
Évadmetszet Nagyváradon

Minden este más produkcióval és kötetlen
közönségtalálkozókkal várják a Nagyváradi
Állami Színház Szigligeti Társulatának tag-
jai nemcsak a színházkedvelõ közönséget,
de a szakma képviselõit is. Karetka Adal-
bert, a Szigligeti Társulat irodalmi titkára
célkitûzésként megemlítette a kritikusok,
színházi szakemberek becsalogatását is.

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0888 ▲
1 amerikai dollár 3,0230 ▲
100 magyar forint 1,5464 ▼

Vízválságról a víz világnapján

Nyitott kapuk napjával ünnepelték tegnap 
a szentgyörgyi vízszolgáltatónál a víz világ-
napját. Brüsszelben az Európai Bizottság
bejelentette, javaslatokat készül elõterjeszte-
ni az európai vizek megóvása érdekében.

Társadalom 7

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
Maroshévíz ítélete

Markó Béla, az
RMDSZ elnöke
tegnap bírálta a
maroshévízi
magyarellenes
nagygyûlés
résztvevõit, és
felhívta a fi-
gyelmet arra,
hogy a kisebb-
ségnek juttatott
jogok nem
csorbítják a
többség jogait. 

Bakterállam
Ezeket a szükséges, de elsietett és hibá-
san gyakorlatba ültetett intézkedéset a
fenti séma szerint a bevételi oldal gyara-
pításával kellett volna összekötni. Az

egészséges  alapokra helyezett
gazdasági növekedéshez a fõ
hozzájárulóval, a magán-
szférával szembeni támo-

gató, protektív viszonyu-
lásra lett volna szükség,
amelynek azonban ép-

pen ellenkezõjét lát-
tuk az elmúlt több
mint egy évben.

Salamon 
Márton László

Enged a kormány a pedagógu-
sok követeléseinek: tegnapi be-

jelentés szerint új pénzügyi forrá-
sok és a meglévõ keretek átcso-

portosítása révén 17 százalékos
béremelést ígér a Boc-kabinet
azoknak, akik eddig hiába vártak
a fizetéskiegészítésre. 7. oldal 

A baloldali ellenzék nyerte
a vasárnapi franciaországi

regionális választásokat. A hi-
vatalos eredmények szerint a
március 21-én zajlott második
fordulót az ellenzékben lévõ
Szocialista Párt (PS), a Zöldek
és a kisebb baloldali pártokat
tömörítõ Baloldali Front közös
listái nyerték meg a szavazatok
53,85 százalékával, ami a balol-
dal legjobb eredménye az 1981-
es parlamenti választások óta.
A kormányzó jobbközép Népi
Mozgalom Uniója (UMP) a
szavazatok 35,53 százalékát
tudta megszerezni. A szélsõ-
jobboldali Nemzeti Front or-
szágos szinten 9,26 százalékot
ért el. 2. és 4. oldal 

ÚMSZ

A nyilvánosság elõtt zajlik
Cãtãlin Voicu szociáldemok-

rata párti szenátor ma délután
kezdõdõ meghallgatása a felsõ-
ház jogi bizottságában, ugyanis
egyezségre jutottunk a kérdésben
– jelentette be Iulian Urban, a tes-
tület demokrata liberális alelnö-
ke. Korábban Toni Greblã, a jogi
bizottság elnöke hevesen ellenez-
te a sajtó jelenlétét, attól tartva,
hogy ez rontaná az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály
(DNA) által befolyással való
üzérkedéssel gyanúsított kollégá-
ja helyzetét. Tegnap reggel vi-
szont Voicu önként felfüggesztet-
te párttagságát, ugyanis azt meg-
elõzõen a PSD is elhatárolódott
tõle. Folytatása a 3. oldalon Emil Boc kormányfõ, Daniel Funeriu és Mihai ªeitan miniszterek Fotó: Mediafax

Nicolas Sarkozy 
büntetése

Vallatják Voicut

Nem kerülhetnek kalapács alá azon magánszemélyek vagyontárgyai sem, akiknek csökkent a fizetésük vagy akiket elbocsátottak állásukból Fotó: Mediafax

A magánszemélyek is élvezhetnék a csõdvédelem elõnyeit, amelyek eddig csak a cégekre vo-
natkoztak – errõl döntött tegnap a szenátus. Ha a képviselõházban és a plénumban is megsza-
vazzák a javaslatot, a bankok a jövõben nem árverezhetnék el azoknak a lakását, akik önhibá-
jukon kívül nem tudják törleszteni a tartozásokat, például csökkent a fizetésük vagy elbocsá-
tották õket. Az adósságok átütemezése (akár több évvel késõbbre is) sokaknak jelentene meg-
váltást most, amikor egymást érik az elbocsátások. A bankok képviselõi azonban nem támo-
gatják a javaslattervezetet, ugyanis szerintük visszaélésekre ad lehetõséget. 6. oldal 

Enged a tanároknak Emil Boc

Szalmaszál csõd ellen
Nem árverezhetné el a bank azok házát, akik önhibájukon kívül nem törlesztenek
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Röviden

Megszületett a paktum az SZDSZ-
szel az MDF fõvárosi listájáról

Megszületett az egyezség tegnap kora dél-
utánra az MDF és az SZDSZ között az
MDF fõvárosi listájáról. Retkes Attila
SZDSZ-elnök és Herényi Károly, az MDF
elnökhelyettese közleményben tudatta az
MTI-vel, hogy a Magyar Demokrata Fó-
rum a Szabad Demokraták Szövetségével
egyetértésben olyan fõvárosi listát terjeszt a
választási bizottság elé, amelynek elsõ tíz
helyén sorrendben a következõ jelöltek sze-
repelnek: Bokros Lajos, Debreczeni József,
Skaliczki Andrea, Iván János, Pusztai Er-
zsébet, Gyõri Dénes, Farkas Tibor, Ferencz
István, Király Zoltán, Ritter János.

Koszovóban hadgyakorlatozik a KFOR

Koszovó egész területére kiterjedõ ötnapos
hadgyakorlatot kezdett tegnap a független-
né vált, Szerbia által el nem ismert balkáni
országban állomásozó, NATO vezette bé-
kefenntartó haderõ. A hadgyakorlatban a
KFOR minden egysége részt vesz, és be-
vonják az EULEX-et – az EU igazságügyi
és rendõri misszióját –, illetve a koszovói
rendõrséget is. A KFOR fõhadiszállása ál-
tal kiadott közlemény szerint a hadgyakor-
lat révén fokozni kívánják a békefenntartó
haderõ, az uniós misszió és a koszovói
rendõrség reagálási képességét bármilyen
veszélyre, amely fenyegetheti Koszovó biz-
tonságát. A március 27-ig tartó hadgyakor-
latot Markus Bentler német tábornok, a
KFOR parancsnoka irányítja.

Kényszerleszállás Moszkva mellett

Kényszerleszállás közben lezuhant egy Tu-
204 típusú utasszállító repülõgép tegnap
hajnalban a moszkvai Domogyedovo repü-
lõtér mellett és darabokra tört, de robbanás
nem következett be, tûz nem ütött ki, és
senki nem vesztette életét – közölte a rend-
kívüli helyzetek minisztériuma illetékes te-
rületi igazgatóságának szóvivõje. Az Egyip-
tomból érkezõ gépen különbözõ források
szerint nyolc fõnyi személyzet tartózkodott,
utasokat nem szállított a gép. A gép – az
uljanovszki Aviasztar-TU társaság tulajdona
–, 24 órán belül kétszer került bajba. Vasár-
nap hajnalban Moszkvából indult az egyip-
tomi Hurgadába utasokkal, de röviddel a
felszállás után füstöt észleltek az utastérben,
s a személyzet úgy döntött, visszatér Mo-
szkvába. A vizsgálatok kiderítették, hogy az
egyik fûtõrendszer túlmelegedett, s a hiba
kijavítása után a gépet útjára engedték.

