy
hétköznapi, állampolgári logikával nem
mindent értünk meg –, akkor máris ott va-
gyunk a Geoanã-ügynél. Tegnap a felsõház
állandó bizottsága nem szavazta meg a volt
PSD-elnök, (még) szenátuselnök felfüggeszté-
si ügyének felvételét a mai szenátusi napiren-
di pontok közé, a plénum azonban máskép-
pen dönthet, akár annak ellenére is, hogy az
ülést éppen a leváltandó elnök vezeti, hiszen
immár a felsõházra is enyhe kormánytöbb-
ség jellemzõ. Márpedig a kormány úgy véle-
kedik: ha ellenzéki a szenátus elnöke, akkor
akadályozhatja az állam megreformálásá-
nak törvényeit, és ebben van egy kis igazság.
De abban is van, hogy az alkotmány éppen
az állam mûködõképessége fenntartásának
érdekében védi elsõ számú tisztségviselõit a
gyakori cseréktõl, és ha politikai eszmecserék,
megegyezések nyomán valami eldöntetett, azt
be is kellene tartani, legalább a demokrácia
látszatának megõrzéséért. 
Az RMDSZ nincs könnyû helyzetben: lévén
a kormánykoalíció tagja, nyilvánvalóan a
kabinet politikája mellett kell elköteleznie
magát. Geoanã kényszerleváltását az is indo-
kolná, hogy a nagyon kis szavazatkülönbség-
gel lemaradt államelnökjelölt nem rajong a
Bãsescu által erõltetett és népszavazással
szentesített egykamarás parlamentért, de hát
– más okokból kifolyólag – ugyanez az
RMDSZ-nek sem a szívügye. 
A szövetségnek – nem elõször, és nem is utol-
jára – az erõs bukaresti parlamenti sodrásban
kell megtalálnia a helyes utat, és méghozzá
nem is rövid, hanem hosszabb távon. Arra a
legfontosabb követelményre alapozva: vajon
melyik döntés segíti majd nagyobb mértékben
a romániai magyar közösség érdekeit? 
Ha az RMDSZ  részleteiben, nem csupán a
politika, hanem a valós élet szempontjaiból is
kibontja ezt az alapelvet, akkor minden bi-
zonnyal megtalálja mindazokat a támponto-
kat az elkövetkezõ hetekben, amelyek segítik
munkáját. Mert nem kétséges, hogy ami most
következik a szenátusban, az meglehetõsen
hosszú menetelés lesz, és szinte naponta felpa-
rázslik majd a vita, illetve a mûködési sza-
bályzatnak az a bizonyos értelmezése, amelyet
lehet így is gondolni, meg amúgy is…

Román lapszemle

Hosszú menetelés

Székedi Ferenc

Kolozsvár, Temesvár és Brassó az elsõ ro-
mániai városok, amelyekben véget érhet
az ingatlankrízis, miután itt februárban
emelkedésnek indultak a lakásárak. (Ade-
vãrul) Naponta nyíltak újabb és újabb
zálogházak Románia-szerte tavaly. Ez
nemcsak a kölcsönért folyamodók, hanem
a potenciális vásárlók számára is virágzó
üzletnek bizonyult. (România liberã)
Mintegy 117 millió euróra vásárolt termé-
szetes alapanyagú gyógykészítményeket a
román lakosság 2009 folyamán, aminek
köszönhetõen az ágazat forgalma nyolc
százalékkal növekedett az elõzõ idõszak-
hoz képest. (Curierul naþional) Több fõ-
városi tanár az internetes chat-fórumokon
keresztül segít tanítványainak a házife-
ladatok elkészítésében és egyéb tanulmá-
nyi kérdésekben.  (Evenimentul zilei)

A demokrata-liberálisok ma a szenátus plénumában kérik Mircea Geoanã házelnök leváltását Fotó: Szávuj Attila/archív

Csatát nyert Geoanã

Kovács Zsolt

Az önkormányzati munka
akadályozása és a munkahe-

lyérõl való hiányzás miatt indítja
el Bán István, baróti RMDSZ-es
alpolgármester ellen a leváltási
procedúrát felettese, Nagy István.
A Magyar Polgári Párt (MPP) szí-
neiben mandátumot nyert város-
gazda szerint az alpolgármester
másfél éve nem írta alá a jelenléti
könyvet, ezért a holnapi tanács-
ülésen kezdeményezi leváltását.
„Ezt kívánja a közérdek” – indo-
kolta kezdeményezését a baróti
polgármester, aki szerint Bán Ist-
ván leváltásának nincs köze politi-
kai ellentétekhez. Magyarázata
szerint az alpolgármester nem lát-
ja el feladatait, nem tartja tisztelet-
ben a munkaidõt, akadályozza az
önkormányzat munkáját, mert
nem írja alá annak iratait, és több
civil pert kezdeményezett a pol-
gármester és a városháza dolgozói
ellen. Nagy István elmondta:
nincs ellenére annak, hogy a levál-
tott alpolgármester helyébe az
RMDSZ mást nevezzen ki. Az
érintett Bán István szerint alapta-
lanok a hiányzásról szóló vádak,
ugyanis õ rendszerint már a pol-
gármester elõtt beérkezik a mun-
kahelyére, de mivel öt település
tartozik a városhoz, sokat megy
terepre. A baróti önkormányzat-
nak hat RMDSZ-es, öt MPP-s és
négy független tanácstagja van. 

Leváltják Barót
alpolgármesterét?

Antal Erika

Kétnapos rendezvénysorozat-
tal emlékeznek a jövõ hét vé-

gén Marosvásárhelyen 1990 „fe-
kete márciusára”. Az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács és a Pro
Europa Liga szeretné felhívni a fi-
gyelmet az események igazi oko-
zóira, világossá tenni, hogy mi
váltotta ki az akkori magyar–ro-
mán nyílt konfliktussá fajuló el-
lentéteket. Kincses Elõd maros-
vásárhelyi ügyvéd tegnap ismer-
tette a programot, amely 19-én,
pénteken este fáklyás felvonulás-
sal kezdõdik a Kultúrpalota elõtt.
A menet végigvonul a fõtéren, fel-
tér a Bolyai utcán a bíróság épüle-
téig, ahol annak idején, 1990.
március 19-én a Görgény völgyé-
bõl behozott román parasztok
megrohamozták az RMDSZ
székházát, és bántalmazták az
ottrekedteket, közöttük Sütõ
Andrást. A fáklyás menet onnan
a református temetõbe vonul Sütõ
András sírjához, koszorúkat he-
lyez el és fõhajtással emlékezik az
íróra. Március 20-án délelõtt 10
órakor a belvárosi római katoli-
kus plébánia Deus Providebit Ta-
nulmányi Házában Hogyan to-
vább? címmel kerekasztal-beszél-
getésre kerül sor román és ma-
gyar értelmiségiek részvételével.
A rendezvénysorozat 20-án dél-
után a Vártemplomban ökumeni-
kus istentisztelettel ér véget. 

Fekete márciusra
emlékeznek

ÚMSZ

Cãtãlin Voicu szenátor letar-
tóztatásának engedélyezését

kérte tegnap a parlamenttõl az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA). A szociáldemokrata
honatyát befolyással való üzérke-
déssel, okirat-hamisítással, kor-
rupciós bûncselekményekben va-
ló bûnrészességgel vádolják. A
DNA szerint Voicu pénzt kért és
kapott üzletemberektõl azért,
hogy közbenjárjon polgári és bûn-
vádi ügyeikben azok kedvezõ
megoldása érdekében. Az érintett
politikai leszámolást lát a vád-
emelés mögött, hozzátéve, az õt
terhelõ bizonyítékokat törvényte-
lenül gyûjtötték össze a korrup-
cióellenes ügyészek. „Úgy dol-

goznak, mint az egykori
Szekuritáté tette” – nyilatkozta
Voicu, aki egyelõre nem konzul-
tált párttársaival arról, hogy mi-
lyen álláspontra helyezkednek az
ügyészek kérésével kapcsolatban.
Victor Ponta PSD-elnök tegnap
jelezte, a szociáldemokraták nem
fogják akadályozni az igazság-
szolgáltató szervek munkáját, sze-
rinte Voicu szenátor ügycsomójá-
nak „minél hamarabb a bírák elé
kell kerülnie”. A parlamenti pro-
cedúra szerint a DNA kérését
elõbb a szenátus állandó bizottsá-
gának és a jogi bizottságnak is jó-
vá kell hagynia, mielõtt a felsõház
plénuma döntene a mentelmi jog
megvonásáról. A szociáldemok-
rata szenátor valószínûleg elveszti
pártja védelmét, ugyanis a PSD
szürke eminenciásának számító
Viorel Hrebenciuc is „nem
tudom”-mal válaszolt az újság-
írók azon kérdésére, hogy kiáll-
nak-e Voicu mellett. 

A DNA vádirata szerint a
PSD-s honatya két részletben,
több mint negyedmillió eurót kért
és kapott egy üzletembertõl, aki-
nek a fizetség fejében azt ígérte,
hogy a Legfelsõbb Bíróságon „le-
állíttat” egy ellene folyó pert. Egy
másik üzletember 119 ezer lejt fi-
zetett Voicunak, hogy vesse latba
befolyását a fõvárosi rendõrség-
nél egy bûnvádi nyomozás leállí-
tása érdekében. 

A DNA engedélyt kér 

Cãtãlin Voicu letartóztatására

Cãtãlin Voicu szenátor Fotó: Mediafax
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Bogdán Tibor

Bukarest nagyrészt kény-
szerbõl osztotta fel fej-

lesztési régiókra az országot,
mivel ez fontos elõfeltétele
volt Románia uniós csatlako-
zásának. 

„Magyarellenes” 
régiók

A mindenkori román hata-
lom gyanakvással tekintett –
és tekint – a regionalizálásra,
amelyben még mindig az or-
szág szétszakításának, elsõ-
sorban a magyarlakta vidé-
kek elkülönülésének veszé-
lyét látja. Így az is érthetõ,
hogy 1998-ban, a régiók kije-
lölésénél, az illetékeseket
nem a kiegyensúlyozott terü-
leti fejlesztés elve vezérelte,
hanem sokkal inkább politi-
kai és etnikai szempontok,
egészen konkrétan az, hogy
egyetlen régióban se kerül-
hessen túlsúlyba a magyar la-
kosság. Ennek nyomán teljes-
séggel képtelen párosítások
születtek: a szubkárpáti öve-
zetben fekvõ Vrancea megye
egy régióba kerül a tengerpar-
ti Konstancával; az ugyan-
csak szubkárpáti és kõolajipa-
rának köszönhetõen igen fej-
lett Prahova megye a Duna
menti, gazdaságilag és társa-
dalmilag egyaránt elmaradt

Teleormannal alkot közös ré-
giót. Nem zavarta a „region-
alizálókat” az sem, hogy
Hunyad megyét természetes
határok (hegyek) is elválaszt-
ják a fejlett Bánságtól, emel-
lett pedig Hunyad nyilvánva-
lóan minden szempontból
sokkal inkább Fehér megyé-
hez kötõdik.

A csúcs: Bukarest 

A képtelen felosztás súlyos
következményei tizenkét év
elteltével egészen világosan
megmutatkoznak. Az egyes
régiók között nemcsak fenn-
maradtak, hanem tovább mé-
lyültek a fejlettségi különbsé-
gek. Az egyik legszegényebb
övezet – és nemcsak Romá-

nia, hanem az egész EU vi-
szonylatában – Moldva ma-
radt, a feketelistán csupán a
bolgár Szeverozapaden tarto-
mány elõzi meg. Így a romá-
niai északkeleti régióban a la-
kossági vásárlóerõ mindössze
27 százaléka az uniós átlag-
nak, alig egy százalékkal
több, mint a bolgár feketelis-
ta-vezetõnek. A tíz legszegé-
nyebb uniós régió közül há-
rom romániai: az olténiai dél-
nyugati, a havasalföldi déli,
valamint a délkeleti, ahol a
vásárlóerõ csupán egyharma-
da a közösségi átlagértéknek.
A husz régiót tartalmazó sze-
génységi lajstromon pedig to-
vábbi két romániai térség ka-
pott helyet: az északnyugati
és a központi. 

Ugyanakkor Bukarestnek
nincs miért szégyenkeznie,
hiszen a több mint kétmilliós
fõvárosban a lakossági vásár-
lóerõ meghaladja az uniós
szint 90 százalékát. 

A hazai régiók közti eltérés
miatt igen viszonylagos az a
számadat is, miszerint Romá-
niában az egy fõre esõ bruttó
hazai termék értéke közel
hatezer euró. Bukarestben
ugyanis meghaladja a 13 ezer
eurót, amivel olyan aránylag
fejlett volt szocialista országo-
kat elõz meg, mint Csehor-
szág, Magyarország, Len-
gyelország vagy Szlovákia,
míg Moldvában a négyezret
sem éri el, amivel még a volt
szovjet tagköztársaságokhoz
képest is lemarad. Hasonló-
képpen mélyen Bukarest alatt
teljesít a többi régió is. Emel-
lett az északkeleti régióban a
lakosság egynegyede dolgo-
zik az iparban, a többi mezõ-
gazdaságból él, a nyugati öve-
zetben a helyzet fordított.  

Tizenhat az igazi?

A valós fejlettségi szinteket
és fejlõdési igényeket, nem-

különben a földrajzi és törté-
nelmi szempontokat, a ha-
gyományokat figyelmen kí-
vül hagyó régiók helyett az
RMDSZ teljesen másfajta fel-
osztást javasol. Ennek megfe-
lelõen tizenhat kisebb, de
ésszerûbben meghatározott,
rugalmasabb régiót alakítaná-
nak ki, az Európai Bizottság
szabályzatának megfelelõen,
a gazdasági, történelmi, föld-
rajzi, kulturális, illetve kör-
nyezeti szempontokra épülõ
regionális identitás alapján.
Ezzel kapcsolatos tervezetét
két évvel ezelõtt, októberben
nyújtotta be az érdekvédelmi
szervezet a szenátushoz. Az
RMDSZ elképzelésének
megfelelõen a tizenhat régiót
öt makrorégió foglalná magá-
ba. A magyarlakta területeket
illetõen a Székelyföld – Har-
gita, Kovászna és Maros me-
gye – külön régiót alkotna,
hasonlóképpen tömörülné-
nek a bánsági részek, Arad,

Krassó-Szörény és Temes
megye. Azonos régióhoz tar-
tozna Fehér és Hunyad, és
szintén külön régiót hozna
létre Szeben és Brassó megye.
További erdélyi régiót alkotna
Beszterce-Naszód, Kolozs és
Máramaros, valamint a
Partiumhoz tartozó Bihar,
Szilágy és Szatmár megye.
Mindezzel a hosszú idõk so-
rán kialakult erdélyi hagyo-
mányokat, affinitásokat is
szem elõtt tartja.