Felújítanák az Icesave-tárgyalásokat

Izland kész elõfeltételek nélkül felújítani a
tárgyalásokat az Icesave-ügyrõl Nagy-Bri-
tanniával és Hollandiával – közölte tegnap
az izlandi pénzügyminiszter. Az Icesave-
törvény annak a 3,9 milliárd eurónak a
visszafizetésérõl szól, amelyet korábban
London és Hága adott arra, hogy kártala-
nítsák az Icesave izlandi internetes bank
csõdje miatt veszteségeket szenvedõ brit és
holland bankbetéteseket. Az izlandiak túl-
nyomó többsége brit–holland diktátumnak
tartja a megállapodást, és úgy véli, hogy an-
nak végrehajtása túl súlyos terheket róna Iz-
landra, ezért a március elején tartott népsza-
vazáson 90 százalékuk elvetette a törvényt.

Pápai állásfoglalás a németországi
pedofília-esetekrõl is? 

Üdvözölte a papi pedofíliával foglalkozó,
az ír katolikus egyházhoz intézett pápai
pásztorlevelet hétfõn a német kancellár.
Berlini sajtóértesülések szerint nem kizárt,
hogy XVI. Benedek állást foglal a német-
országi szexuális visszaélésekkel kapcso-
latban is. Angela Merkel a német kor-
mány szóvivõje által ismertetett hivatalos
nyilatkozatában elismerõen szólt arról,
hogy a katolikus egyházfõ nyíltan érintette
mind a megtörtént jogtalanságok jóváté-
telét, mind pedig a hasonló esetek jobb
megelõzésének szükségességét. 

Hírösszefoglaló

Nicolas Sarkozy államfõ meg-
büntetéseként értékelik az

elemzõk a franciaországi regioná-
lis választások eredményét,
amely hatalmas vereség a kor-
mányzó jobbközépnek. A hivata-
los eredmények szerint a vasárna-
pi második fordulót az ellenzék-
ben lévõ Szocialista Párt (PS), a
Zöldek és a kisebb baloldali pár-
tokat tömörítõ Baloldali Front
közös listái nyerték meg a szava-
zatok 53,85 százalékával, amely a
baloldal legjobb eredménye az
1981-es parlamenti választások
óta. A kormányzó jobbközép Né-
pi Mozgalom Uniója (UMP) a
szavazatok 35,53 százalékát tudta
megszerezni. A szélsõjobboldali
Nemzeti Front országos szinten
9,26 százalékot ért el, de abban a

12 régióban, ahol bejutott a má-
sodik fordulóba, 17,81 százalé-
kon teljesített.

A 26 régióból a baloldal eddig
24 régiót irányított, mostantól 23-
ban vezetheti a helyi parlamente-
ket. A tengerentúli régiókban
ugyanis a belsõ megosztottsága
miatt több jelöltet is indított, s így
a jobboldal elhódította Réunion
szigetét és Guyanát. Az európai
területen ugyanakkor a korábban
hagyományosan jobboldali Korzi-
ka ezúttal balra szavazott, s csak
egyetlen jobboldali irányítású ré-
gió maradt: Elzász. A szavazóhe-
lyiségek bezárása után a kor-
mányzó Népi Mozgalom Uniója
(UMP) azonnal elismerte veresé-
gét. „A ma esti eredmény megerõ-
sítette a baloldali listák gyõzel-
mét. Nem tudtuk a választókat
meggyõzni. Ez csalódás. Válla-

lom a felelõsségbõl a részemet, és
holnap reggel ezt szóba hozom a
köztársasági elnöknek” – mondta
televíziós beszédében a miniszter-
elnök. Francois Fillon ugyanak-
kor hozzátette, hogy tartani kí-
vánja azt az irányt, amelyre a par-
lamenti választásokon felhatal-
mazást kapott. A valószínûsíthetõ
forgatókönyv szerint az államfõ
nem meneszti miniszterelnökét.
A Sarkozynál jóval népszerûbb
Fillonra vár ugyanis a nyugdíjre-
form végrehajtása.

Martine Aubry, a gyõztes PS
fõtitkára kijelentette: pártja „fele-
lõsséggel” fog bánni a „precedens
nélküli” eredménnyel. Hat év
után elõször aratott gyõzelmet a
baloldal Franciaországban, s ez
várhatóan lendületet ad az ellen-
zéknek a következõ elnökválasz-
tás elõtt. 

MTI

Szabó Vilmos külügyi állam-
titkár képviseli a tárcát az Or-

szággyûlés honvédelmi és rendé-
szeti bizottságának keddi rendkí-
vüli ülésén – közölte tegnap Ba-
logh Dénes, a Külügyminisztéri-
um helyettes szóvivõje. A bizott-
ság a magyar légtérben gyakorla-
tozó izraeli repülõgépek ügye mi-
att tart ülést. A fideszes kezdemé-
nyezésre összehívott tanácskozá-
son Szekeres Imre honvédelmi
miniszter és az MSZP-s bizottsá-
gi tagok is részt vesznek. A parla-
menti honlapon olvasható meg-
hívó szerint az ülés elsõ napiren-

di pontja lesz a „tájékoztató az iz-
raeli légierõ repülõgépeinek a
Magyar Köztársaság légterében
végrehajtott gyakorlatáról és an-
nak engedélyezésérõl”. Szekeres
Imre mellett meghívták a Kül-
ügyminisztérium, a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium valamint a Nemzeti
Közlekedési Hatóság képviselõit
is. Mint arról beszámoltunk, a
Magyar Nemzet múlt csütörtöki
számában azt írta, hogy elõzõ
nap az izraeli légi- és ûrerõk két
gépe kétszer megközelítette a Fe-
rihegyi repülõtér leszállópályáját
Vecsés irányából, majd leszállás
nélkül távozott.

S. M. L.

Elítélték tegnap az EU-
tagországok külügyminiszte-

rei, hogy az izraeli kormány en-
gedélyezi zsidó telepeseknek
szánt lakások építését Jeruzsá-
lem keleti részében. Brüsszeli ta-
nácskozásukon a külügyminisz-
terek úgy foglaltak állást, hogy
ez az izraeli magatartás hátrál-
tatja a közel-keleti béke megte-
remtésére irányuló nemzetközi
erõfeszítéseket. Elfogadhatatlan-
nak minõsítették, hogy Benjá-
min Netanjahu izraeli kormány-
fõ bejelentette: nem fogja korlá-
tozni a megszállt területeken lé-
tesített zsidó települések további
bõvítését. David Miliband brit
külügyminiszter illegálisnak ne-
vezte a megszállt területeken le-
võ zsidó telepeket. Miguel
Ángel Moratinos, az EU soros
elnökségét ellátó Spanyolország
külügyminisztere elmondta,
hogy az unió a telepes tevékeny-
ség teljes befagyasztására szólít-
ja fel Izraelt.

Avigdor Liberman izraeli kül-
ügyminiszter hétfõi elõjegyzési
naptárában brüsszeli különtalál-

kozó szerepelt a német, a finn, a
litván és a máltai külügyminisz-
terrel. Liberman eredetileg a 27-
ek testületével szeretett volna ta-
lálkozni, de ezt az unió részérõl
elhárították. Benjámin Netan-
jahu a korábbi tervek szerint hol-
nap Brüsszelben európai veze-
tõkkel – köztük Herman Van
Rompuy-jel, az Európai Unió el-
nökével – tárgyalt volna, de hiva-
talos izraeli forrás szerint tegnap
lemondta a látogatást. Ennek az
az oka, hogy az izraeli kormány-
fõ mára meghívást kapott a wa-
shingtoni Fehér Házba Barack
Obama amerikai elnökkel tartan-
dó találkozóra, amelyen a közel-
keleti békefolyamat felújításáról
folytatnak eszmecserét. Netan-
jahu az amerikai zsidók befolyá-
sos lobbiszervezete, az AIPAC
konferenciáján is felszólal.