Jóllehet román – nemcsak
nacionalista – politikai kö-
rökben élesen támadták az
RMDSZ tervezetét, azt sike-
rült a szenátusban hallgató-
lagosan elfogadtatni, miután
lejárt a megvitatására kije-
lölt határidõ. A dokumen-
tumra még a képviselõház-
nak is rá kell bólintania, és
lévén hogy ez a kamara az
ügydöntõ ház, itt már nem
érvényesülhet a hallgatóla-
gos elfogadás elve. 

Területi fejlesztés: régi jó régiók

Konyec: egy kivonulás története

Gyulay Zoltán

A második világháború
után megkötött béke-

szerzõdés újra átrajzolta
Európa térképét: egyebek
mellett a Német Birodalom
területén hosszú idõn át két
Németország létezett, más-
hol húzták meg Lengyelor-
szág határait, újabb terüle-
tek kerültek a Szovjetunió-
hoz – a leghúsbavágóbb vál-
tozás azonban az volt, hogy
az Elbától keletre szovjet be-
folyás érvényesült, és ennek
támaszául szolgált a szovjet
csapatok állomásoztatása,
magyarul: a megszállás is. 

Sztálin öröksége

A párizsi békeszerzõdés
megkötése után a Kreml
teljhatalmú ura, Joszif
Visszarionovics Sztálin szá-
mára nem volt nehéz érvet
találni Magyarország szov-
jet katonai megszállásának
fenntartásához: az Ausztriá-
ban állomásozó szovjet csa-
patok utánpótlási útját kel-
lett biztosítani. Ez az érve-

lés azonban az osztrák –
négyhatalmi – államszerzõ-
dés aláírása és kihirdetése
után, 1955 után teljesen
okafogyottá vált, mivel a
szovjet katonák elhagyták
Ausztria területét, de ettõl a
vonaltól keletre semmi nem
változott. Ez a megszál-
ló–elnyomó jelleg is közre-
játszott az 1956-os esemé-
nyekben: a lengyelországi,
robbanással fenyegetõ poli-
tikai válságban és a magyar-
országi forradalomban.

A Nagy Imre vezette ma-
gyar kormány 1956. október
23. után kilépett a NATO el-
lensúlyaként (és az ausztriai
csapatkivonást követõen)
létrehozott Varsói Szerzõ-
désbõl, valamint követelte a
szovjet csapatok távozását
az ország területérõl.
Moszkva látszólag teljesítet-
te az óhajt, hogy november
4-én újult erõvel induljon
meg Budapest ellen. A for-
radalom a túlerõ következ-
tében elbukott, Magyaror-
szág megszállása pedig még
három és fél évtizeden át
fennmaradt.

Hruscsovtól 
Gorbacsovig

Az országot a forradalom
bukásától a rendszerváltozás
folyamatának kezdetéig irá-
nyító Magyar Szocialista
Munkáspárt (MSZMP) elsõ
embere, Kádár János több-
ször – már 1956. november 4-
én elhangzott, máig nem tel-
jesen tisztázott körülmények
között (Szolnokon a kárpátal-
jai Ungváron?) rögzített rá-
dióbeszédében is – ígéretet
tett arra, hogy a rend helyre-
álltával elkezdõdhetnek a tár-
gyalások a szovjet alakulatok
távozásáról. Erre vonatkozó
ígéretek a Szovjetunió Kom-
munista Pártja (SZKP) fõtit-
kárának, a miniszterelnöki
posztot is betöltõ Nyikita
Szergejevics Hruscsovnak a

részérõl is elhangzottak – sõt:
Románia területérõl már
1958-ban távoztak a szovjet
csapatok –, az 1964-ben örö-
kébe lépett, keményvonalas
Leonyid Iljics Brezsnyev a
kérdést egyszerûen jegelte. A
megvalósításra a gorbacsovi
bel- és külpolitikai nyitásig
kellett várni.

Mihail Gorbacsov, az
SZKP fõtitkára – utóbb a
Szovjetunió elsõ (és utolsó)
elnöke – 1988. december 7-
én az ENSZ Közgyûlésének
43. ülésszakán bejelentette,
hogy országa csapatkivoná-
sokba kezd az NDK, Cseh-
szlovákia és Magyarország
területérõl; Magyarországon
még a csapatkivonási egyez-
mény megkötése elõtt, 1989.
április 25-én hazaindult az
elsõ szovjet alakulat.

A Bécsben folyó közép-
európai haderõ-csökkentési
tárgyalásokon 1990 január-
jában Magyarország kere-
ken felszólította a Szovjet-
uniót, hogy legkésõbb 1991-
ig vonja ki területérõl csapa-
tait. A tárgyalások február 1-
jén meg is kezdõdtek Buda-
pesten. Az 1990. március
10-én Moszkvában aláírt
csapatkivonási egyezmény
értelmében a következõ év
június 30-ig kellett kivonni a
teljes személyi állományt,
valamint a fegyverzetet, a
harci technikát és az anyagi
eszközöket is.

A moszkvai megállapodás
után két nappal, 1990. márci-
us 12-én megkezdõdött a Ma-
gyarországon tartózkodó
szovjet Déli Hadseregcsoport
hazaszállítása. Az ezt követõ
tizenöt hónapban összesen
mintegy 35 ezer vasúti kocsi
szállította a Szovjetunióba az
alakulatok eszközeit, katoná-
it. A feladat nagyságát jelzi,
hogy mintegy ötvenezer kato-
nát és nagyjából. ugyanennyi
polgári alkalmazottat, illetve
családtagot kellett hazajuttat-
ni. A szovjet csapatok több
mint 27 ezer különféle harc-
jármûvel és gépjármûvel ren-
delkeztek; a mintegy 560 ezer
tonna különféle anyagból 230
ezer tonnát tett ki a lõszer,
százezer tonnát pedig az
üzemanyag.

A „nulla megoldás”

A Déli Hadseregcsoport
egységeinek minden tisztje
és sorkatonája visszatért a
Szovjetunióba – nem csekély
személyes gondot és állami
problémát okozva az elhe-
lyezésükkel –, néhány kato-
nafeleség és nagykorú gyer-
mek viszont Magyarorszá-
gon maradt, letelepedési en-
gedélykérelmet adott be az
illetékes szervekhez. Hóna-
pokon keresztül nem jutott
nyugvópontra a pénzügyi el-
számolás kérdése sem:
Moszkva a hátrahagyott ja-
vakért (például a lerobbant
állapotú épületekért) követelt
volna pénzt, a magyar állam
pedig az okozott környezeti
károkért. Végül „nulla meg-
oldás” született.

Für Lajos honvédelmi mi-
niszter a Magyar Televízió
Híradójának esti fõkiadásá-
ban 1991. június 16-án a kö-
vetkezõ szavakat mondta:
„Tisztelettel és fölemelt fõ-
vel jelentem a nemzetnek,
hogy ma délután 15 óra 1
perckor Silov altábornagy úr
személyében az utolsó szov-
jet katona is elhagyta ha-
zánk területét.”

Magyarország az 1944.
március 19-én bekövetkezett
német megszállás óta elõ-
ször nyerte vissza területi
függetlenségét. 

Több mint egy évtizeddel ezelõtt osz-
tották fel Romániát fejlesztési régiókra.
Az 1998-ban kialakított nyolc térség 
ellen már akkor sokan tiltakoztak.

Ma húsz esztendeje, 1990. március 10-
én Horn Gyula magyar és Eduard
Sevardnadze szovjet külügyminiszter
Moszkvában aláírta a szovjet csapatok
kivonásáról szóló egyezményt.

Makrorégió 1. makrorégió 2. makrorégió 3. makrorégió 4. makrorégió
(NUTS I)

Régió északnyugati központi északkeleti délkeleti déli Bukarest-Ilfov délnyugati nyugati

(NUTS II)

Megye

(NUTS III) Bihar Fehér Bacãu Brãila Argeº Bukarest Dolj Arad

Beszterce-Naszód Brassó Botoºani Buzãu Cãlãraºi Ilfov Gorj Krassó-Szörény

Kolozs Kovászna Iaºi Konstanca Dâmboviþa Mehedinþi Hunyad

Máramaros Hargita Neamþ Galac Giurgiu Olt Temes

Szatmár Maros Suceava Tulcea Ialomiþa Vâlcea

Szilágy Szeben Vaslui Vrancea Prahova

Teleorman

Románia régiós felosztása

Horn Gyula magyar és Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter 



A rablókapitány a sziklához közeledett; éppen a mellett a fa mel-
lett haladt el, amelyen Ali Baba rejtõzködött. Néhány bokron át-
gázolt, majd megszólalt:
– Szézám, nyílj ki!
A sziklában kinyílt egy ajtó, azon át beléptek az emberei, õ maga
is utánuk. Aztán az ajtó bezáródott. A rablók sokáig maradtak a
sziklában, de végre ismét nyílt az ajtó, most a kapitány lépett ki el-
sõnek és a negyven rablót elvonultatta maga elõtt, majd így szólt:
– Szézám, zárulj!
Erre az ajtó bezáródott. Ekkor valamennyien felkantározták lovu-
kat, és ugyanazon az úton, amelyen idejöttek, elvágtattak.
Ali Baba jó sokáig várt, amíg a rablók messzire eltávolodtak, az-
tán szép lassan leereszkedett a fáról, az ajtó elé lépett, amelyet egy
sûrû bokor egészen elrejtett, és miként a rablókapitány, szólt õ is:
– Szézám, nyílj ki!
Az ajtó azonnal kinyílt, és Ali Baba világos barlangba lépett,
amely felülrõl kapta a napfényt. A tágas barlangban rengeteg élel-
miszer, drágábbnál drágább áruk, selymek és brokátok, pompás
szõnyegek hevertek nagy halmokban. Ali Babát azonban egy ver-
tarany- és ezüsthalom vonzotta a leginkább, amelynek egy része
bõrzsákokban volt elhelyezve. (…) A zsákokban levõ vertaranyból
fölszedett annyit, amennyirõl gondolta, hogy a szamarai elbírják.
Amidõn aztán ezeket felrakta a szamarakra és a drága rakomány
fölé még fát is tett, nehogy valaki észrevegye, mit visz, odaszólt az
ajtónak:
– Szézám, nyílj ki!
Az ajtó azonnal kinyílt, majd, amikor Ali Baba kilépett, mindjárt
becsukódott utána.

Ali Baba és a negyven rabló (Ezeregy éjszaka meséi). 
Fordította Benedek Elek

A „rendszerváltoztatáshoz” elõször is egy
benzineskanna kell, mert nincs az a vízá-
gyúzhatnék zsaru, aki ne nyomna féket, ha
az orra elõtt robbantani akar a mindenre
elszánt „forradalmár”. Persze arról nincs
feltevés, hogy a pesti belvárosban, legfõkép-
pen az Andrássy úton ennyi és ennyi jám-
bor fõre ennyi és ennyi forradalmár lelkû
kannázót hozott lázba Gyurcsány Ferenc
õszödi beszéde, de az már biztos, hogy a
szemfülesebbje jövõbe látóan akkor vetett
politikai melegágyat magának, amikor az
MTV-t éppen ostromolták, a közintézmény
lépcsõjérõl lepofozták a közeget. Szóval
van, akinek bejött: jókor lenni jó helyen –
benzineskannával.  
A dolog unalmasabb részéhez tartozik,
hogy kannázás miatt a magyar bíróság

szemrebbenés nélkül akár
felfüggesztett börtönbüntetést
is az ember fejére olvashat;
vérszemre mégis okot és
bátorságot ad az a tény,

hogy közügyekben – min-
denektõl eltekintve – lehet
tenni szerény vállalást,
mert egy benzineskanna

felmutatása a beszari

vízágyúsnak még nem ok a közügyektõl
való eltiltásra, sõt, ha a miniszterelnök a
romantikus magyar tó partján mondott
szenvedélyesen jó magyarosan (barátim,
elkúrtuk) hivatalában még sokáig öregbíti
hírnevét, talán kannázni is lehetne tovább
boldogan. Mondjuk azt,
hogy a további, majdani
kannázás karhatalmi
lefújása Orbán Viktorra
fog tartozni?
A Jobbik látványosan
hozza a színvonalát,
meglehet már az elsõ fordulóban parla-
menti mandátummal díjazza egyik kan-
názóját, aki talán most maga is belátja, az
országgyûlést kár lett volna felgyújtani
azokban a napokban, mert nem csak kan-
nával lehet történelmet írni a Szabadság
téren vagy az Oktogonon, hanem
kényelmesen, bõrre, vérre menõ, legaláb-
bis hámroncsoló kockázat nélkül a parla-
mentben. 
Már nincs sok, és a magyar közvélemény
egyik része holtbiztosan nem azt fogja
mondani, nyugi, a Jobbik fenyegetõzése
csak bolondos áprilisi tréfa volt, mert a
szélsõjobb márpedig akár második, akár

harmadik erõként, talpig sújtásosan
bevonul az Országgyûlésbe. 
Érdekes lesz nézni, amint a kannázó jobbikos
a parlamenti patkó valamelyik jobb szélsõ
sorában az azonnali felszólalások állandó és
választékos szereplõje lesz, hogy Kövér

László vagy akármelyik
kényes, egykoron belvárosi
úri fiúként emlegetett
fideszes majd csak még
vizet sem vihet neki. Vessen
magára a legnagyobbik
ellenzéki párt, ha annak ide-

jén nem nyúlta le magának a Jobbik minden
harcos emberét, hogy a következõ ciklusban
ne okozzanak felsülést, hogy bizonyos nívó-
val szemben – és egy egész ország elõtt –
miként lehessen viselkedni. 
Kétségtelen, a Fidesz ezután fog
szembe(s)ülni nagyvonalúságának
következményeivel. Talány, hogyan tûnõdik
el a normális magyar jobboldal egy poli-
tológus professzor megállapításán, hogy a
Fidesz által teremtett és évekig támogatott
szélsõségesek, a Jobbik mára a Fidesz halá-
los ellensége lett, ráadásul a radikálisok
mindent meg is fognak tenni, hogy
anyapártjuktól még több szavazót vegyenek

el. Mint fogalmazott: „az elit- és rendszerel-
lenes radikalizmus túlszaladt a Fideszen, és
könnyen ellene fordulhat”. 
Elképzelhetõ, hogy a Fidesz törzsszavazói-
nak legalább tizenöt százaléka potenciális
Jobbik-szavazó, így amennyiben a Fidesz
kormánypozícióba kerül, maga is kön-
nyedén az utált elit, a gyûlölt rendszer
megtestesítõje lesz. Akárki meglátja, fog
még a Fidesz hajdani liberális mivoltjára
süllyedni, sõt még a szitokszónál, vagyis az
SZDSZ-nél is rosszabb lesz. Mert az aligha
hihetõ, hogy kannás beszédekre a Fidesz
képes lesz azonos módon válaszolni, ezért
aztán a legnagyobb kormánypárt dumája
érthetetlen elitista dumának fog minõsülni
jobbikos fülekben. 
Nem beszélve arról, hogy a Jobbik
szavazótábora a neki tetszõ stílusban és
mennyiségben folyamatosan erõs
üzeneteket kap, szimpatizánsainak táborát
egyre növeli. Morvai Krisztinának és Vona
Gábornak pedig nem kell attól tartania,
hogy párton belül akadna olyan egyéniség,
aki a radikális jobboldali diskurzust
mérsékeltebbre állítaná, mert a Jobbikban
egyelõre keresve sem találni olyan poli-
tikust. Majd ha süllyedni kezd a hajó...

Kannás beszéd

ÚMSZVÉLEMÉNY2010. március 10., sszzeerrddaa www.maszol.ro 5

Az éppen dúló orosz-francia közeledést figyelve,
még mondja valaki, hogy a történelem nem ismétli
önmagát, s a néhai szövetségek, barátságok, filiák és
fóniák nem visszatérõ jellegûek, még ha közben a
nemzetközi „politikai piac” szükséglete, kínálata év-
szakonként módosul is. Az oroszok Nagy Péteres
franciabarátságát Napóleon moszkvai háztûznézése
sem tudta elhamvasztani, az elsõ világégés Antant-
szerelme és a második világháború közös nácielle-
nes tábora pedig végképp nem ártott a Párizs-
Moszkva kapcsolatoknak. Még a hidegháborút is
eléggé hideg fejjel vették a felek. 
Átugorva a pre- és poszt-jelcini idõszakot, a Putyin-
periódust, máris ott vagyunk a Medvegyev és
Sarkozy közti heves széptevés közepén, amelynek
eredménye orosz részrõl nagy vásárlás és még na-
gyobb eladás lehet. 
Az egyébként keleti diszkrécióval egymást fûrészel-
getõ két orosz államfõ (szándékos elírás) egyszerre
jött rá, hogy Oroszországban még nem aggasztó
mértékben, de beütött a kormányellenes tüntetések
hatalomsorvasztó divatja. Így lett már ellenzéki fel-
legvár Kalinyingrádból, de szóba jöhet Moszkva,
Irkutszk, vagy Szamara, és a Putyin-ellenes „lázon-
gások” szelétõl a kevésbé keménynek látszó, de
ugyanolyan pressziós-hatalompárti Medvegyev is
tarthat. Rosszijában ugyanis könnyen alkalmazódik
a generalizáció elve. 
A mindenkori kormány egyik lehetõsége, amellyel
a népi elégedetlenséget lefedõzheti: a hatalmat és
megbízható erõt sugalló hatásvadászat, amelynek
megnyilvánulása a hadsereg építése, szépítése. Jót
tesz a büdzsének, a külcsínnek, de hasznos a biro-
dalmi orosz érzület hazafiassá izzításában is. Eset-
leg a honi hadsereg nem nézi túl jó szemmel a
francia Mistral helikopterhordozó vásárlását, hisz
gyilkolhatták volna azt a pénzt a hazai hadiiparba
is, de mindenképpen ez jelentené az elõbb említett
nagy vásárlást. 
A francia-orosz gáztranzakciók pedig a még na-
gyobb eladást, és ez ellen józan ember nem kapáló-
zik. Fõleg, ha a józan embernek nem kell azzal szá-
molnia, hogy az egyelõre oroszbarátnak tûnõ ukrán
Janukovics beleszimatol majd az Európa felé szállí-
tott gázba, és legfõképpen, ha a Balti-tenger alá épí-
tik majd az Északi Áramlatot. 
A fontos európai külkapcsolatok tehát sínen vannak,

már csak a régión belüli sínpárok-
kal lehet némi gond. Így kérdés,

hogy az ukrán államelnök, aki még
nem akarja elismeri a szakadár álla-

mokat, Abháziát és Dél-Oszétiát, vagy
aki titokban folytatná Ukrajna közelíté-

sét a NATO-hoz és az Európai
Unióhoz, mennyire felel majd meg
a pro-orosz Janukovicsról alkotott

fantomképnek.Ady András 
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Akárki meglátja, fog
még a Fidesz hajdani
liberális mivoltjára sül-
lyedni.

Lokodi Imre

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Hogyan tudnánk felismerni, mi miatt bete-
geskedünk, ha egyáltalán azt se tudjuk, hogy

betegek vagyunk?” Josef Toman

Fáziseltolódás

A rablókapitány

Fúj a misztrál 
A nap címe. Crin elrendeli a mozgósítást,
Lucian Avramescu, Jurnalul naþional.

Magyarázat. Eltérõen költõtársától,
Mircea Cãrtãrescutól, Lucian Avramescu
publicisztikájában rokonszenvvel kíséri a
liberális pártelnök pályafutását. Különö-
sen rokonszenves a hivatkozás Crin
Antonescu szónoki tehetségére. Utószavá-
nak fejtegetése egy kis gyöngyszem: „A
szónoki képesség lekicsinylése idiotizmus.
Nagybecsû nyelvfilozófus tanárunk, Hen-
ri Wald többször felhívta a figyelmünket
arra, hogy a gondolat a koponyában ’a
szavak által’ jön létre. Nincs olyan, hogy
’tudom, de nem vagyok képes kifejezni’.
Nem tudom. Nem értettem a gúnyolódást
a liberális vezetõ címére, hogy ’jól beszél,
de nem jó szervezõ’. A szervezéssel is az
a helyzet, mint a Bibliában, kezdetben
vala az ige.”

Szocint 1. Két érdekes interjú vezetõ szo-
cialista politikusokkal. Az Adevãrulnak
Victor Ponta nyilatkozik érdekesen és ér-
telmesen. Az interjú beszédes címe: Fiatal
vagyok, nem izgat kényszeresen Bãsescu. Azt
is mondja a fiatal baloldali pártelnök,
hogy nincs adóssága a párton belül senki-
vel szemben, a saját nemzedékére támasz-
kodik, továbbá, hogy „nem vagyunk szen-
tek. (Sõt, tehetjük hozzá…) A legfonto-
sabb és korrekt politikai akaratra valló ki-
jelentése azonban az, hogy a PSD „min-
den kockázat árán kétkamarás parlamen-
tet óhajt”. Végül is – a PDL, vagyis az el-
nöki párt – kivételével mindenki azt akar-
ja, csak éppen nem tudnak mit kezdeni a
politikai giccsel, amelyet nagy populiz-
mussal az államfõ nyomott be az álságos
referendummal. 

Szocint 2. Az Evenimentul zilei azzal a
Iaºi-i Gheorghe Nichitával beszélget el,
aki a PSD-ben át akarja venni Adrian
Nãstase helyét az Országos Tanács élén.
Voltaképpen Mircea Geoanã akar vissza-
puszilni Nãstasénak. Kétséges, hogy sike-
rül-e, ez a Nichita elég szürke alak. 

A nap álhíre. Meteorológusok szerint a
globális felmelegedés hatására március vé-
gén, a hó elolvadásával azonnal bekö-
szönt a negyvenöt fokos nyár. 



Folytatás az 1. oldalról

A Ziarul Financiar számításai
szerint a kormány több mint
hárommilliárd euróhoz jutna
az említett intézkedés által.
Példának az energetikai szek-
tort említve a lap rámutat ar-
ra, hogy a Hidroelectricában,
a Romgazban vagy a Nuc-
learelectricában való húsz-
százalékos részesedések el-
adásával nagy nemzetközi
befektetõket lehetne vonzani
az országba úgy, hogy egyi-
dejûleg megõrzi az állam az
említett társaságok feletti
kontrollját is. 

A Mediafax emlékeztetett
arra, hogy kormányközeli
források már január folya-
mán jelezték olyan újabb in-
tézkedések meghozatalát,
amelyek serkentenék a gaz-
dasági fellendülést, munka-
helyeket teremtenének, és
erõsítenék a köz- és magán-
szféra együttmûködését. A
tervek szerint megszüntet-
nék többek között a cégek
számára terhes ellenõrzése-
ket, leegyszerûsítenék a vál-
lalati ügyiratforgalmat, vala-
mint minimálisra csökkente-
nék a fiatal vállalkozók cég-
alapításhoz szükséges kötele-
zõ alaptõkéjét. „Bár meg vol-
tam gyõzõdve, hogy a ro-

mán kormány valamely po-
zitív külföldi példa alapján a
reálgazdaságot próbálja
majd élénkíteni, közgazdász-
ként és vállalkozóként is egy-
aránt csalódnom kellett
2009-ben” – mondta el kér-
désünkre Colþea Tibor, a Ro-
mániai Magyar Közgazdász
Társaság volt elnöke. „Itt
egyetlen intézkedés volt sike-
res, az idei roncsautó prog-
ram, de ez édeskevés. Azt
vártam volna, hogy a kis- és
közepes vállalkozások szá-
mára nyújtsanak valamilyen
kedvezményt, ezzel szemben
plusz adóterheket vezettek
be. Ebbõl kifolyólag látvá-
nyosan csökkent a vállalko-
zások száma, ennek követ-
keztében pedig az adóbevé-
telek is.” 

Miközben a kormány új
kríziskezelõ programon fára-
dozik, az Európai Újjáépíté-
si és Fejlesztési Bank
(EBRD) egy friss, még szer-
kesztés alatt álló tanulmá-
nyában élesen kritizálja a ro-
mán kormány eddigi válság-
ellenes intézkedéseit. Peter
Sanfey, az intézmény egyik
vezetõ elemzõje szerint Bu-
karest nem volt képes haté-
konyan fellépni a nehézsé-
gek ellen, és az ország nem
használta fel hasznosan a

Nemzetközi Valutaalaptól
(IMF) felvett hitelt sem. 

Elmaradt élénkítés

Kérdésünkre, hogy meny-
nyire megalapozott az
EBRD-elemzés álláspontja,
Colþea úgy vélekedett, hogy
gazdaságélénkítés nem tör-
tént az országban. „A hitel-
felvételnek tudomásom sze-
rint ez lett volna a célja,

azonban elmaradtak a látvá-
nyos lépések. Bár a pénzek
egy része a bankrendszer-
hez került – amellyel bõke-
zûbben hitelezhettek volna
–, az ipar, mezõgazdaság
mégsem jutott többletforrá-
sokhoz. A román kormány
valóban elkerülte azt, hogy
fizetésképtelenné váljon az
ország, a külsõ adósságokat
ugyanis könnyen tudtuk fi-
nanszírozni. Az is tény,

hogy a Román Nemzeti
Bank tartalékai jelentõsen
megnövekedtek, megvaló-
sult a lej-spekuláció elleni
védelem, így biztonságban
van a nemzeti valuta.”

A Gândul napilap által is-
mertetett EBRD-elemzés
szerint a kormány által fel-
vett tizenhárommilliárd
eurót kitevõ hitelekbõl 9,5
milliárd eurót a kormány
használt fel az IMF-megálla-
podás keretében. Bár elõzõ-
leg ígéretett tett arra, hogy
tízmilliárd eurót a gazdaság
ösztönzésére szán, az összeg-
nek csupán mintegy felét, 5,5
milliárd eurót költötték beru-
házásokra, a fennmaradó
négymilliárd eurót pedig a
közalkalmazottak bérére és
az állami nyugdíjak kifizeté-
sére fordították.

„A kormány nem élt az-
zal a lehetõséggel, hogy
költségvetésbõl finanszíroz-
zon nagy beruházásokat,
amint az számos más állam-
ban megtörtént. Sajnálatos
az is, hogy a hitelbõl szár-
mazó pénzek egy részébõl a
társadalombiztosítási költ-
ségvetés hiányát fedezték,
közalkalmazotti béreket és
nyugdíjakat is fizetve belõle.
Mindent összevetve, úgy tû-
nik, hogy az említett

EBRD-elemzés megállapí-
tásai helyénvalóak“ – össze-
gezte Colþea.

Világbanki védelem

Cãtãlina Pauna, a Világ-
bank romániai kirendeltségé-
nek vezetõje szerint azonban
az IMF-hitelmegállapodás-
nak nagyon is kézzelfogható
eredményei vannak, hiszen
Romániának sikerült stabili-
zálnia makrogazdaságát. A
szakember úgy vélekedett,
hogy amennyiben Bukarest
nem folyamodik a kölcsön-
höz, és a kormány nem hoz
kiadáscsökkentõ intézkedé-
seket, Románia Görögország
sorsára jutott volna tízszáza-
lékos GDP-arányos állam-
háztartási hiánnyal.

A román válságkezelõ in-
tézkedések újraéledésével
egyidejûleg az Európai Unió
pénzügyminiszterei éppen a
krízispolitikák beszüntetésé-
rõl kívánnak dönteni, az er-
rõl szóló megállapodást jövõ
héten hozhatják meg – közöl-
te a Mediafax. A tervek sze-
rint elsõként az autóipar kép-
viselõit érintheti a támogatási
csapok elzárása, a bankszek-
tor hitelnyújtó programjaiból
pedig utolsóként vonnák ki
az ösztönzõcsomagokat. 
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Erõsödik a lej

Az idei év utolsó hónapjá-
ra 3,95 lejes euróárfolya-
mot jósolnak a Raiffeisen
Bank elemzõi a júniusi 4,1
és szeptember végi 4,05 le-
jeshez képest – adta hírül
az Agerpres. A szakemberek
viszonylag stabil dollár–eu-
ró árfolyamokat várnak,
szerintük az Európai Unió
közös pénzneme júniusban
1,42, decemberben pedig
1,35 zöldhasút fog érni.