A zsidó állam a megszállt terü-
leteket illetõen differenciált meg-
közelítést alkalmaz. Ciszjordániá-
ban, vagyis a Jordán folyó nyuga-
ti partján tartózkodik a telepek to-
vábbi bõvítésétõl, ám Kelet-Jeru-
zsálemben folytatja az építkezése-
ket, mondván, az egész város
egységesen Izraelé. 

Újabb vita az izraeli gépekrõl Elítélték az izraeli telepépítést
az EU-külügyminiszterek 

Sipos M. Zoltán

Törvénytelenül járt el az
észak-erdélyi autópályát épí-

tõ Bechtel cég 957  munkás el-
bocsátásakor – derült ki annak a
vizsgálatnak a nyomán, melyet
a Kolozs Megyei Területi Mun-
kaügyi Hivatal kezdeményezett
az autópálya építésén dolgozó-
kat tömörítõ két szakszervezet
kérésére. Az autópályát építõ
cég a romániai jogszabályokat
figyelmen kívül hagyva határoz-
ta el, hogy tömegesen bocsátja
el az alkalmazottait. Az ilyen
mértékû leépítés esetén a vonat-
kozó jogszabály egyértelmûen
leszögezi, hogy a munkaadó
vállalat köteles részletesen tájé-
koztatni a munkásokat képvise-
lõ szakszervezeteket a leépíté-
sek okáról, illetve azok pontos
folyamatáról, indokol a Kolozs
Megyei Területi Munkaügyi Hi-
vatal. Most azonban a Bechtel
nem egyeztetett az elbocsátások
mikéntjérõl. „Olyan mulasztás-
ról van szó, ami jogi úton
támadható”– mondta el lapunk-
nak az üggyel kapcsolatban
Roºca Emilian, a Kolozs Me-
gyei Területi Munkaügyi Hiva-
tal igazgatója, aki szerint a cég
nem tudja hitelt érdemlõen bi-
zonyítani az elbocsátások való-
di okát, noha a Bechtel anyagi
nehézségekre hivatkozik. „A
Megyei Területi Munkaügyi Hi-
vatal ellenõrzést végzõ munka-
társai rendelkezésére bocsátott
dokumentumok nem igazolják
azokat az okokat, amelyekre a
Bechtel hivatkozik az elbocsátá-
sokat illetõen. Sõt, az ellenõrzés
alatt kiderült, az amerikai cég
korábban a munkásokat szak-
mai felkészületlenségükre hivat-
kozva kívánta leépíteni” –
mondta el lapunknak az igazga-
tó. Az ellenõrzés március 11-én
kezdõdött a Transilvania Szak-
szervezet kérésére, miután a
Bechtel bejelentette, hogy 1900
munkást kíván elbocsátani. 

Törvényt sért 
a Bechtel?

A 26 régióból a baloldal eddig 24 régiót irányított, mostantól 23-ban vezetheti a helyi parlamenteket Fotó: Agerpres

Az izraeli légi- és ûrerõk gépei megközelítették a Ferihegyi repülõteret

Sarkozy büntetése
A baloldal nyerte a francia regionális választásokat



Fleischer Hilda

Politikailag felelõtlennek és ki-
ábrándítónak minõsítette teg-

nap Markó Béla szövetségi elnök
a PSD elnöke, Victor Ponta rész-
vételét a Hargita és Kovászna Me-
gyei Románok Fóruma által a
maroshévízi kultúrotthonban
szervezett, fokozottan nacionalis-
ta hangnemû nagygyûlésen. „Õ
egy fiatal politikus, elméletileg
egy új nemzedéket képvisel, és én
nem hittem volna, hogy ilyen ha-
mar felzárkózik az ultranacional-
ista beszédmódhoz, ahogyan azt
sem, hogy együtt szerepel Cor-
neliu Vadim Tudorral egy ilyen
nagygyûlésen” – fogalmazott teg-
nap az ÚMSZ-nek Markó, hozzá-
téve, szerinte a PSD óriásit téved,
ha azt hiszi, hogy Erdélyben naci-
onalizmussal lehet szavazatokat
gyûjteni. „Székelyföldön moder-
nizációval, európai programok-
kal, az infrastruktúrák erõsítésével
lehet szavazatokat gyûjteni, nem
pedig politikai nyomással” –
mondta az elnök, a magyarok jog-
követelései ellen szervezett román
nagygyûlés kapcsán. 

„Azt hiszem, hogy újból el kell
mondanunk azt, hogy ha a ma-
gyarok valamilyen jogokat köve-
telnek, azzal nem akarnak elven-
ni semmit a románoktól. Ha
egyik közösségnek többletjogai
lesznek, attól még a másiknak
nem lesz kevesebb joga” – hang-
súlyozta Markó. Leszögezte, a
magyar nyelvnek egyes esetek-
ben már hivatalos jellege van:
helységnévtáblák, intézmények
feliratai esetében, vagy olyankor,
amikor a helyi vagy megyei ta-
nács ülései magyar nyelven zaj-
lanak. Elmondta, természetesen
mindannyiunknak kötelessé-
günk odafigyelni a kisebbségben
levõ románok helyzetének mi-

lyenségére. „Azt gondolom,
hogy figyelünk, például az új
tanügyi törvénytervezet is azt cé-
lozza meg, hogy többletfinanszí-
rozást kapjanak azok az iskolák,
amelyek szétszórtan élõ közössé-
geket képviselnek. Ez vonatko-
zik magyarokra, németekre, uk-
ránokra és nem utolsósorban a
Székelyföldön élõ kisebbségi ro-
mánokra is” – tudtuk meg az
RMDSZ elnökétõl. 

Újságírói kérdésre válaszolva,
az alkotmány államnyelvvel kap-
csolatos rendelkezéseire is kitért,
ugyanis a kormányfõ a napokban

azt nyilatkozta: Romániában a hi-
vatalos nyelv mindig a román ma-
rad, illetve, hogy az alkotmány er-
re vonatkozó kitételei nem változ-
tathatóak meg. Az RMDSZ elnö-
ke szerint az alkotmány bármely
rendelkezése módosítható, sõt,
azon szakaszok is megváltoztatha-
tók, amelyek más szakaszok meg-
változtathatatlanságát írják elõ.
Elmondta, számára már az elejé-
tõl fogva abszurdnak tûnt , hogy a
90-es évek elején elfogadott alap-
okmányban bizonyos rendelkezé-
seket végleg leszögeztek, a követ-
kezõ generációk számára is. 
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Ki nem ismeri a vállalko-
zói alapelvet, miszerint a
nyereségességhez az kell,
hogy a vállalati büdzséter-

vezetben a bevételi olda-
lon a kiadásoknál na-
gyobb  összeg szerepel-

jen? (A két összeg kü-
lönbsége jelenti ti. a
profitot, ami ugyebár

az üzleti világban maga az élet értelme.) Ha
ugyanis többet költenek egy cégben, mint
amennyi a jövedelem, akkor az a cég elõbb-
utóbb csõdbe megy – persze hacsak nem
pénzmosásról, vagy egyéb törvénytelen üzle-
teket fedõ, esetleg politikailag is „védettséget
élvezõ” vállalkozásokról van szó. 
Amennyiben tehát ez a kötelezõ állapot
nem áll fenn, vagyis ha a kiadás huzamos
ideig meghaladja a bevételt, három dolgot
lehet tenni a helyzet megváltoztatására: 1.
Növelni a bevételt. 2. Csökkenteni a ki-
adást. 3. Mindkettõt párhuzamosan. Ha ez
utóbbi sikeresen végrehajtható, az már egy
igazi kegyelmi állapot.
Ezt az üzleti életbõl, a cégek költségvetés-ter-
vezetének elkészítési módszertanából kölcsön-
vett alapelvet kellene érvényesnek tekinteni az
állami büdzsé megalkotásakor is. Ha ugyan-
is a bevételek nem érik el a kiadások szintjét,
annak következményei nemcsak egy cég, egy
vállalat, hanem egy egész ország számára
járhatnak katasztrofális következményekkel. 
Emil Boc kormánya(i) sorra szembesültek is
a fenti problémával. Tavaly is, idén is kide-
rült, hogy az állam bevételei alulmúlják a ki-
adásokat, és ennek objektív okai is vannak: a
korábbi kormány(ok) túlköltekezése, ami a
kiadási oldalt duzzasztotta, illetve a gazdasá-
gi válság, amely a bevételeket  sorvasztotta el,
az adólejeket befizetõ cégek helyzetének le-
romlásának egyenes következményeként.
Boc elsõ kormánya erre a problémára egyet-
len igazi megoldást talált: a bevételi oldalt
kipótolni, jelentõs nemzetközi kölcsön segítsé-
gével. Ez a megoldás valóban írt jelentett a
több sebbõl vérzõ romániai gazdaságnak,
még akkor is, ha a közel- és távoli jövõ szem-
pontjából igencsak aggasztó fejlemény az ál-
lamadósság sokszorosára duzzadása. 
Egy másik ilyen irányú lépése a kormány-
nak a kiadások csökkentésének szükségességé-
vel indokolt, ám kapkodva, kaotikusan és
ezért kártékonyan végrehajtott (jobban
mondva: csak alig megbontott, de máris igen
kellemetlen meglepetéseket felszínre hozó) in-
tézkedéscsomag: leépítések a közszférában il-
letve egységes bértábla- és nyugdíjtörvény. 
Ezeket a szükséges, de elsietett és hibásan
gyakorlatba ültetett intézkedéset a fenti séma
szerint a bevételi oldal gyarapításával kellett
volna összekötni. Az egészséges  alapokra he-
lyezett gazdasági növekedéshez a fõ hozzájá-
rulóval, a magánszférával szembeni támoga-
tó, protektív viszonyulásra lett volna szükség,
amelynek azonban éppen ellenkezõjét láttuk
az elmúlt több mint egy évben: a vállalkozót
ellenségesen, gyanakvóan figyelõ és bakteri
szigorral büntetõ állami adminisztrációt.
Egy bakterkormányfõt, aki leszállított a gaz-
daság vonatáról többszázezer céget és vál-
lalkozót, hogy aztán arra ébredjen: egymaga
utazik már csak azon a vonaton. 

Román lapszemle

Bakterállam

Salamon 
Márton László

A fõváros szívében, az Unirii tér közelében
tíz roma család él nomádokra jellemzõ kö-
rülmények között. Kalyibáik alig néhány
száz méterre vannak az Asmita gardens
nevû luxuslakónegyedtõl. (Adevãrul) Fe-
ketepiacról vásároljuk a fehér kenyeret.
Romániában a forgalmazásra kerülõ ke-
nyérmennyiség 60 százalékát kis élelmi-
szerboltokból, butikokból szerzi be a lakos-
ság. (Adevãrul) Januárban 1,3 millió lejt
költöttek közpénzbõl a szenátorok, területi
irodáik berendezésére. (Click) A Román
Rendõrség struktúrája, az új szervezési for-
mának megfelelõen 61 353 rendõri posztot
irányoz elõ, ennek ellenére a rend õreinek
száma mindössze 53 844,  hétezerrel keve-
sebb a szükségesnél. (Curentul)

Markó Béla szerint nacionalizmussal nem lehet szavazatokat gyûjteni

Maroshévíz ítélete

Inczefi Tibor

„Még a háborúban sem volt
akkora az életbizonytalanság,

mint akkor Marosvásárhelyen” –
emlékezett László János vál-
lalkozó, annak a Székelyudvar-
helyen tartott vasárnap esti ren-
dezvénynek a kezdeményezõje
és házigazdája, amelyen a húsz
évvel ezelõtti fekete március ese-
ményeinek helyi vonzatait tekin-
tették át.  Kincses Elõd maros-
vásárhelyi ügyvéd emlékeztetett,
a március 19-i magyarellenes ak-
ciók hírére másnap indultak vol-
na Vásárhelyre a matrica- és a
bútorgyár munkásai, de útra ké-
szen álltak a sepsiszentgyörgyiek
is, több ezer ember. „Ezt is akar-
ták, hiszen sokkal nagyobb vér-
fürdõt szerettek volna. Székely-
kocsárdon már ott voltak a bá-
nyászok, Zalatnán pedig már bu-
szokban a mócok. Ezúttal is kö-
szönöm az udvarhelyiek bölcses-
ségét” – hajtott fejet a „legma-
gyarabb erdélyi város” lakói elõtt
Kincses, aki személyes jelenlété-
vel állította meg a „székely erõsí-
tés” útra kelését. Antal István
visszaemlékezése szerint a kedé-
lyek csak akkor nyugodtak meg,
amikor hírül vették, hogy Ma-
rosvásárhely fõterén a székely
himnuszt éneklik. Ugyancsak õ
mondta, hogy húsz év múltán
ugyanazok az erõk akadályozná-
nak meg minden demokratikus

kibontakozást. „Victor Ponta pe-
dig arra a Maroshévízen tett kije-
lentésére, miszerint Székelyföld
nem létezik, kedden (ma – szerk.
megj.) kap választ a parlament-
ben” – tette hozzá az RMDSZ-es
képviselõ.  

A múltbeli eseményekrõl a
mai helyzetre terelõdött a szó,
Kolumbán Gábor egyetemi ok-
tató megállapította, most a hely-
zet nagyon rossz, politikailag
Románia egyre instabilabb.
Hozzátette: még egy-két évig tö-
megeket érint az elszegényedés,
ami miatt a nacionalizmus bûn-
bakot keres. Katona Ádám, az
RMDSZ Erdélyi Magyar Kezde-
ményezés platformjának vezetõ-
je pesszimista hangvételû hozzá-
szólásában úgy értékelte, hogy
az országban elnöki diktatúra
van kialakulóban, amelyben –
még ha szövetkeznek is – veszé-
lyeztetett a kis pártok léte, és ha
Szlovákiára gondolunk, illúzió-
ink nem lehetnek az Európai
Uniót tekintve sem. „Ha ki le-
hetne alakítani egy olyan politi-
kai konglomerátumot, amelyben
mindeniknek kellõ súlyú szava
van, az talán megoldást jelente-
ne. Ha nem, szomorú napok kö-
vetkeznek ránk nézve” – véleke-
dett Katona, hozzátéve, ma-
gunkra maradva nagyon gyen-
gék vagyunk, de a Kárpát-me-
dencében a magyarság a legna-
gyobb lélekszámú etnikum. 

Az udvarhelyieken múlott?
M. Á. Zs.