Nincs több roncsjegy

Mind az ötvenezer értékje-
gyet – melyek a leadott régi
autók után igényelhetõek, és
új gépkocsik vásárlására for-
díthatóak – kiosztotta a
roncsprogram keretében a
környezetvédelmi alap. Az
utolsó utalványokat a tegna-
pi nap folyamán utalta ki a
programban résztvevõ autó-
bontó kirendeltségeknek az
illetékes hivatal.

Felértékelt Kelet

A piaci szereplõk most már
jóval kedvezõbben ítélik
meg a tágabb értelemben
vett Kelet-Európa gazdasá-
gi kilátásait, mint a maga-
sabb besorolású gazdaságo-
kéit – hangzott el a Fitch
Ratings Londonban rende-
zett éves konferenciáján. A
befektetõk több mint nyolc-
van százaléka számít a
helyzet javulására a feltö-
rekvõ országokban – adta
hírül az MTI. 

„Végkiárusít” a román kormány  
Válságterv Emil Boc módra: állami kisebbségi cégrészvények eladásából szerezne pénzt a kabinet 

Gyulay Zoltán

Az Európai Valutaalap
(EMF) legfõbb feladata

az lehet, hogy alkalomadtán
segítségére legyen a közösség
pénzügyi nehézségekkel
küszködõ országainak. Nem
titok, hogy a kezdeménye-
zéshez a súlyos fizetési vál-
ságba süllyedt Görögország
adta meg a szükséges lökést.
A tizenhat országot számláló
eurózónában eddig ismeret-
len volt az ilyesfajta mecha-
nizmus.

Ötletgyár Brüsszelben

A konkrét megvalósításra
többféle elképzelés is szüle-
tett. A legvalószínûbb az,
hogy az európai sajátosságo-
kat és szempontokat figye-
lemben tartva, a példakép-
ként szolgáló Nemzetközi
Valutaalap (IMF) mintáját
fogja követni. Az viszont
még tisztázásra vár, hogy ki-
nek, milyen formában és
mekkora összeget kell az
alapba befizetnie.

A brüsszeli „ötletgyárnak”
is nevezett Európai Politika-
tudományi Központ (CEPS)
tervezete szerint az alap egy

államcsõd közelébe jutott or-
szág esetében felvásárolná az
adósság értékének 60-70 szá-
zalékát. Az EMF-et az
euróövezet országai finanszí-
roznák, annyit kellene befi-
zetniük, amennyivel az adós-
ságuk és az államháztartási
hiányuk meghaladja a maas-
trichti szerzõdésben rögzített
kritériumokat – vagyis nem
többet a bruttó hazai termék
(GDP) hatvan, illetve három
százalékánál. 

Párizs Berlin mellett

A rendszer kiépítése ter-
mészetesen idõt igényel. Az
ötletet a közelmúltban
Wolfgang Schäuble (CDU)
német pénzügyminiszter ve-
tette fel, egyebek mellett or-
szága adófizetõinek meg-
nyugtatására is. A görög gaz-

dasági–pénzügyi válság
ugyanis alaposan megterhel-
te, és megrengette az európai
rendszert; az erõsebb gazda-
sággal rendelkezõ országok
állampolgárai és vállalkozói
jogosan kezdtek el zúgolód-
ni, hogy az athéni „félreveze-
tés” árát nekik kell megfizet-
niük. Az IMF tapasztalatai-

ból kiindulva született meg
tehát a javaslat az EMF-re,
amely fizetési válság esetén
pénzinjekcióval siethet a baj-
bajutottak segítségére. Így
egyidejûleg kikerülhetõ lesz
a Nemzetközi Valutaalaptól
való függés, ezáltal pedig
megakadályozható az Egye-
sült Államok (netán Kína)
befolyása az euróövezetre.

Pénzügyminiszterének el-
képzeléseit lelkesen támogat-
ta a német kancellár is.
Angela Merkel azért sietett
tegnap Brüsszelbe, hogy
megbeszélést folytasson a lu-
xemburgi kormányfõvel,
Jean-Claude Junckerrel, aki
egyúttal a tizenhat tagot
számláló euróövezet orszá-

gainak elnöke is. És bár az
Európai Központi Bank
(ECB) ellene van az EMF
létrehozásának, a rendszerrel
kapcsolatos német javaslat
egyre több támogatót tud
maga mögött. Christine
Lagarde francia gazdasági
miniszter máris beállt a sor-
ba, így Berlin és Párizs össze-
fogása nagy valószínûséggel
aligha bukhat meg mások el-
lenállásán. Arról nem is szól-
va, hogy az euróövezet két
legerõsebb országa emeli föl
szavát az Európai Valutaalap
megalakulása érdekében –
igaz, várhatóan nemcsak õk
szorulnak majd rá a legke-
vésbé, de õk lesznek a legki-
sebb befizetõk is. 

Születõben az Európai Valutaalap
Európai Valutaalap létrehozásáról tár-
gyalt tegnap Brüsszelben Angela
Merkel német kancellár a luxemburgi
kormányfõvel  – tanulva a görög vál-
ságból. A kérdést az Európai Bizott-
ság (EB) is napirendjére tûzte.

Jean-Claude Juncker és Angela Merkel kezében van az Európai Valutaalap jövõje

Saját hitelminõsítõt akarnak

Az Európai Unió pénzügyminiszterei legutóbbi ülésü-
kön úgy döntöttek, hogy függetlenedni kívánnak a nagy
hitelminõsítõ intézetektõl. Ezért javasolták, hogy az Eu-
rópai Központi Bank (ECB) hozzon létre egy, az orszá-
gok hitelképességét elbíráló saját szervezetet. Bár az öt-
let még elnagyolt, az elképzelés arra utal, hogy az euró-
pai közösség szeretne minél jobban eltávolodni a globá-
lis tõke irányításától. 

Újabb FNI? Befektetési alap létrehozását tervezi a kormány Fotó: gov.ro

Fotó: archív



ÚMSZ

Az országban egyedülálló
munkabaleseti rehabilitá-

ciós központ létrehozását
tervezik a Maros megyei
Gernyeszegen. A marosvá-
sárhelyi Munkaorvostani
Klinika vezetõje szerint a ha-
zai egészségügy méltánytala-
nul elhanyagolja az utógon-
dozást.

Nem kegy: érdek

„Saját érdekei miatt gyó-
gyított meg a munkáltatóm
Németországban, amikor
egy építkezésen megsérült a
szemem – számol be munka-
balesetérõl Székely Béla te-
mesvári szakmunkás, aki
úgy véli,  több szempontból
is rendkívüli szerencséje volt.
– Nem volt betegbiztosítá-
som, ha nem lettem volna
nélkülözhetetlen abban a
munkafázisban, amelyben
éppen dolgoztam, biztosan
magamra hagynak. Ha itt-
hon történik a baleset, akkor
biztosan nem kezelnek olyan
alaposan, és nem vehetek
részt egy több hónapig tartó
rehabilitációs programban.
Ennek köszönhetem, hogy
ma már semmilyen hátrá-
nyát nem érzem a baleset-
nek” – összegzi a tapasztala-
tait a szerencsés érintett. A
sors azonban nem mindenki-

vel ilyen kegyes. Azok a fog-
lalkoztatottak, akik itthon
szenvednek balesetet, mind-
eddig semmilyen rehabilitá-
cióban nem részesültek, erre
szakosodott intézmények
ugyanis Romániában nem
mûködnek. „A munkabal-
esetek nem egyszerû sérülé-
sek. Sok minden függ a mun-
kakörülményektõl, a balese-
tet szenvedõ felkészültségé-
tõl és életminõségétõl – állít-
ja Dr. Szász Loránd Csaba, a
marosvásárhelyi Munkaor-
vostani Klinika vezetõje –,
éppen ezért a rehabilitáció-

nak is nagyon komplexnek
kell lennie. A rehabilitáció
módjának megvannak a kül-
földi mintái, elengedhetet-
len, hogy ezeket itthon is
meghonosítsuk”. 

A szakorvos szerint a reha-
bilitáció nem a munkáltató-
val gyakorolt kegy, hanem
társadalmi érdek. „Gondol-
juk csak el, egy húszas-har-
mincas éveiben járó munka-
végzõ rehabilitációja azt je-
lenti hogy még húsz-harminc
évig munkaképes lehet, adót
és járulékokat fizethet, ha
megfelelõ ellátásban része-

sül” – figyelmeztet Szász. A
munkaorvos szerint a megfe-
lelõ ellátás hiánya az egész-
ségügyi rendszer terhelését
jelenti: a munkaképtelenné
vált betegnek jár a gondozás,
ahelyett, hogy az érintett ma-
gáról és másokról is gondos-
kodhatna. 

Végre idefigyelnek

A tervek szerint Gernye-
szegen ötven ágyas, korszerû-
en felszerelt kórház áll majd
a betegek rendelkezésére,
amelynek 48 hektáros parkjá-

ban kiegészítõ kezelésekre is
lehetõség nyílik. A beruhá-
záshoz szükséges megvalósít-
hatósági tanulmány elké-
szült, a munkálatok várható-
an 1,6 millió euróba kerül-
nek, fedezetet pedig európai
források nyújtanak majd. 

Volt már egy ilyen jellegû
– szakszerûtlenül és szegé-
nyesen felszerelt – központ
Nagydisznódon, de azt for-
ráshiány miatt felszámolták.
„Azért is fontos ez a köz-
pont, hogy a munkagyógy-
ászat elengedhetetlen fontos-
ságára hívja fel a figyelmet –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek dr.
Szász Loránd Csaba, aki sze-
rint ezt a szakterületet mél-
tánytalanul elhanyagolja a
román egészségügy. – Abban
reménykedünk, hogy az in-
tézményben megindul az or-
vosi szakágak együttmûkö-
dése, a teljes gyógyulás remé-
nyében mentális és fizikai ér-
telemben is gondoskodni tu-
dunk a betegeinkrõl”. 

Hogy pontosan hány em-
bert érint ez a probléma ne-
héz felmérni, mert a fekete és
szürkegazdaságban foglal-
koztatottak igyekeznek eltit-
kolni a sérüléseket. Az
Egészségügyi Minisztérium
1460 munkabalesetet regiszt-
rált a tavaly, de becslések sze-
rint az eltitkolt sérülések szá-
ma elérheti a bejelentett ese-
tek húszszorosát is. 
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Sztrájkrakész a Metrorex

Március 18-án reggel ismét
felfüggesztik a munkát a bu-
karesti metró dolgozói, ami
azt jelenti, hogy reggel négy
és délután négy óra között
egyetlen szerelvény sem fog
közlekedni. Miután múlt hé-
ten a bukaresti táblabíróság
legálisnak nyilvánította a
Metrorex szakszervezetének
novemberi sztrájkját, az al-
kalmazottak úgy döntöttek,
amennyiben a munkáltató
nem hajlandó új, kollektív
munkaszerzõdésekrõl tár-
gyalni, pár órára ismét bu-
szokra, taxikra kényszerítik
a fõváros lakosságát. 

Elõnybe került 
Háromszék

Gyulafehérváron idén elsõ
alkalommal ülésezett a Köz-
ponti Régió Fejlesztési Ügy-
nökségének vezetõtanácsa.
A résztvevõk döntöttek ar-
ról, hogy Kovászna megye
partnerként részt vehet egy
térinformatikai rendszer ki-
alakítását célzó uniós pályá-
zatban. Ez a projekt a ka-
taszteri és urbanisztikai
munkát segíti. A háromszéki
elöljárók javaslatot tettek a
pénzalapok átcsoportosításá-
ra is, melynek köszönhetõen
Kovászna fürdõváros hét-
millió, míg Sepsiszentgyörgy
ötszázezer eurós támogatás-
hoz juthat. 

Esély a munkabaleset után

Fleischer Hilda

Javában dúl a tél Romá-
nia déli megyéiben és a

fõvárosban is: behavazott
utak, átfagyások nehezítik a
közlekedést, több vasúti jára-
tot töröltek, a tömegközleke-
dés akadozik. Tíz megyében,
köztük Giurgiu, Prahova,
Cãlãraºi, Ialomiþa, Buzãu,
Brãila, Galaþi, Vrancea, és
Ilfov megyékben, valamint

Bukarestben, továbbra is na-
rancssárga vészjelzés van ér-
vényben. Ez azt jelenti, hogy
a napok óta tartó hóviharok-
nak, és a rendkívüli erõsségû
szélnek koránt sincs vége,
sõt, a szakemberek szerint a
nagy hideg akár hétfõig is el-
tarthat. A hóviharok miatt a
vasúttársaság több járatát is
kénytelen volt törölni, a fõvá-
rosba közlekedõ vonatok

többsége jelentõs késéssel ért
célba. Az utasokat a követke-
zõ napokban is arra kérik, in-
dulás elõtt tájékozódjanak a
menetjegyirodáknál az uta-
zás feltételeirõl, és ha lehet,
halasszák késõbbre a terve-
zett indulást. A rossz idõ a
fõvárosi repülõtereket sem
kímélte, Otopeni-en majd-
nem minden gép késve érke-
zett, bár járatokat egyelõre
nem töröltek. 

Újra szóba került az iskolai
kényszerszünetek lehetõsége
is, ilyenre az elsõ félév végén
egyszer már sor került. Az
oktatásügyi minisztérium
központi határozatot ugyan
nem hozott még az órák fel-
függesztésérõl, de a rendkí-
vüli idõjárás sújtotta térségek
önkormányzatait arra kérte a
szaktárca, fontolják meg az
általános iskolák ideiglenes

bezárását. Bukarest élt a le-
hetõséggel, a fõvárosban az
elemi iskolások mellett az
óvodások is otthon melegsze-
nek ma. Sorin Oprescu fõpol-
gármester az idõseknek is azt
tanácsolta, ha nem muszáj,
ne menjenek ki az utcára,
mert a sûrû havazás miatt a
forgalom is veszélyes lehet
számukra. „Az autósokat ar-
ra kérem, ha lehet, mondja-
nak búcsút a volánnak ezek-

ben a napokban és éljenek a
tömegközlekedés nyújtotta
lehetõségekkel” – fogalma-
zott Oprescu. A fõpolgár-
mester a RATB tömegközle-
kedési vállalat vezetését arra
szólította fel, hogy a nehéz
idõjárási viszonyokra való te-
kintettel állítson forgalomba
több járatot és biztosítsa a
megfelelõ közlekedést az uta-
sok számára. 

Tombol a márciusi tél
Folytatás az 1. oldalról

A tiltakozók sérelmezik,
hogy tavaly egyáltalán nem
emelték a pedagógusbére-
ket, az idén pedig a fizeté-
sek csökkentése várható.
Az ország több megyéjé-
ben, így Szatmár megyében
is, már a februári fizetése-
ket sem tudták maradékta-
lanul átutalni. 