A Boc-kormány két miniszte-
re, Mihai ªeitan munkaügyi és

Cseke Attila egészségügyi tárcave-
zetõ ma tudák meg, hogy az elle-
nük beadott egyszerû bizalmat-
lansági indítványt elfogadják vagy
elutasítják a parlamentben,
ugyanis ªeitan ügyének tegnap
csak a vitáját tudták lefolytatni.
Az érintett munkaügyi miniszter
„alaptalan, öncélú politikai táma-
dásnak” minõsítette a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) kezdeménye-
zését, és emlékeztetett, hogy a ki-
fogásolt egységes bértábla-tör-
vényt akkor alkották meg, amikor
a PSD kormányon volt, sõt mi
több Marian Sârbu irányította a
munkaügyi tárcát. Hozzátette: a
jogszabályt azért támadják olyan

hevesen, mert a kiváltságok meg-
szüntetése és a méltányosságon
alapuló bérezési rendszer beveze-
tése nagyon sok befolyásos em-
bert érint. 

A két ellenzéki párt látszólag
egyezséget kötött arról, hogy a
másik által benyújtott bizalmat-
lansági indítványt kölcsönösen tá-
mogatják. Varujan Vosganian, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) al-
elnöke tegnap bejelentette, alaku-
lata megszavazza a ªeitan-ellenes
bizalmatlanságit, majd a
PSD–PC pártszövetség részérõl
Silviu Morariu mondta el, hogy a
liberálisok által benyújtott, az
egészségügyi rendszert elmarasz-
taló beadvány számíthat a vok-
sukra. A ma vitára bocsátott bizal-
matlansági szerint az egészség-
ügyi tárcának rossz a költségveté-
se, ezért többek között azt kérik,
hogy a nemzeti össztermék mini-
mum hat százalékát szánják az
egészségügynek. Markó Béla, az
RMDSZ elnöke tegnap védelmé-
be vette Cseke Attilát, hangsú-
lyozva, hogy sokra értékeli az
egészségügyi miniszter decentrali-
zációs és a rendszerben jelenlévõ
gondok megoldására irányuló tö-
rekvéseit. Rámutatott az indít-
vány ellentmondásaira is, ugyanis
az RMDSZ tárcavezetõje refor-
mokat próbál bevezetni ezen a té-
ren, ezt a dokumentum aláírói el-
mulasztották megtenni akkor,
amikor kormányon voltak. 

„Bizalmatlankodó” honatyák

Fotó: RMDSZ

Folytatás az 1. oldalról

„Természetes gesztus a részérõl,
ugyanis reggel a nyugdíjasok
ügyei helyett Cãtãlin Voicut tár-
gyaljuk, délben a közalkalma-
zottakat Cãtãlin Voicuval pró-
bálják kiengesztelni, este pedig
az ország jövõjének a kerékkötõ-
je szintén Cãtãlin Voicu” – iro-
nizált Marian Vanghelie, a PSD
bukaresti elnöke. A Nemzeti Li-
berális Párt tegnap arról döntött,
hogy az alakulat mind a mai
szakbizottságban, mind a holna-
pi plénumban Voicu letartózta-
tásának engedélyezése mellett
szavaz majd. A döntést ismerte-
tõ Varujan Vosganian PNL-alel-
nök kitért arra is, hogy bár a le-
hallgatási jegyzõkönyvekben õ
maga is szerepel, mint Voicu
egyik „beszélgetõpartnere”, éle-
tében nem beszélt a szociálde-
mokrata szenátorral. Victor
Ponta, a PSD elnöke leszögezte:
ha bebizonyosodik mindaz,
amit Voicuról írnak a nyilvános-
ságra került – bár még hitelesnek
nem tekinthetõ – hatósági jegy-
zõkönyvek, teljes mértékben el-
határolódik az effajta politikai
magatartástól. A kiszivárogta-
tott információk szerint a szoci-
áldemokrata honatya valóságos
hálózatot épített ki rendõrök,
ügyészek és bírák megvesztege-
tésére. A Voicu-ügy további „ál-
dozatokat” is szedhet a szená-
tusban, ugyanis az állandó ház-
bizottság tegnapi ülésén belsõ
kivizsgálást indítottak azzal kap-
csolatban, hogy ki szivárogtatta
ki a sajtónak a DNA-dosszié
részleteit. Ioan Chelaru, a felsõ-
ház szociáldemokrata háznagya
elmondta, az is közrejátszott az
érintett nyilvános meghallgatá-
sához, hogy a jegyzõkönyveket
közzétették a médiában, és ek-
ként a korábban hangoztatott
„bizalmasság igénye” tárgyta-
lanná vált. 

Vallatják Voicut

Cseke Attila Fotó: ÚMSZ/archív
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Bogdán Tibor

A fõ kormánypárt, a De-
mokrata Liberális Párt

(most elfogadott újabb betû-
nevén PDL – az L betû elõtti
kötõjel nélkül – Országos Irá-
nyító Kollégiumát elsõsor-
ban azért hívták össze, hogy
– amint a párt elnöke, Emil
Boc kormányfõ fogalmazott
– döntsön a tömörülés belsõ
választásainak idõrendjérõl,
új alapszabályzatáról, illetve
szavatolja a párt válasz-
tóknak tett ígéreteinek betar-
tását.

Ígéretek – és ígéretek

Utóbbi kapcsán politikai
elemzõk gunyorosan, a vá-
lasztók viszont kiábrándul-
tan állapíthatták meg, hogy
korántsem a válságból való
kivezetésre, az életkörülmé-
nyek javítására, a munkanél-
küliség visszafogására, a bé-
rek, nyugdíjak vásárlóértéké-
nek legalábbis szinten tartá-
sára tett ígéretekrõl van szó,
hanem a román állam re-
formjáról, konkrétabban
Traian Bãsescu államfõ ré-
gebbi vágyáról: a parlament
egykamarássá és 300 fõssé

gyengített új változatáról van
szó. Igaz, az államreform
kapcsán Boc megemlítette
azt is, hogy ez az egységes
bér- és nyugdíjrendszer beve-
zetésére, a közigazgatási
megújulásra, az adózási fele-
lõsségre, az oktatás moderni-
zálására vonatkozó törvé-
nyek elfogadását is jelenti
egyben.

Mindabból, amit a kor-
mányfõ az összejövetel után
elmondott, nagyrészt az a
következtetés vonható le,
hogy a kormánypárti korife-
usoknak ezen a tanácskozá-
son sem sikerült konkrét lé-
péseket felvázolniuk az or-
szág égetõ gondjainak orvos-
lására – a miniszterelnök
ugyanis errõl csak igen nagy
általánosságban beszélt,
hangsúlyozva, hogy „a leg-
jobb politikát az emberek
problémáinak rendezése je-
lenti”, és „pragmatikus meg-
oldásokat kell találni a lakos-
ság gondjaira”. 

Pártvezetõben 
nem lesz hiány

Egy párt gondjait termé-
szetesen könnyebb megolda-
ni, mint egy egész országét –

így a vezetõségi testület hét-
végi ülésén is csupán az elõb-
bi esetében jutottak elõbbre a
résztvevõk. A válságból való
kilábalás megkezdésének
idõpontja ugyan továbbra is
körvonalazatlan maradt,
döntés született viszont a bel-
sõ választások menetrendjé-
rõl és módjáról, az új vezetõ-
ségi szerv struktúrájáról.