A nagyváradi prefektúra
épülete elõtt tegnap egyéb-
ként kétszázötven „dühös
ember” vonult fel, külön-
bözõ jelszavakat skandál-
va. A tüntetõk az oktatás
körülményei ellen, az el-
maradt béremelések és a ta-
valy ki nem fizetett tizen-
harmadik fizetés miatt til-
takoztak. A megmozdulást
a Tanügyi Szabad Szak-
szervezetek Bihar megyei
kirendeltsége szervezte.

Ioan Þenþ szakszervezeti el-
nök és Gheorghe Blaj alel-
nök szólalt fel a felvonulók
nevében. „Felháborító a
tanügyet érintõ diszkrimina-
tív jogalkalmazás” – fogal-
maztak élesen a szónokok,
akik nehezményezték, hogy
nem lépett érvénybe az öt-
ven százalékos pedagógus-
béremelésrõl szóló jogsza-
bály. „Tûrhetetlen – fogal-
mazott az ÚMSZ-nek Ioan
Þenþ –, hogy a kormány 15
ezer fõvel akarja a csökken-
teni a tanügyi alkalmazot-
tak számát.”  

Beszédesek voltak a teg-
napi tüntetés jelszavai: „Ha
mi kihalunk akkor ti is”,
„Tiszteletet akarunk”, „Él-
jetek úgy ti is, ahogy mi” –
kiabálták a prefektúra elõtt
a tanárok. „Nagyon meg-
alázó, hogy itt kell kiabál-
junk, követelõzzünk – szá-

molt be lapunknak az egyik
demonstráló. – Méltatlan,
ami velünk és a diákokkal
történik. Jobb lenne az is-
kolában ülni és tanítani, de
sajnos ehhez a legelemibb
feltételek sem adottak, a
kormány kényszerít minket
az utcára.”

A tüntetés záróakkordja-
ként a szakszervezeti veze-
tõk Gãvrilã Ghile Bihar
megyei prefektussal tár-
gyaltak a leépítésrõl, a de-
centralizálás menetérõl, és
a tervezett fejkvóta-rend-
szer bevezetésérõl. A pre-
fektus a tárgyalás során ígé-
retet tett arra, hogy a peda-
gógusok által megfogalma-
zott sérelmeket továbbítja a
kormány felé. A nagyvára-
diak azzal az elszánt ígéret-
tel zárták a napot, hogy ha
kell a tiltakozást a végsõkig
folytatják. 

Utcára vonultak a tanárok 

Inczefi Tibor

Széleskörû rendezvény-
sorozatot szervez a már-

cius 25-i Rendõrség Napja
elõtt a Hargita Megyei
Rendõr-kapitányság. A kü-
lönbözõ sportrendezvények
célja: közelebb hozni a civil
lakossághoz az állományt,
betekintést engedni a rend-
õrség mûködésébe. A barát-
ságos mérkõzéseken és kö-
zös sportrendezvényeken
igyekeznek igazi csapattá
szervezni a helyieket. A

rend õrei tegnap céllövésze-
ten látták vendégül  azok-
nak az intézményeknek a
munkatársait, amelyekkel
év közben is folyamatosan
együttmûködnek. Képvisel-
tették magukat a Román
Hírszerzõ Szolgálat, a
csendõrség, Sürgõsségi
Helyzetek Felügyelõsége, és
a prefektúra, valamint a he-
lyi sajtó munkatársai is. 

Az Új Magyar Szót a tudó-
sítás szerzõje képviselte, aki
egy még mûködõképes
Carpaþi revolverrel többször

is célba talált. Igyekezetét
oklevéllel díjazták a szerve-
zõk. Bár a játékos gyakorlat
eredményét egyelõre bizal-
masan kezelték, Gheorghe
Filip rendõrségi szóvivõ
annyit elárult a lövészet
eredményérõl, hogy a külön
csoportba sorolt újságíró-
nõk egyike a férfiak kategó-
riájában is dobogós helye-
zést ért volna el. Eredmény-
hirdetésre március 25-én ke-
rül sor a Szakszervezetek
Mûvelõdési Házában, Csík-
szeredában. 

Lövöldöztek az újságírók

Bukaresti deja vu, tavasszal. Ismét megbénította a fõvárosi közlekedést a havazás Fotó: Tofán Levente
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Szerelmes irodalmi esttel
kedveskedtek, többek kö-

zött az Elõretolt Helyõrség
Szépirodalmi Páholy alkotói
a hölgyeknek március 8-án a
kolozsvári Bulgakov kávézó-
ban. François Bréda irodalmi
pincéjében a versek és a pró-

zák mellé ingyen könyv is
járt, az est végén pedig hölgy-
napi koncert: Szép Gyula Bá-
lint és Szõcs Géza Márton
Bartókot, Bachot és
Telemannt játszott, Tókos
Csongor, Kisfaludi Attila és
Babicsák Botond pedig nép-
zenével szórakoztatta a jelen-
lévõket. 

A felolvasást Orbán János
Dénes kezdte, a pikáns han-
gulatot fokozandó Karácso-
nyi Zsolt tévhiteket rombolt:
„Ha Artemisz repedt meze-
jén járunk, akkor nem a mú-
zsákhoz beszélünk a magunk
tehetsége szerint, hanem
másfajta diskurzus zajlik”.
Az érdeklõdõknek bõven ki-
jutott a másfajta diskurzus-
ból is, a megjelent alkotók –
Bréda Ferenc szavával élve –
ugyanis ismerik a szerelmes
versek írásának antik szabá-
lyát: „Az antikvitásban csak-
is a professzionális örömlá-
nyoknak lehetett szerelmes
verseket, elégiákat írni. Fele-
ségnek ilyent írni nem illett”. 

Az említett szerzõkön kí-
vül ízelítõt kaphattunk a
többi között Gáll Attila, Ki-
rály Zoltán, Márkus And-
rás, Papp Attila Zsolt, Szál-
inger Balázs, Székely Örs és
Márkus Barbarossa János
mûveibõl.” 

Darvas Beáta

Az ön által rendezett Há-
rom nõvér címû elõadás
Csebutikinját, Bíró Józsefet
is jelölték UNITER-díjra az
idén, a legjobb férfi mellék-
szereplõ kategóriában. Ha
jól tudom, a Szatmárnémeti
Északi Színház Harag
György Társulatának törté-
netében ez az elsõ jelölés.
Egy másik válogatás alkal-
mával is megakadt a társulat
munkáján a zsûri szeme, így
sorolta be Fáy Miklós újság-
író a X. POSZT (Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozó)
versenyprogramjába a Ve-
szett fejsze címû produkci-
ót. Ez mit jelent a társulat-
nak?
– Igen, az elmúlt húsz év so-
rán valóban elõször kerül
szóba a színház olyan rangos
szakmai fórumokon, mint az
UNITER vagy a POSZT.
Olyan jelzés ez, amely nem
csupán jóérzéssel tölti el a
társulatot, hanem egyértel-
mûen jelzi, értékteremtõ,
szakmai szempontból ered-
ményes az út, amelyen elin-
dultunk. Amikor nyáron a
színház vezetését átvettem,
azt a célkitûzést fogalmaz-
tam meg, hogy amellett,
hogy a helyi közönségnek ér-
tékes színházat nyújtunk,
olyan alkotókat hívok meg,
akik segítségével olyan elõ-
adásokat tudunk létrehozni,
melyek megállják helyüket
mind a magyar, mind a ro-
mán színházi szakma meg-
mérettetésein. Mindezt ter-
mészetesen nem tudtam vol-

na egyedül megvalósítani:
szerencsémre egy olyan tár-
sulatot találtam, amely képes
volt erre a nagy váltásra. A
szatmári csapatban olyan ki-
használatlan energiák és
olyan színház utáni szomj la-
kozott, ami sokkal többre
predesztinálta. Eljutottunk
oda, hogy mindaz, amit
szakmai berkekben korábban
a szatmári színházról tud-
tunk vagy gondoltunk érvé-
nyét vesztette. Ezek a jelölé-
sek és meghívások, akárcsak
az, hogy egyre több szakma-
beli kíváncsi az elõadásaink-
ra, jelzik, sikerült felhívnunk
magunkra a figyelmet, a szat-
márnémeti színházat szak-
mai berkekben kezdik je-
gyezni. 

Míg a társulat megméret-
tetik itthoni és külföldi mér-
legeken, az alatt önnek is bi-
zonyos kihívásoknak kellett
rendezõként eleget tennie.
Ha jól értesültem, Lengyel-
országban nagy sikerrel vit-
te színre az Yvonne, bur-
gundi hercegnõ címû
Gomrowicz-darabot. Hogy
került Lengyelországba?
– A tavalyi kolozsvári Euró-
pai Színházi Unió (UTE)
Fesztiválján Tadeusz
Bradecki az UTE egyéni tag-
jaként Gombrowicz-
mesterkurzust tartott színhá-
zi alkotóknak. Ezen rendezõ-
ként vettem részt: az Yvonne,
burgundi hercegnõ negyedik
felvonását állítottam színre
vázlatosan, körülbelül hat
óra alatt. A munkámat látva
Tadeusz meghívott az általa

vezetett katowicei Sziléziai
Stanislaw Wyspianski Szín-
házba, hogy az idei évadban
rendezzek egy elõadást.
Nagy megtiszteltetés volt ez
számomra, hiszen Erdélyben
a lengyel darabok folyamato-
san repertoáron vannak,
szinte kultuszról beszélhe-
tünk, és én lehettem az elsõ
erdélyi magyar rendezõ, aki
Lengyelországban dolgozott.
Választásom az Yvonne-ra
esett, mivel igazán nagy kihí-
vásnak éreztem Lengyelor-
szágban, lengyelül színre vin-
ni az egyik legnagyobb len-
gyel drámaíró halhatatlan re-
mekmûvét.

Milyen volt a próbafolya-
mat? Mik voltak a nehézsé-
gei a kétnyelvûségnek, és mi
az, ami többletet adott az
elõadásnak?
– Az elõadás az UTE patro-
nátusa alatt készült, ami már
indulásból többletfelelõsséget
jelentett. A próbafolyamatról
és a színészekrõl csak felsõ-
fokban beszélhetek. Remek
színészekkel – elég ha csak a
királyi párt alakító Grzegorz
Przybyl és Anna Kadulska,
az Ignáczot játszó Michal
Rolnicki, vagy a Kamarás
szerepében Jerzy Glybint
említem –, hihetetlen nyitott-
sággal és rugalmassággal bí-
ró társulattal találkoztam. Az

elsõ pár nap nehezebb volt,
mivel sok nyelven kommuni-
káltunk, ám hamar kialakult
egyfajta beszélt nyelvek felet-
ti színházi dialógus, és ezen a
megtalált közös színházi
nyelven már könnyedén és
akadálytalanul  tudtunk
kommunikálni. Létrejöhetett

egy olyan produkció, aminek
a többlete abból a frissesség-
bõl fakad, hogy nem egy len-
gyel rendezõ vitte színre, így
ez a remek darab a hozzáta-
padó lengyel kulturális kon-
vencióktól mentesen mutat-
kozhatott meg. Az elõadást a
sajtó és a színházi szakma
egyöntetû lelkesedéssel fo-
gadta.

Mik a társulati és mik az
egyéni tervek a továbbiak-
ban?
– Igazgatóként tovább szeret-
nék haladni az elkezdett
úton, folytatni a megkezdett
mûvészi munkát. Névadónk,
Harag György szellemében
valódi értékeket létrehozó
színházi mûhelyt kívánok
létrehozni Szatmárnémeti-
ben, olyan színházat, mely
egyaránt jelen tud lenni szat-
mári, erdélyi, romániai, ma-

gyar és nemzetközi fórumo-
kon egyaránt. Ennek jegyé-
ben kell társulatot építenem,
és ennek jegyében körvonala-
zódik a következõ évad is.
Rendezõként most kezdtem
el dolgozni Szegeden, április
9-én lesz Molnár Ferenc Lili-
om címû mûvének bemutató-
ja. Azután itthon fogok egy
mesedarabot rendezni: Szil-
ágyi Andor Leánder és
Lenszirom címû csodálatos
darabját viszem színre. Igaz-
gatóként és rendezõként
olyan évadnak vagyok a kö-
zepén, amilyet csak színházi
alkotó kívánhat magának. A
befektetett energiák megté-
rülni látszanak, az elvégzett
munka eredményes. Remé-
lem, ez továbbra is így lesz,
nem csupán az évad hátrale-
võ részében, hanem az elkö-
vetkezendõ évadokban–évek-
ben–évtizedekben is.
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Meghalt Raj Tamás 
fõrabbi

Hosszan tartó betegség után
hétfõn este hetven évesen el-
hunyt Raj Tamás fõrabbi,
történész, tudósít az index.hu.
1964-1970 között Szegeden
és Délkelet-Magyarországon
volt vezetõ rabbi. 1970-ben
a sorozatos rendõri zaklatá-
sok után felfüggesztették ál-
lásából. Ezután 1971 és
1985 között az Akadémia
kiadó felelõs szerkesztõje
volt, majd 1985-tõl ismét
rabbiként dolgozhatott,
1996-tól pedig budapesti fõ-
rabbiként. 

Hibaigazítás

Hétfõi lapszámunk Emléke-
zés a mûvészetben címû híré-
ben hibásan írtuk Keserû
Katalin magyarországi mû-
vészettörténész nevét. Az
érintett elnézését kérjük. 

ÚMSZ

„A balkáni ritmusok és
az etno-jazz hihetetlen

szintézise poraidból is feltá-
maszt!” – ezzel a mottóval
csábítják a nagyváradi
dzsesszkedvelõ közönséget
az örmény származású
Harry Tavitian, napjaink
legjelentõsebb román
dzsessz-zongoristája és
Cserey Csaba, az ütõs hang-
szerek nemzetközileg elis-
mert mûvészének koncertjé-
re március 13-án, szomba-
ton 20 órára a Moszkva ká-
vézóba.

Harry Tavitian elmondá-
sa szerint Nagyváradon
nem volt sok koncertjük, ám
annál emlékezetesebb vala-
mennyi. Az 1989-es forra-
dalmi események éppen
Nagyváradon érték õket,
amikor a színház nagyter-
mében játszottak. „Nem tu-
dom leírni, hogy milyen lel-
kiállapotban énekeltük Bar-

tók karácsonyi énekeit a te-
mesvári események tudatá-
ban” – hangsúlyozta
Tavitian. „Legutolsó kon-
certünk a 2004-ben megren-
dezett Nemzetközi Johann
Strauss Fesztivál alkalmá-
val volt, ahol a rendkívüli
kánikula ellenére telt ház
elõtt játszottunk. Most
megpróbáljuk ugyanezt hi-
degben” – ígéri a legjelentõ-
sebb kortárs román dzsessz-
zenésznek tartott Tavitian.
Cserey Csaba egyike a leg-
kreatívabb dzsesszdobosok-
nak, akit Harry Tavitian
elõszeretettel hív meg fellé-
péseire. „Az elmúlt hét év-
ben rengeteget játszottam
Csabcsival (szerk. megj.:
Cserey Csaba) romániai,
magyarországi, belgiumi és
németországi fellépései-
men. Sok rafinériát és érzé-
kenységet rejt mûvészete,
elképesztõ ritmus- és hu-
morérzékkel rendelkezik” –
vallja Harry Tavitian. 

A Keresztes Attila rendezte Yvonne, burgun-
di hercegnõ címû elõadás fõpróbahete alatt
két rangos Gombrowicz-konferenciát is
szerveztek Katowicében, egyiket a katowi-
cei egyetemen, a másikat pedig a krakkói

Magyar Kulturális Intézet részvételével, ez-
zel is jelezve, hogy milyen kiemelt figye-
lemmel és fontossággal kezelik a készülõ
produkciót. Az elõadás jelmezeit Jeremias
Bianca tervezte.

Gombrowicz-konferencia Katowicében
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Örömzene Nagyváradon

Harag György szellemében
Interjú a szatmárnémeti színház magyar társulatának vezetõjével, Keresztes Attilával

Irodalmi „chippendale”

Felgyorsultak az események a Szat-
márnémeti Északi Színház Harag
György Társulata körül. A változá-
sokról és a legújabb eredményekrõl
az új igazgatót, Keresztes Attilát
kérdeztük.

Orbán János Dénes házigazda olvas fel a Bulgakovban A szerzõ felvétele
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A kommunista rezsim bukása, és az
ezzel együtt járó cenzúra eltörlésének
boldog eufóriájában talán senki
nem gondolt arra, hogy Erdélyben,
de úgy általában a magyar nyelvû
kisebbség körében a kisebbségi mé-
dia archetípusát jelentõ médiumok
sorsa a mogulkorszakban egyre in-
kább megpecsételõdik. Amikor a ki-
lencvenes évek közepétõl a Duna Te-
levízió a kábeltévé társaságok által
kikövezett úton a közszolgálatiság
megújítójaként vonult be a Kárpát-
medencébe, a Magyar Televízió
(MTV) pedig mûholdas sugárzással
próbált utat törni magának az egyre
sûrûsödõ földi és mûholdas sugárzá-
sú kereskedelmi csatornák rengetegé-
ben, talán gondolni sem mert senki
arra, hogy ez a diadalmenet valahol
véget érhet. 
A Duna Tv és az MTV összeütközé-
se nem „titánok harca”, nem világ-

rengetõ összeütközés, és tétjét is in-
kább csak sejteni lehet, mintsem
megállapítani, ámde a magyar mé-
diavilág ezen két rangos szereplõjé-
nek az összecsapása azért érdeklõ-
désre tarthat számot. Elõbbi január
végén, Gyergyószentmiklóson jelen-
tette be, hogy Erdélyben 43 százalék-
kal piacvezetõ magyar csatorna, a
bejelentés köré nõtt hatalmas média-
hullámot március 9-én állította meg
az MTV hivatalos közleménye,
amely más cég által készített felmé-
résekre hivatkozva az RTL Klub-ot
nevezi meg Erdély piacvezetõ ma-
gyar tévécsatornájaként, míg a Du-
na Tv-t a TV2 és az MTV mögé
utasítja. Az MTV lehengerlõ érve
a ARMA/GFK automatikus fel-
mérésekkel készített statisztikáira tá-
maszkodik, míg a Duna TV egy
sokkal kisebb „kaliberû” média-sta-
tisztikát szolgáltató cég adataira, az

Outdoor Media Audit Kft.-re. A
harc eldõltnek látszik: a számok kö-
nyörtelensége és egyértelmûsége az
MTV-t részesíti elõnyben. Kérdés vi-
szont, hogy mindennek a közelgõ
magyarországi választásokhoz mek-
kora köze van? Melyik tévé
akar(hat) szellemi, és miért ne,
anyagi tõkét kovácsolni ezekbõl a
statisztikákból? Számunkra a 2004-
ben tartott népszavazás óta egyértel-
mû, hogy semmi beleszólásunk nem
lehet a magyarországi belügyekbe,
de úgy néz ki, hogy a magyar mé-
diumok saját belügyüknek tekintik
az erdélyi nézettségük állapotát. A
Duna TV-n természetesen jóval több
erdélyi vonatkozású reklám, mint az
MTV-n, viszont mindkettõ közszol-
gálati televízió, tehát nem a reklám
a fõ bevételük. Egyszerû presztízs-
harc tehát? Amelynek a gyõztese a
fröcsögõ bulvárt (is) ránk öntõ RTL

Klub lesz?  Egy dolog biztos: 1997-
ben a Hungária Televízió Közala-
pítvány megbízásából elkészült a
Duna Televízió erdélyi nézettségét
vizsgáló elsõ felmérés, melynek vég-
következtetése: „a magyar anyanyel-
vû erdélyi népesség 27 százaléka na-
ponta több órát, 16 százaléka na-
ponta legalább egy órát, 29 százalé-
ka azonban egyáltalán nem nézi a
Duna Televíziót”. Félõ, hogy a napi
nézõk 43 százaléka a mostanra
internetesedett,
kereskedelmitévésedett, és elég drasz-
tikus népességcsökkenéssel számoló
társadalomban a nemdunázó 29
százalék javára csökkent, így a
Nemzet Televíziójának 2010-ben jel-
zett 43 százalékos RTL-klubos, illet-
ve MTV-s közönségaránya még na-
gyobb kérdõjeleket vet fel.

Farkas István

Médiagnózis

A bûvös negyvenhárom

Röviden

ÚMSZ-összeállítás

Ha a tavalyi esztendõ Madon-
na éveként vonult be a romá-

niai koncerttörténelembe, akkor
az ideit a sztárok évének kell te-
kintenünk, hisz 2010-ben szám-
talan nemzetközi hírû elõadó
fordul meg a román fõvárosban.
És bár a B’estFest elmaradása
megcsonkította a listát, van mi-
bõl válogatni.

Csütörtökön Jean-Luc Ponty
világhírû jazz-hegedûs és csapata
lép fel a bukaresti Sala Palatului-
ban, ahol a hetvenes-nyolcvanas
évek nagy slágereit, különleges,
modern feldolgozásban adják
elõ. Pénteken Snowy White, a
Pink Floyd legendás gitárosa vil-
log a Hard Rock Caféban, szom-
baton pedig Anahí mexikói szár-
mazású énekesnõ lép deszkára a
palota teremben. Március 15-én
az elektronikus, hip-hop és punk
elemeket ötvözõ Bloodhound
Gang rock-zenekar zenél a Silver
Church Clubban, 17-én a tavaly
júniusban elhunyt Michael
Jackson tisztelõinek együttese, a
Who’s Bad lép a deszkákra, 28-
án pedig a nyolcvanas évek két
örökzöld zenekara, az Alphaville
és a Bad Boys Blue koncertezik.
De a hónap végén várhatóan
Celine Dion is fellép majd. 

Áprilisban Smiley-ra és a Duke
Ellington Orchestra-ra bulizha-
tunk, május 16-án pedig a tavaly

nyárról elmaradt AC/DC lép fel
az Alkotmány téren, majd egy
napra rá az innovatív John
Mclaughlin gitárakkordjaira la-
zíthatunk. 

A júniusi koncertsorozatot a
hatvanas évek tinibálványa, a li-
banoni felmenõkkel rendelkezõ
Paul Anka nyitja a palota terem-
ben , másodikán Bob Dylan ze-
nél a Iolanda Balaº Soter Stadi-
onban, másnap, este nyolc órától
pedig Jean Michel Jarre all-in-

one-show-jára kerül sor a palota
teremben.

Június 5-én a Scooter nevû rév-
zenekar és Elton John is a román
fõvárosban koncertezik, elõbbi a
Sportstadionban, utóbbi az Alkot-
mány téren, majd 11-én Eric
Clapton és Steve Winwood, 12-én
az Aerosmith nevû amerikai hard
rock zenekar. A Sonisphere Festi-
val 2010 keretén belül 25-én a vi-
lághírû Metallica lép a rajongók
elé, Slayer, Megadeth és Ramms-

tein társaságában. De a hónap fo-
lyamán Robbie Williams, és Rod
Stewart is fellép. Július 10-én Eros
Ramazotti olasz szívtipró énekes,
16-án Faithless, 18-án pedig Gary
Moore rock- és blues-gitáros
üdvözölhetjük a Ciuc Summer
Fest színpadán, 20-án pedig a The
Cranberries ír rock-zenekar lép
közönség elõ a rögbi stadionban.
A lista természetesen a fesztiválok
programjának bemutatásakor to-
vább bõvül majd. 

Több mint három méterrel eltolta nyugati
irányban a chilei Concepción városát a múlt
hónap végén történt pusztító erejû földrengés
– derítették ki chilei és amerikai tudósok.
Tanulmányuk szerint Concepción – a latin-
amerikai ország második legnagyobb városa
– három méterrel és négy centiméterrel nyu-
gatabbra fekszik, mint a február 27-i föld-
mozgás elõtt. A chilei fõvárost, Santiagót
szintén nyugatra tolta a természeti csapás,
bár jóval szerényebb mértékben, 27,7 centi-
méterrel. A Richter-skála szerint 8,8-as erõs-
ségû földrengés az elmúlt száz év legerõsebb
földmozgásainak egyike volt. A természeti
csapás az argentin fõvárost is megmozgatta:
Buenos Aires négy centiméterrel nyugatabb-
ra fekszik korábbi helyzeténél.
De azért megtaláljuk, ha arra járunk!

(szûcs el)

Száz szó

Bukaresti sztárkavalkád 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
tel.:...........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

F. I.

A Reuters hírügynökség csõd-
eljárást kezdeményezett a

Realitatea-Caþavencu média-
tröszt tulajdonába tartozó
Realitatea Tv és NewsIn hírügy-
nökség ellen – írja a România
Liberã online kiadása. A Sorin
Ovidiu Vântu üzletember által
igazgatott médiagyár elleni eljá-
rást június 3-ra tûzték ki, melynek
tétje csupán 60 ezer lej.

Elõzõleg a Mediafax kérvénye-
zett csõdeljárást a Realitatea Tv el-
len, melynek 50 ezer eurós adós-
sága volt a hírügynökséggel
szemben. Ebben a hónapban pe-
dig a System Design & Integ-

ration cég által kezdeményezett
eljárás kerül bíróság elé. 

A romániai sajtóértesülések
szerint nehéz helyzetben levõ
Realitatea-Caþavencut nemrég
újabb veszteség érte: Academia
Caþavencu címû élclapjának szer-
kesztõségébõl közel húsz újságíró
vált ki, akik alacsony bérekre, és
cenzúrázásra panaszkodtak. 

Eközben azonban Sorin Ovi-
diu Vântu Moldovában terjeszke-
dik, ahol tegnap bemutatta a ha-
marosan induló Publika TV szer-
kesztõbrigádját, melyet olyan ne-
vek fémjeleznek, mint a volt BBC-
s Maia Metaxa, vagy a Szabad
Európa Rádiónál dolgozó Valeriu
Cater és Iulia Mihailova. 

Csõdeljárás terjeszkedéssel

A Metallica heavy metal együttes a tervek szerint június 25-én lép színpadra a román fõvárosban

Kamikaze, az új Caþavencu

Kamikaze címmel szombaton jelenik meg
az Academia Caþavencu szerkesztõségébõl
kivált újságírók új lapja – írja Cãtãlin
Prisãcariu, volt fõszerkesztõ-helyettes a
blogján. Az új lap kiadását Adrian
Andrici, a City FM rádióadó tulajdonosa
fogja finanszírozni. „Nem szeretnénk, ha
az AC klónjának tartanának” – hangsú-
lyozta a paginademia.ro-nak Prisãcariu, aki
elmondta, bár a lap logójában elõfordul a
Caþavencu név, „Az új Caþavencu
Kamikaze” alcím élesen jelzi majd az el-
határolódást. Az új szatirikus hetilap a je-
lenleg fejlesztés alatt álló catavencunou.ro
honlapon is elérhetõ lesz.

Ötéves rekord az Oscaron

Öt éve nem nézték ennyien Amerikában az
Oscar díjátadó gálát, mint idén: a The Hurt
Locker (A bombák földjén) és az Avatar pár-
baját 41,3 millió nézõ követte figyelemmel
a tévéképernyõ elõtt. A Nielsen intézet
adatai szerint az ABC tévécsatorna által
közvetített 82. hollywoodi díjátadó 14 szá-
zalékkal több nézõt vonzott, mint tavaly.
Az Oscar-díjak átadását (1974 óta) 1998-
ban követték a legtöbben figyelemmel:
55,25 millióan nézték meg, hogy James
Cameron másik filmje, a Titanic tizenegy
aranyszobrocskát gyûjt be.

Pontosítás

Az MTV tegnapi közleményében tévesen
a TNS-t jelölte meg az adatok forrása-
ként, amit tegnapi lapszámunk TNS: Er-
délyben is az MTV a legnézettebb címû cik-
kében is átvettünk. „Az adatközlõ az
ARMA nevû romániai szervezet volt,
amely azonban nem a TNS-tõl, hanem a
GFK-tól rendeli meg a televíziós piac né-
zettségmérését. Vagyis a közlemény ada-
tainak forrása: ARMA/GFK” – áll az
MTV szerkesztõségünkhöz eljuttatott teg-
napi közleményében. 