Ennek megfelelõen a fõ
kormánypárt élén az elnököt
az eddiginél népesebb, 37 po-
litikusból álló testület segíti
majd, ami arra utal, hogy
Emil Bocék a vezetõségi
tisztségek bõkezû osztogatá-
sával igyekeznek lecsillapíta-
ni hangoskodó politikusai-
kat. A választási folyamat
több hónapra nyúlik ki: ápri-
lis 9-én indul az Országos
Irányító Kollégium ülésével,
amelyen az új struktúráról is
szavaznak. A vezetõségi
struktúrákat alulról fölfelé
választják majd meg, kezdve
a területi szervezetekkel. A
központi vezetõséget a július
15-én kezdõdõ, kétnapos Or-
szágos Konvención választ-
ják meg: az elsõ napon töb-
bek között a pártelnökrõl, a
négy elsõ alelnökrõl és a fõ-
titkárról döntenek, külön-kü-

lön beterjesztett választási in-
dítványuk alapján. A záróna-
pon voksolnak a tizenöt alel-
nök, a három fõtitkárhelyet-
tes és a hat végrehajtó titkár
személyérõl. Ugyanakkor az
új alapszabályzat szerint to-
vábbi nyolc ügyvezetõ titkár
egészíti ki a legfelsõbb veze-
tést, akik az Országos Állan-
dó Iroda tagjai lesznek. Õket
tevékenységi területek szerint
választják ki szakértõi körök,
mindegyikük egy-egy fontos
ágazattal foglalkozik: az
egészségüggyel, az oktatás-
sal, a munkaügyekkel, a me-

zõgazdasággal, a gazdasági-
pénzügyi kérdésekkel, az
igazságszolgáltatással, a kör-
nyezetvédelemmel, az inf-
rastruktúra és az energetika
problémáival. Boc egyenesen
azt szeretné, hogy 2012-re a
választott vagy kinevezett ve-
zetõi tisztségek legalább har-
minc százalékát szakértõk
foglalják el.

Alapszabályzat: 
Ford helyett Dacia?

Jóllehet a tömörülés illeté-
kes politikusai igyekeztek a

legnagyobb titokban tartani a
közel 170 cikkelybõl álló új
alapszabályzatot, a nyilvá-
nosságra került adatok sze-
rint voltaképpen csak a ré-
gebbi dokumentum helyen-
kénti módosításáról van szó.
Amint a tömörülés hangadó
értelmiségije, Traian Bãsescu
volt tanácsosa, Cristian
Preda fogalmazott, az új sta-
tútum Ford helyett csak tol-
dozott-foltozott Daciává si-
keredett. Az elsõ alelnököket
és a fõtitkárt továbbra is lis-
tán választják, és a gyõztes
választási indítványt benyúj-
tó elnök jelöli ki õket. Mivel
eddig a Bocén kívül még
egyetlen potenciális pártel-
nökjelölt neve sem hangzott
el, nagy valószínûséggel a je-
lenlegi pártvezetõ már most
bebiztosította a saját és em-
berei helyét. Pártforrások
szerint az elsõ alelnöki tiszt-
ségekre többek között
Theodor Stolojan, Elena
Udrea, Gheorghe Flutur,
Gheorghe Falcã és Adriean
Videanu pályázik, fõtitkár
pedig Vasile Blaga lesz.

Az alapszabályzat talán
legfontosabb új eleme az,
hogy a jövõben felfüggesz-
tik a tagságát az elõzetes le-
tartóztatásba helyezett poli-
tikusoknak, további sorsuk-
ról pedig a végleges bírósági
ítélet fényében döntenek.
Jelentõs változtatás az is,
hogy a szövegbõl kikerült a
korábbi kitétel, miszerint az
újnak számító felvetéseknek
tilos hangot adni a párton
kívül. 

PDL: kötõjel nélkül – de rózsával

SarK.O. – baloldali fordulat Franciaországban

Gyulay Zoltán

SarK.O. – ezt a címet ad-
ta a Nouvel Observateur cí-

mû párizsi lap tudósításá-
nak, a francia államfõ politi-
kai táborának csúfos veresé-
gérõl, amelyet Sarkozy a re-
gionális választásokon köny-
velhetett el. Több mint szójá-
ték: a hazájában „Sarko”-
nak becézett elnök valóban
kiütéses vereséget szenve-
dett, ami a francia közélet-
ben nem szokatlan, de min-
denképpen kényelmetlen po-
litikai „társbérletet” kénysze-
rít az Elysée-palota lakójára.
(Annak idején a szocialista
Mitterand elnök kényszerült
együtt élni a konzervatív pá-
rizsi fõpolgármesterrel, ké-
sõbbi utódjával, Jacques
Chirackal.)

Közös elnökjelöltet

Mi is történt? Vasárnap, a
helyhatósági választások
második fordulóját követõ-
en a szocialisták vezette
baloldal a szavazatok mint-
egy 54 százalékát szerezte

meg, és a 26 régióból 22-
ben gyõzött. Sárkozy párt-
jának utolsó két bástyája
Elzász és a négy tengeren-
túli terület közül Réunion
szigete. A baloldal helyzete
a hat évvel ezelõtti válasz-
tásokhoz képest tovább szi-
lárdult: akkor szûk ötven
százalékkal húsz régiót hó-
dított el. A baloldalnak si-
került megszereznie Korzi-
kát is.

A Szocialista Párt (PS) el-
nöke, Martine Aubry a mos-
tani sikert meglovagolva
máris a jövõre függesztette
tekintetét, amikor hétfõn
felszólította a zöldeket és a
kommunistákat, hogy ve-
gyenek részt a 2012-ben ese-
dékes államfõválasztás elõ-
készületeiben és egy szocia-
lista jelölt közös kiválasztá-
sában. Martine Aubry sze-
rint „a franciák véleményt
nyilvánítottak, és most meg
is kell hallgatni õket”.

A kérdés csupán az, hogy
a lendület kitart-e a továb-
biakban is. Országos vá-
lasztáson a szocialisták ti-
zenhárom esztendeje, 1997-

ben tudtak legutóbb gyõzni
(ekkor került Lionel Jospin
a miniszterelnöki székbe),
az eredményes helyhatósá-
gi szereplés módszertanát
azonban azóta sem sikerült
az országos voksolás nyel-
vére lefordítaniuk. Fennáll
a veszélye, hogy az elvtár-
sak a pezsgõbontás és a köl-
csönös vállveregetések ide-
jének elmúltával ismételten
reflexszerû kötélhúzásba,
elkeseredett árokásásba
kezdenek.

A Le Pen család

A szolid megjelenésû és
elnökénél jóval közkedvel-

tebb François Fillon mi-
niszterelnök – az államfõ
õt küldte a kampány során
a tûzvonalba, mindhiába –
már vasárnap este elismer-
te a vereséget, és kijelentet-
te, hogy a maga részérõl
vállalja a rá esõ felelõssé-
get, bár kormányátalakítás-
ra Sarkozy részérõl nem
számít. „Ezek a választá-
sok arra utalnak, hogy a
franciák gondokkal küzde-
nek” – nyilatkozta Fillon,
panaszkodva a regionális
választásokon eleddig
megnyilvánult legalacso-
nyabb részvételi arányra:
most vasárnap a választás-
ra jogosultak mindössze

51,2 százaléka járult az ur-
nákhoz, egy héttel koráb-
ban, az elsõ fordulóban pe-
dig még ennél is keveseb-
ben, csupán 46,3 százalék-
ban voksoltak.

Még aggasztóbb, hogy
miközben a kormányzó
Népi Mozgalom Unió
(UMP) kénytelen megelé-
gedni 35 százalékkal, addig
a szélsõjobboldali Nemzeti
Front elõretörése a máso-
dik fordulóban is folytató-
dott: egyes helyeken a sza-
vazatok egyötödét is be-
gyûjtötték (az országos
eredményük 9,2 százalék
volt), nagy valószínûséggel
Sarkozy pártjától elorozva
a támogatást.

Xavier Bertrand, az
UMP fõtitkára úgy véleke-
dett, hogy vasárnap a fran-
ciák nem a további refor-
mok ellen tiltakozva ikszel-
tek a szavazófülkékben.
Sok konzervatív törzsvá-
lasztó nyilvánvalóan csaló-
dott Sarkozyben, valamint
kapkodónak és átgondolat-
lannak vélt reformpolitiká-
jában. A valaha reményke-
dõ rétegek körében népsze-
rûségvesztést okozott a nö-
vekvõ munkanélküliség és
a csökkenõ vásárlóerõ. Ez
az oka, hogy a szélsõjobb
Nemzeti Front (NF) elnö-
ke, Jean-Marie Le Pen és

lánya, Marine büszkén je-
lenthette ki: az NF „fontos
szereplõvé” vált.