Eladó 1863-ban készített mûvész-

hegedü. Tel:0746-244 286.,

Apróhirdetés
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Lélek Boulevard
10.10 A világörökség kin-
csei
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Erdélyi erődtemplo-
mok
15.30 Életüket a luxusért
16.00 Bábel tornya
16.55 Pannóniától a csilla-
gokig
17.25 Miért éppen Ma-
gyarország?
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híradó, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.05 Külvárosi rendőrök
(olasz filmsor.)
21.00 Dunaszőkítés - Anti-
tóksó (magyar szór. műsor)
22.00 A spártai (amerikai
játékfilm)
23.45 Híradó - Esti
0.00 Közbeszéd - Aktuális
háttérműsor
0.20 Váltó - Gazdasági Hír-
adó
0.35 Drót (am. tévéfilm
sor.)
1.35 Kikötő - Friss (ism.)
1.45 Vers
1.50 Himnusz

DUNA Televízió, 22.00
A spártai

Robert Scott különleges ügynök küldetése, hogy megtalálja
az elnök elrabolt lányát, mielőtt a dolog kipattanna, és a saj-
tó tudomására jutna. Ezúttal a Szövetségiek és a CIA együtt-
működésével Scott felderít egy bűnszövetkezetet, ami pros-
titúcióra kényszeríti az elrabolt lányokat, és aminek köze le-
het az elnök lányához is... vagy csak az első nyoma egy ösz-
szeesküvésnek, ami a legfelsőbb szintekre vezet.

TV2, 22.20
Euro túra

Scott éppen az érettségi bankett előtt szakít a barátnőjével,
egy punk-együttes tagja kedvéért. Csalódottságában olyan
részegre issza magát, hogy európai levelezőtársát, akit ad-
dig fiúnak vélt, csúnyán megbántja. Scotty ekkor megfogad-
ja, hogy a nyári szünetben csakis egyetlen cél lebeg majd a
szeme előtt: felfedezni az ismeretlen és hatalmas Európát,
és eközben megtalálni a megbántott lányt.

TVR 2, 23.10
A Káosz birodalma

A film Los Angeles futurisztikusnak ábrázolt világában ját-
szódik – a város éppen gazdasági, társadalmi és környezeti
katasztrófát él meg, és egy földalatti újmarxista szervezet
próbálja megdönteni az emberek életét irányítani akaró köz-
ponti hatalmat. Eközben egy tudós új, alternatív energiafor-
rást próbál kifejleszteni. A Jelenések könyvében jövendölt
Apokalipszis egyre közelebb van.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Connect with
English
12.05 Négyszázezer
nap
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
16.10 Harmónia
16.40 Magyar retro
17.35 Egy lépés előre
(spanyol tévéfilm sor.)
18.20 Zene az életem
18.50 Ez történt ma reg-
gel
20.35 Esti mese - A kis
királylány
20.45 Malackó (rajzfilm
sorozat)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (ausztrál filmsor.)
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.05 Záróra
23.55 Magyar retro
0.50 VIII. Henrik magán-
élete (angol film)
2.20 Tűzvonalban (ma-
gyar filmsor.)
3.15 Dublini doktorok
(ír filmsor.)
4.05 Bűvölet (olasz té-
véfilm sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.20 Hawaii - A hullá-
mok üzenete (angol doku-
mentumfilm)
17.15 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder -
Fábry Sándorral
0.15 Házon kívül - Heti
magazine
0.45 Európai idő - EU-
magazin
1.05 Alias (amerikai ak-
ciófilm-sor.)
2.00 Reflektor - Sztárma-
gazin
2.15 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefonos
játék
11.30 Teleshop
12.35 Életben maradni
(amerikai zenés film)
14.20 Kvízió - Telefonos
játék
15.50 Dokik (am. film-
sor.)
16.25 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
17.25 Bűbájos boszorkák
(amerikai filmsor.)
18.30 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 MrÉsMrs (magyar
show-műsor)
21.15 Aktív - A TV2 maga-
zinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Euro túra (amerikai
vígj.)
0.00 Sztárpóker-show
1.00 Tények Este – Hír-
műsor
1.30 EZO.TV
2.20 GSG 9 - Az elit kom-
mandó
3.10 Segíts magadon!
4.10 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.00 Rájátszás (ism.)
10.00 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.00 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.00 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.00 Befutó (ism.)
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló - A vidék
magazinja
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja 

9.00 Halálbiztos diagnó-
zis 9.55 Gyilkos sorok
(amerikai filmsor.) 10.50
Smallville 11.40 Szívek
szállodája 12.40 A nagy
házalakítás 13.45 A po-
kol konyhája 14.40
Nyomtalanul 15.30
Nyomtalanul 16.20 A
helyszínelők 18.15 A po-
kol konyhája 19.15 A
nagy házalakítás 20.10
Elvált Gary (vígj. sor.)
21.30 A helyszínelők
23.10 New York-i helyszí-
nelők (krimisorozat)   

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport Hírek 9.00 Sport.ro
Hírek 10.00 Hírek 10.05
BoxBuster 11.05 Informá-
ciók 12.00 Sport Hírek
12.05 Europa League
13.05 Vakációs játékok
14.05 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Kü-
lön kiadás 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.05 Információ
21.00 Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV
Elimination Chamber 0.00
Külön kiadás   

9.00 Kaméleonok (soro-
zat) 10.15 Szerelmek
(filmsorozat) 11.30 Életké-
pek (filmsorozat) 14.30
Aniela (filmsorozat) 15.30
Elrabolt sorsok (filmsoro-
zat) 16.30 Szegény Mária
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 A szerelem
nevében (filmsorozat)
19.30 Kaméleonok (film-
sor.) 20.30 Aniela (film-
sor.) 21.30 India (filmsor.)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Terra Nostra (film-
sorozat)   

8.10 A borzalom városa
10.00 Televíziós vásár-
lás 13.10 Az ausztrál
könnyűlovasság 15.20
Halálos tánc (amerikai
krimi) 17.05 Fekete és fe-
hér (olasz–német– ameri-
kai akcióvígjáték) 18.45
Víruscsapda (amerikai
akciófilm) 20.30 Tör-
vényszéki bomba (kana-
dai akciófilm) 22.10 Élve
eltemetve (horror) 23.50
Fekete karácsony (hor-
ror) 1.20 A múlt titka
(horror)   

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Anyaszeretet (sor.)
10.00 Menyet az anyá-
nak 12.30 Hírek 13.00
Egy új sors (sor.) 15.00
Mondd mennyibe kerül
16.00 Terefere Bahmuval
(show) 18.30 Hírek
19.30 Menyet anyának
(reality show) 20.30 Sze-
gény gazdag gyermekek
22.00 Mátrix - Forradal-
mak (amerikai-ausztrál
akciófilm, 2003) 0.30
Jack Brooks (kanadai hor-
ror, 2007)

10.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 12.00 Amy-nek
ítélve 13.00 Őrangyal
14.00 Nash Bridges -
Trükkös hekus (sor.)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 17.00 Maddie nyo-
moz (amerikai dráma)
19.00 Nyughatatlan
Jordan (sor.) 20.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
(sor.) 21.00 Bűnös szán-
dék (am. sor.) 22.00 A
múlt sötét árnyai (am.
dráma) 0.00 A nagyvad
(am. thriller)   

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Együtt - Velünk élő
kisebbségek
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután - Hétfő-
től péntekig minden, ami
szórakoztató!
18.35 McLeod lányai
(auszt. sor.)
19.25 A palota ékköve
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Kassza - Közéleti vi-
taműsor
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.30 Átok (magyar film)
23.25 Balaton retró
0.15 Prizma
0.30 Hírek
0.35 Memento
0.45 Teadélután (ism.)
1.30 Nappali (ism.) - Köz-
életi szórakoztató maga-
zin
3.30 Prizma

7.00 Hírek, Sport
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szóra-
koztató műsor
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő - szóra-
koztató műsor, második
rész
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin filmsor.)
11.15 UEFA Champions
League összegfoglaló
11.55 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
12.05 Útirány: Románia
12.45 Titkok a palotá-
ban (dél-koreai filmsoro-
zat, ism.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Közérdek
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.25 Titkok a palotá-
ban (dél-koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Közaréna
22.25 A mágikus szem
23.00 Dr. House (film-
sor.)
0.00 Hírek
0.15 Glaston Bury
2007

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
9.55 Könyvbemutató
10.00 Tornádó - Az ég ha-
ragja (német katasztrófa
film, 2006, 2. rész, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Gyilkos rémálom
(am.-kan. thriller, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Részeges
karatemester (hongk. ak-
ció-vígjáték, 1978)

22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport
0.00 A mentalista (ameri-
kai krimisorozat)
1.00 Részeges
karatemester (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Benny Hill 
(filmsor.)

12.00 Sheena (amerikai
kalandsor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (vígjátéksor.)
14.30 Kikezdesz a szőkék-
kel?
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor
22.00 Reality show
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Tegnap született
(amerikai filmdráma,
1950)

6.00 Vita a konyhában
(reality show, ism.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Gyilkos számok
(filmsor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
(sportműsor)
8.30 Teleshopping
9.00 Medium (amerikai
filmsorozat)
10.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor
10.30 Szvingerek (film-
sorozat)
11.30 4400 (sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (amerikai
filmsorozat)
15.15 Nicsak ki főz
16.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
17.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 Nicsak ki főz!
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.30 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 NCIS (sor.)
0.15 Szvingerek
(sorozat)
1.00 Balhés szex
3.30 Híradó 
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másod-
percek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák –
Vadlibaűző
11.00 Hogyan csinálják?
- Kat főz
12.00 Apokalipszis,
2012
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei
– Alaszkai-hegység
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült -
Óriás tolózárak
17.00 Állítólag… - Tele-
fonkönyv

18.00 Újjáépítők - Álom-
autó
19.00 Töréspont - Üzem-
anyag-szállító
20.00 Túlélés törvényei -
Kilauea-hegy
21.00 Hogyan készült?
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 Tönkre vágva - Az
utolsó csepp
23.30 Amerikai favágók
0.30 Rendőrségi elit ala-
kulatok
1.30 Bűnös vagy ártat-
lan?

7.00 Szépségközpont
(ism.)
8.10 Túl a csillagokon
(amerikai kalandfilm,
1989, ism.)
9.50 Lehet, hogy nem
tudtad
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Motorosok (ism.)
10.45 Találkozás - szó-
rakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti
pártok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Elisa (film-
sorozat)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin
(filmsor.)
18.40 Csodák (film-
sorozat)
19.25 A szerelem örök
(amerikai film, 2006)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek, Sport, Idő-
járás
23.10 A Káosz birodal-
ma (német-amerikai-
francia sci-fi kaland-
film, 2006)
1.45 Oltári frigy (vígjá-
ték, ism.)

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Magán-
hangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek 15.05 Arc-
vonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15 Zöldövezet 18.30
Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Ha-
tárok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éjszakát 21.00 Hírek 21.04
Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.00 Krónika

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek. 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 EU információs magazin  

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvilág,
Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Híradás, Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rá-
dióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Ildikó nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
Az Ildikó germán eredetû
magyar nõi név. Attila hun
uralkodó feleségének,
Krimhildának a nevébõl
származik, jelentése: har-
cos.
Holnap Szilárd napja van.

Évforduló
• 1940-ben halt meg Miha-
il Bulgakov szovjet–orosz
író, költõ.
• 1959-ben fegyveres felke-
lés tört ki Tibetben a kínai
uralommal szemben.
• 1990-ben Horn Gyula
külügyminiszter Moszkvá-
ban megállapodást kötött a
Magyarországon állomá-
sozó szovjet csapatok kivo-
násáról.

Vicc
A rendõrakadémián vizs-
gázik a hallgató. Kérdezik
tõle:
– Mit tenne, ha a saját any-
ját kellene letartóztatnia?
– Erõsítést hívnék.

Recept
Karfiolleves lazaccal
Hozzávalók: 1 karfiol, 1 fej
vöröshagyma, 1 póréhagy-
ma, 1 zellerszár, 5 dkg vaj, 25
dkg burgonya, 40 dkg nyers
lazac, 20 dkg füstölt lazac, 2
ek. vágott kapor, bors, só.
Elkészítése: A karfiolt meg-
tisztítjuk, rózsáira szedjük, a
hagymát apróra, a zellerszá-
rat és a pórét  kis darabokra
vágjuk. A hagymát, a pórét,
a zellert vajban megpárol-
juk, majd egy liter vízzel fel-
öntjük, beletesszük a karfi-
olt, felforraljuk, és 20 percig
fõzzük. A burgonyákat kis
kockákra, a nyers lazacot
nagyobb darabokra vágjuk.
A levest turmixoljuk, majd
újra felforraljuk, beletesszük
a nyers lazacdarabokat és a
burgonyát. Sóval, borssal
ízesítjük, majd 10 percig kis
lángon fõzzük. A füstölt la-
zacot csíkokra vágjuk. A le-
vest tányérokra adagoljuk, a
füstölt lazacdarabokat a tete-
jükre osztjuk, és kaporral
megszórjuk.

2010. március 10., szerda   www.maszol.ro

Az a könyv, amelyet olvas-
nak, az él. Az a mû viszont,
amelyiket másodszorra is el-
olvassák, az megmarad. Kü-
lönös társ a könyv. Nehezen,
csak sok munkával és odafi-
gyeléssel születik meg és ha-
sonlóan nehezen, sok alázat-
tal nyílik csak meg az olvasó
elõtt. Mi több, elsõ olvasásra
nem is tárja fel magát telje-
sen, csak jelzi titkait. Az elsõ

találkozásnál a könyv az, aki
megismeri olvasóját, kikutatja
türelmét, alázatát, és majd
csak a második elolvasásra fedi
fel teljesen titkait az olvasó
elõtt. Az a könyv, amelyik túl
könnyen adja magát, az vala-
hol méltatlanná válik az olva-
sásra, mint ahogy az az olvasó
is méltatlanná válik, aki azon-
nal, egyszerre akar megérteni
mindent.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Úgy érzi, hogy senki nem érti
meg igazán. Kapcsolataiban
bölcs döntéseket kell hoznia, mert
nagyon fontos az együttmûködés. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az egyik pillanatban nagy lelke-
sedéssel veti bele magát a mun-
kába, a másikban pedig még
megmozdulni is nehezére esik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szép szavakkal illetik, de vi-
gyázzon, mert ezek vagy érdek-
bõl fakadnak, vagy olyan lehe-
tõségeket kínálnak, amikbe egy-
elõre nem szabad belevágnia. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mindig vágyott a szabadságra,
függetlenségre, hát most meg-
kapta. A kérdés csak az, hogy
így képzelte-e, és hogy tud-e ve-
le, benne élni. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Nem hisz a soha vissza nem té-
rõ alkalmakban. Ma mégsem
szabad tétováznia. Ha azonnal
kell döntenie, nem tehet mást,
mint gyorsan kimondja az
igent vagy a nemet.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Amit görcsös erõfeszítéssel pró-
bál megszerezni, soha nem lesz
az Öné. Ez nemcsak a szerelem-
re vonatkozhat, hanem egyéb
ügyekre is.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Átlát minden szitán, ennélfog-
va intellektuális fölényben van
a többiekkel szemben. Ma meg-
mutathatja a tudását. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Aggódik egy szívesség miatt,
amit segítõkészen megtenne,
ám nem igazán áll módjában.
Beszélje meg a részleteket a szí-
vesség kérõjével. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy válságosra fordult kapcsolat
miatt anyagi problémákra szá-
míthat. Ne higgyen annak az
ajánlatnak, amelyrõl kiderül-
het, hogy több csapdát rejteget,
mint amekkora haszonnal jár!
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Különösen fontossá válnak a
szavak, amelyeket kimond.
Képtelen elhallgatni olyasmit,
amirõl tudja, hogy nem volna
szabad elmondania. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egyre többet foglalkozik a
pénzügyi dolgokkal, szeretne
több jövedelemhez jutni. Ha
álmodozik a szerelemrõl, köze-
lebb vonzza azt, akit valóban
szeret.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ne tegyen fel mindent egy lap-
ra, mert könnyen csalódhat.
Próbáljon több irányba nyitni,
és gyõztesen kerül ki egy lelki
csatából. 