A 68-as öröme

Az UMP már az elsõ for-
duló után negyven száza-
lék alatt állt. Az eredmé-
nyek ismeretében a szocia-
listák szövetségre léptek az
Europe Écologie nevet vi-
selõ zöld gyûjtõpárttal és a
Baloldali Fronttal, amely-
ben a kommunisták is részt
vesznek. „Pompásan ala-
kult” – örvendezett az egy-
kori 1968-as lázadó diákve-
zér, Daniel Cohn-Bendit,
az Európai Zöldek–Euró-
pai Szabad Szövetség társ-
elnöke, strasbourgi parla-
menti képviselõ, akinek
oroszlánrésze volt a vasár-
napi sikerben. Nem keve-
sebbet ért el, mint azt,
hogy egy táborba terelte a
környezetvédõk, a nosztal-
gia-baloldaliak, a termé-
szetbarátok és a növeke-
dést ellenzõk szektás töme-
geit. A zöldek által súly-
pontként kezelt témákon
jóval túlmenõ, átfogó és
részletes programjával ez a
szövetség Franciaország
harmadik erejévé és ezzel
a szocialisták megkerülhe-
tetlen koalíciós partnerévé
lépett elõ. 

Válságidõszakhoz illõ fontos kérdésekkel foglalkozott a hét

végén a Demokrata Liberális Párt Országos Irányító Kollégi-

uma – hangzik politikai elemzõk csípõsre hangolt megjegy-

zése annak kapcsán, hogy a kormánypárt vezetõ politikusai

az összejövetelen egyebek között eldöntötték, hogy a párt ne-

vébõl kiiktatják a kötõjelet, megõrzik viszont a rózsát.

Nem érti, mi történik vele. Nicolas Sarkozy francia államfõ

Levonja a politikai konzekvenciákat

konzervatív táborának választási kudar-

cából Nicolas Sarkozy francia elnök,

kormányát azonban nem alakítja át.



A törvény olyan, mint a gerjedelem nélküli tiszta ész. Ezért ha-
mis a tudományok körébõl vett hasonlat, hogy az írott betûk
szerinti orvoslás haszontalan, s hogy inkább forduljunk maguk-
hoz az orvostudományt gyakorlókhoz: ezek ugyanis semmit
sem tesznek barátságból, meggyõzõdésük ellenére, hiszen pénzt
kapnak, ha meggyógyítják a beteget: a politikai vezetõk azon-
ban sok mindent tesznek valakinek a kárára vagy valakinek a
kedvéért. (…) Viszont az orvosok is, ha betegek, magukhoz is
csak orvost hívnak, valamint a tornamesterek is, ha maguk vé-
geznek testgyakorlatot, tornamesterhez folyamodnak, mert ma-
gukkal szemben nem tudják eltalálni a helyes módszert, ez eset-
ben õk állanak kezelés alatt. Így világos, hogy amikor az igaz-
ságot keressük, tulajdonképpen az elfogulatlant keressük, és ez
a törvény. Még az írott törvényeknél is egyetemesebb hatásúak,
és jelentékenyebb kérdésekre vonatkoznak az erkölcsi törvé-
nyek; s ha az írott törvényeknél egy vezetõ férfiú megbízhatóbb
is: de nem megbízhatóbb az erkölcsi törvényeknél. Aztán meg
sok mindent nem is olyan könnyen lát át az egyes ember, s
ezért több, õ általa alkalmazott vezetõ tisztviselõre lesz majd
szükség; s ugyan mi különbség van abban, hogy a vezetõ tiszt-
ségek megosztása mindjárt eleve megtörténik-e, vagy pedig csak
az az egyvalaki teremti meg? Aztán meg, ha mindjárt elfogad-
juk is, amit már elõbb is említettünk, hogy a jellemes férfiú
azért méltó a vezetésre, mert derekabb, mint más, még akkor is
egyetlen egynél két derék férfiú mindig többet ér. 

Arisztotelész: Politika. Fordította Szabó Miklós

Azt, hogy Cãtãlin Voicu szenátor korrupt-
e, nem tudom. Sõt, még azt sem tudom
megítélni, hogy lehallgatott telefonbeszél-
getéseinek a sajtóban közétett jegyzõköny-
ve, illetve hangfelvétele hamisítvány-e
(ahogyan õ állítja) vagy hiteles (ahogyan
Toni Greblã, a szenátus jogi bizottságának
elnöke állítja). Sõt, azt is megkockáztatom,
hogy engem, mint adófizetõ állampolgárt,
ez a kérdés különösebben nem is érdekel.
Ez a rendõrség, ügyészség illetve majdan a
bíróság dolga lesz, foglalkozzanak vele õk. 
Az viszont igenis érdekel, hogy volt-e az
ügyészségnek volt-e mandátuma egy ro-
mán állampolgár telefonbeszélgetéseinek
a lehallgatására, vagy sem, de errõl sem-
mit nem tudtam meg az esettel kapcsola-
tos, egyébként bõven áramló híradások-

ból. Márpedig a demokráciára,
saját biztonságunkra nézve
sokkal veszélyesebb, ha a
törvénytelenségeket az ál-

lam intézményesen és
szervezetten követi
el, mint az, ha egy
állampolgár teszi, le-
gyen az akár szená-
tor. 

Aztán az is érdekelne, hogy egy nyomozati
anyag – hiszen a szóban forgó hangfelvéte-
lekkel a szenátor bûnösségét kívánja bizo-
nyítani az ügyészség – hogyan kerülhetett
ki a sajtóba? Teodor Meleºcanu szenátor
szerint a kiszivárogtatás nem a parlamenti
szakbizottságból történt.
Ha így van, akkor azt
csakis a nyomozó szervek
adhatták át a HotNews
internetes hírportálnak
(amelyet sajtóberkekben a
Cotroceni-i palota szócsö-
vének tartanak), hiszen
másnak nem volt hozzáfé-
rése a dokumentumokhoz. Ez pedig két tí-
pusú aggályt is felvet. Az egyik szigorúan
szakmai természetû. Ha a hangfelvételek
hitelesek, akkor az nemcsak Cãtãlin Voicu,
hanem rendõrök, üzletemberek, bírák és
politikusok egy egész hálózatának bûnössé-
gét igazolja. Ebben az esetben a nyomozás
érdeke az lett volna, hogy mindaddig ne
kezdeményezzék az eljárást Voicu szenátor
ellen, amíg nem sikerül bizonyítékokat sze-
rezni az ügy többi szereplõjének bûnössé-
gére vagy ártatlanságára, mert az érintet-
teknek idõközben lehetõségük van a bizo-

nyítékok megsemmisítésére. Ha a nyomo-
zókat csak a szociáldemokrata szenátor
bekaszlizása érdekli és a többieket futni
hagyja, akkor ez arra utal, hogy az egész
színjáték politikai megrendelésre történik.
A másik aggály pedig már kimondottan

politikai természetû. Ha a
hangfelvételek nyilvános-
ságra hozatala nem szol-
gálja a nyomozást, az
igazság kiderítésének ér-
dekeit, akkor meg kell ál-
lapítanunk, hogy igencsak
hasznos lehet politikai
szempontból. Egyrészt el-