Horoszkóp
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Röviden
Az Old Traffordon szerepel a Milan

Az Old Traffordon kellene ma gyõznie az
AC Milan labdarúgócsapatának ahhoz,
hogy továbbjusson a Bajnokok Ligája nyol-
caddöntõjébõl, hiszen mint ismert, a Man-
chester United 3-2-re nyerte az olaszországi
elsõ mérkõzést. A Real Madrid is bízik ab-
ban, hogy ledolgozza a Franciaországban
begyûjtött egygólos hátrányát, és hazai kö-
zönsége elõtt felülmúlja a Lyont. A nyol-
caddöntõk mai mindkét visszavágója 21.45
órától lesz, az RTV1 pedig a spanyolországi
meccset közvetíti élõben. 

Elhunyt Gheorghe Constantin

Elhunyt Gheorghe Constantin, a Steaua
egykori legendás futballistája. A „Profesz-
szornak” becézett szakembert tegnap, 77
évesen érte a halál. A bukaresti „katonacsa-
pattal” összesen négy bajnoki címet és
ugyanannyi Román Kupa-gyõzelmet ünne-
pelhetett 1954 és 1969 között. 1960 és 62
között zsinórban háromszor volt az élvonal
gólkirálya. A válogatottban 39-szer szere-
pelt, és ezalatt 12 gólt lõtt.

Nagyváradra megy a címvédõ

Nagyváradon lép ma pályára a hazai férfi
kosárlabda-bajnokság címvédõje, a Ploieºti
csapata. A VSK elleni találkozót 18 órától
élõben közvetíti az RTV3. Eközben a nõk-
nél a Román Kupa második körének vissza-
vágóit rendezik, ahonnan elsõként a Szat-
márnémeti jutott tovább, miután 68-67-re,
másodjára is legyõzte a váradiakat. Ma Sep-
siszentgyörgy–Kolozsvár- és Târgoviºte–
Arad-összecsapások lesznek, míg a Gyulafe-
hérvár–Bukaresti Olimpia-meccset holnap
rendezik.

Vitalij Klicskó ismét címmeccsre készül

Vitalij Klicsko, a Bokszvilágtanács (WBC)
ukrán nehézsúlyú világbajnoka legközelebb
május 29-én lép a kötelek közé címmeccsen
Németországban, a gelsenkircheni Schalke
stadionban, ahol ellenfele a lengyel születé-
sû Albert Sosnowski lesz. A 38 éves, idõseb-
bik Klicsko fivér eddigi 41 fellépésébõl 39-et
megnyert, és csupán kétszer hagyta el vesz-
tesen a szorítót. 

Középiskolás fiúban bízik 
a japán szumóvilág

Tizenöt éves iskolásfiútól remélik a japá-
nok, hogy a sokévnyi szünet után újra lesz
hazai jokozunája, azaz japán nagybajnoka
a szumónak. A Japán Szumószövetség teg-
nap arról számolt be, hogy Tacu túl van el-
sõ egészségügyi vizsgálatán, és ha a további
tesztek is kielégítõ eredményekkel zárul-
nak, a fiú harcolhat a hétvégén kezdõdõ
oszakai tornán. Tacu méreteiben utolérte
példaképét, a mongol születésû Hakuhót, a
jelen egyetlen aktív jokozunáját, akinek 152
kilogrammos testsúlyához 192 centiméteres
magasság társul.

Ismét botlott a Liverpool

Továbbra sem villog a Liverpool az angol
labdarúgó Premier League-ben, most a 29.
forduló zárómérkõzésén botlott meg, és 1-0-
ra kikapott a Wigan otthonában. Tegnapi
lapzártánk után Portsmouth–Birmingham- és
Sunderlan–Bolton-találkozókat rendeztek,
míg ma este Burnley–Stoke-meccs lesz.

Chile is negyedöntõs

Utolsóként Chile csapata jutott a férfi teni-
szezõk Davis-kupa-negyeddöntõjébe, miu-
tán Fernando Gonzalez hétfõ este megnyer-
te a harmadik egyest. Ezzel a házigazda
Chile 3-1-es behozhatatlan elõnyre tett szert
a vendég izraeli csapattal szemben, és majd
a csehekkel játszik a legjobb nyolc között. A
július 9–11-ei negyeddöntõkben még Fran-
ciaország– Spanyolország-, Oroszország–
Argentína- és Horvátország–Szerbia-össze-
csapások lesznek.

Folytatódik az agónia
A FRF mára halasztotta a döntést a Nagybányai FC ügyében
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Újabb haladékot kapott a
Nagybányai FC, hogy pénz-

ügyi helyzetét tisztázza a Ro-
mán Labdarúgó-szövetségnél
(FRF), így a korábbról elhalasz-
tott, és mára tervezett Aradi
UTA elleni mérkõzésének meg-
rendezését tovább csúsztatták.
„A bizonytalanság folytatódik,
csak az biztos, hogy minket ala-
posan összezavartak” – mondta
Mészár Sándor, a Maros-parti
„Öreg Hölgy” ügyvezetõ igaz-
gatója, és hozzátette: „A FRF
értesített minket arról, hogy
nem játszunk, mert a nagybá-
nyai klub helyzete még nincs
tisztázva. A mérkõzést egyelõre
nem ütemezték be egy újabb
idõpontra, de nem is írták játék
nélkül a mi javunkra”.

Ismert ugyanis, hogy a Nagy-
bányai FC tartozásai miatt kö-
zel áll ahhoz, hogy kizárják a
másodosztályú labdarúgó-baj-
nokságból. Dan Hotico, a klub
ügyvezetõ tanácsának elnöke
korábban kijelentette: az elma-
radt bérek egy részét már átutal-
ták, ez azonban csak töredéke a

kifizetésre váró összegnek, hi-
szen további mintegy ötszázezer
lejre lenne szükségük, hogy

minden fizetéshátralékot tör-
leszteni tudjanak. Ez pedig csak
egy „csekély” része a bányai

klub adósságának, hiszen a tar-
tozásaik összesen mintegy két-
millió lejre rúgnak. A FRF jogi
bizottságának tegnapi ülésével
kapcsolatban Hotico az egyik
internetes sportújságnak el-
mondta: „Olyan problémába üt-
köztem, amilyenre nem számí-
tottam. Úgy tûnik, hogy a veze-
tõségünkben lévõ személyek fe-
nyegetõ hangvételû nyilatkoza-
tokat tettek, ami a szövetségiek-
nek egyáltalán nem tetszett”.

A Nagybányai FC esetleges
kizárásáról viszont egyértelmû
döntés tegnap nem született, a
jogi bizottság ugyanis úgy ítélte
meg, hogy nem az õ hatáskörük-
be tartozik. Ma ismét napirendre
kerül az ügyük, akárcsak a
Petrozsényi Jiul helyzete, ame-
lyik szintén tartozásai miatt áll a
másodosztályból való kizárás
szélén. „Amennyiben szerdáig
(szerk. megj.: máig) nem fizetjük
ki teljes egészében a tartozásain-
kat a volt játékosainknak, nem
ütemeznek be minket a hétvégi
fordulóra, és ezzel automatiku-
san visszaesünk a harmadosz-
tályba” – mondta George
Boboc, a Jiul alelnöke, aki azon-
ban még bízik abban, hogy talál-
nak megoldást a helyzetre. 

Levonulóban a nagybányaiak. A Liga III felé tart a futballcsapat Fotók: archív

Konstanca–Veszprém 
BL-nyolcaddöntõ Cozmáért
Kézilabda

ÚMSZ

„Biztos vagyok benne, hogy
két látványos mérkõzés lesz,

mert mi is és õk is Marian
Cozmáért játszunk majd” –
mondta Mihai Popescu, a
Konstancai HCM kapusa a
Veszprém elleni Bajnokok Ligája
mérkõzésrõl, merthogy a tenger-
partiak a román válogatott tragi-
kusan elhunyt kézilabdázójának,
Marian Cozmának volt csapatát
kapták ellenfélként a torna nyol-
caddöntõjében. Ez tegnap derült
ki Bécsben, ahol a magyarországi
együttest a csoportelsõk „kalapjá-
ból”, míg a román bajnokot –
amely most elõször kvalifikált a
BL ezen szakaszába – a negyedi-
kek „mezõnyébõl” sorsolták ki.
Popescu két nehéz összecsapásra
számít, két nagyjából azonos ér-
téket képviselõ együttes között,
de azt elismerte: a továbbjutásra

a Veszprém a favorit. Mocsai La-
jos, a magyarországi együttes
edzõje a klub honlapjának el-
mondta: „A Konstanca kellemet-
len ellenfél. Jobban örültem vol-
na a Koppenhágának, de a torna
ezen szakaszában már nehéz
egyszerû ellenfelet találni. Ke-
mény meccsre számítunk, amely-
re nagyon jól fel fogunk készülni,
és remélem, hogy addigra sérült
játékosaink is felépülnek majd.”
Az elsõ mérkõzést Buzãuban
rendezik, míg a visszavágó
Veszprémben lesz.

A férfi kézilabdázók Bajno-
kok Ligája-nyolcaddöntõjének
további párosítása: Kolding
(dán)–Montpellier (francia),
Gorenje (szlovén)–Ciudad Real
(spanyol), Handbold (dán)–Kiel
(német), Zágráb–Barcelona
(spanyol), Kielce (lengyel)–
Hamburg (német), Valladolid
–Rhein-Neckar Lowen (német),
Ademar–Csehovszkije Medve-
gyi (orosz). 

Labdarúgás

ÚMSZ

„Büszke vagyok a játéko-
saimra, de az eredménnyel

nem vagyok elégedett, mert
mind a három pontot meg akar-
tam szerezni” – mondta Mark
Wotte, a Craiovai Universitatea
vezetõedzõje, miután csapata
csak gól nélküli döntetlent ért el
Târgu Jiu-ban, az élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság 20. fordu-
lójának zárómérkõzésén. A
hétfõ esti összecsapás gyakorla-
tilag a kiesés elkerüléséért foly-
tatott harc rangadójának számí-
tott, hiszen a Pandurii épp há-
rom ponttal elõzi meg a 15.,
visszaesést jelentõ helyen álló
ªtiinþát. „Amikor egy emberrel
kevesebbel kell játsszál, be kell
érned egy ponttal is” – magya-
rázta Wotte, mivel ªtefan
Bãrbuianu kiállításával a
Craiova a 29. percben ember-
hátrányba kényszerült. A hol-
land szakember szerint nagyon
jól védekeztek, a nehéz helyze-
tekben pedig bebizonyították,
hogy egységes és erõs csapatot
alkotnak. A másik oldalon vi-

szont Liviu Ciobotariu joggal
volt elégedetlen az eredmény-
nyel, ahogyan a mérkõzés után
megfogalmazta: „Elfogadhatat-
lan, hogy ne rúgj gólt, amikor
hetven percen keresztül ember-
elõnyben játszol.” A Tg. Jiu
edzõje azért haragudott néhány
játékosára, mert szerinte azok
túl nagy lezserséggel kezelték a
támadásokat. 

Emberhátrányban rabolt
pontot a Craiova Tg. Jiu-ban

A bajnokság állása
1. Kolozsvár 20 11 5 4 25-12 38
2. Urziceni 20 10 6 4 28-17 36
3. Steaua 20 10 6 4 29-20 36
4. Temesvár 20 9 8 3 31-14 35
5. Rapid 20 10 5 5 39-24 35
6. Vaslui 20 10 5 5 28-21 35
7. Dinamo 20 9 7 4 25-15 34
8. Brassó 20 8 7 5 23-15 31
9. Galac 20 9 4 7 24-24 31

10. Medgyes 20 6 8 6 20-27 26
11. Ploieşti 20 6 6 8 24-27 24
12. Iaşi 20 7 3 10 19-28 24
13. Tg. Jiu 20 5 6 9 15-21 21
14. Beszterce 20 4 9 7 18-26 21
15. Craiova 20 5 3 12 26-31 18
16. Internaţ. 20 5 2 13 17-35 17
17. Fehérvár 20 3 5 12 19-32 14
18. Pt. Neamţ 20 3 5 12 17-38 14

A konstancaiak készülnek megállítani a veszprémi támadást  

Románia–Olaszország-mérkõzést rendeznek az U23-as kor-
osztályú labdarúgó-válogatottak számára ma 14 órától a bu-
karesti Giuleºti stadionban. A Rãzvan Lucescu edzette triko-
lórok a Nemzetközi Challenge Trófeáért küzdenek, és a szak-
ember szerint mindegyik játékosa megérdemelten szerepel a
legjobbak között. „Olyan játékosok, akik bebizonyították,
hogy helyük van a válogatottban. Florin Costea elõször mu-
tassa meg, hogy képes megmenteni a Craiovát az élvonalból
való kieséstõl, és utána majd beszélhetünk” – mondta tegna-
pi sajtótájékoztatóján a szövetségi kapitány, mintegy vála-
szolva azoknak, akik a craiovaiak futballistáját a válogatott-
ban szerették volna látni. A Románia–Olaszország korosztá-
lyos mérkõzést az RTV2 élõben közvetíti.

Összecsap az utánpótlás 
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