tereli a figyelmet a szakszervezetek tilta-
kozó megmozdulásairól, a bérek és nyug-
díjak értékvesztésérõl szóló híradásokról.
Másrészt erõsíti a Szociáldemokrata Párt
amúgy sem példás egységét, magyarázko-
dásra kényszeríti a pártot, amelyik így
nem tud a kormány bírálatára, a kor-
mányzási alternatívák felmutatására kon-
centrálni. 
Az, hogy Victor Ponta felfüggesztette
Voicu párttagságát helyes döntés volt, de
nem biztos, hogy elégséges, hiszen a köztu-
datban az õ neve szorosan összefonódik a

párttal. Harmadrészt éppen Cãtãlin Voicu
volt a törvényhozásban a Különleges Táv-
közlési Szolgálat 40 százalékos költségve-
tés emelésének egyik legkeményebb bíráló-
ja. Az õ viselt dolgairól szóló hangfelvéte-
lek közzétételének olyan üzenete is van,
mintha az a szolgálat bosszúja lenne. Sze-
mélyétõl eltekintve azonban az ügy érveket
szolgáltat azokkal szemben, akik tiltakoz-
nak a hírszerzõ szolgálatok túlzott jogkö-
rei, túlkapásai ellen. 
Nehezen érthetõ az is, hogy az ügyészség
miért Cãtãlin Voicu elõzetes letartóztatá-
sára, és miért nem bíróság elé állítására
kér mandátumot a szenátustól. Az elõze-
tes letartóztatás célja – a szakirodalom
szerint – az, hogy megakadályozza a gya-
núsítottat abban, hogy eltüntesse a bizo-
nyítékokat, megvásároljon vagy megfé-
lemlítsen tanúkat, esetleg megszökjön.
Voicu szenátor esetében ennek már nincs
jelentõsége, hiszen a szenátor már most is
megtehetné mindezt, letartóztatása a nyo-
mozás szempontjából nem bír jelentõség-
gel. Igaz viszont, hogy egy bilincsbe vert
szenátor mutogatása a tévében, fõ mûsor-
idõben szavazatokat hozhat a kormány-
párt konyhájára…

A politikai igazságszolgáltatás
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A lazán gyõzõ, az agg szocialistákat kiverõ, egy ide-
ig pártja és a parlamenti padsorok fenegyerekének
tartott pontyvezér, vígan halcskázik és halandzsázik
a politikai belvizekben. Most például épp erdélyi me-
legvizekbe úszkált olyan ordas ragadozók társaságá-
ban mint harcsa-vagyim és törpecápái, megvédeni az
elnyomott, hargitai borvizekben bekovászolt haltest-
véreket. 
Szombaton nagygyûlésen Toplicán (Maroshévizen)
tátogott (ami efféle szárazföldi pontytól nem nagy tel-
jesítmény), arról hogy Halországban egyetlen hivata-
los nyelv lehetséges a halnyelv. À la filé. Sõt defilé
minden ellen, ami székely vagy legalábbis
eremdéesz/möpöpö.
Ponty mester a regáti belvizek tenyészetébõl jön. A ki-
sebbségi halastóról és életformáról, a türelmességrõl
nem hallott, hiszen õ a ragadozók törvényét ismeri.
Ellenzékben jól tudja, fel kell adni mindent, ami gátol
a célok elérésében. Például a baloldali örökséget. Itt
Közép-Kelet-Európában, de még a gyors hegyi-
patakokkal és etnikai konfliktusokkal csordogáló vad-
vizekben is a baloldali erények közé tartozott a nemze-
ti kérdés megoldásának demokratikus vállalása, akár a
saját, uralmi helyzetben levõ nemzeti tömbbel is szem-
be úszva. Ezt viszont 1990 óta nem csak õ, de elõdei
is a párthalgazdaságból messze elkerülik, egyetlen
gesztussal sem utalnak rá, ugyanis az roppant népsze-
rûtlenné teheti õket a soviniszta vízibolhával táplált
szavazóbázis, az akváriumi népesség körében.
Ponty mester új európai vízrendet akar meghonosíta-
ni, ne egyesüljenek a közeli megyei tavak, mint a har-
gitai, kovásznai és a marosi vizek egyetlen természe-
tes, történelmi közösséget érzõ etnogazdasági folyam-
ba, hanem az európainak nevezett, tulajdonképpen
dominanciára és kölcsönös gyanakvásra épülõ, ma-
gánérdekek, vagy halbárók kényét keresõ gazdasági
társulások hullámjárása szerint szabják át az alkotmá-
nyos hon vízrajzát. 
Hévizen heveskedtek halszálkásás höltönyeikben az
ellenzéki, gyûlöl-etikát eregetõk. Aggszakállú papha-
lak csapkodtak farkukkal, uszonyaikkal csápoltak egy-
szer már szárazra vetett milicista-és jogtipró halak,
kárászok (ívatlan tanhalak) növelték az okozott lelki
kárt, kis helyi piranyák és pirapák vicsorítottak, pon-

tyok dörgölték össze vörös bajszukat sekély-
vízi nagyromániás irka-firka pirkákkal. 
Halünnep volt a langyosban. A halak
tomboltak a száraz (azaz székely-) földi-
ek ellen. Legszívesebben, ha tehetnék,
uszonyaikkal vizet hajtva, elárasztanák a

három megyét, hogy úgy élhessenek,
mint a hal a vízben, s minden a csu-
ka parancsára történhessen. 

Hal-állam – hal-álom. Sebestyén Mihály
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Az ügy érveket szolgál-
tat azokkal szemben,
akik tiltakoznak a 
hírszerzõ szolgálatok
túlzott jogkörei, 
túlkapásai ellen. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Hanem intsétek egymást minden napon, míg
tart a ma, hogy egyikõtök se keményíttessék

meg a bûnnek csalárdsága által.” Biblia

Édentõl keletre

A törvény mint az orvos

Pontya mester
pontyosít

A nap címe. A fõváros luxusszúnyogai:
28-szor drágábbak, mint a Budapestéi,
România liberã.

Magyarázat. Tavaly Bukarest polgármes-
teri hivatala a 3D Romania cégnek 
4 320 634 millió eurót fizetett szúnyogir-
tásért. De a magyar fõváros a patkányo-
kat is háromszor olcsóbban irtja, mint a
román. Ki tudná megmondani, hogy eb-
bõl mi következik? A „3D” megjelölés a
szúnyogirtó cég nevében mindenesetre
jelzi, hogy az a dolgát nem csupán papí-
ron végzi. 

Ponta és a székelyek. Ovidiu Nahoi tisz-
tességes cikke az Adevãrulban, arról, hogy
Székelyföld létezik. (Mellesleg Victor
Ponta máris elhíresült mondása, miszerint
„Székelyföld nincs Romániában, mert
Székelyföld nem létezik”: emeletes mar-
haság, amivel az ambíciózus ifjú pártel-
nök jobban lejáratja magát, mint ahány
román szavazatot szerez – Vadimnak. Pél-
dául Elena Udrea, akárhogy is vesszük –
és bármennyire felkészületlen Norvégiá-
ból – nagyon jól tudja, hogy Székelyföld
létezik.) Azt írja Nahoi: „Láttam a fiatal,
felemelkedõben levõ sztárt, Victor Pontát
villámlani és dörögni a hargitai és kovász-
nai románok fórumán, a ’90-es évek elejé-
nek stílusában. Tanult valamit az Iliescu-
val együtt töltött évtizedbõl: tudja, mikor
és hogyan használja fel Corneliu Vadim
Tudort. Hallottam Boc miniszterelnököt a
székelyekre olvasván az alkotmányt,
mintha az Mózes kõtáblája lenne, nem
pedig emberek közötti szerzõdés, amit
meg is lehet változtatni. És hallottam az
RMDSZ vezetõjének, Markó Bélának a
kemény válaszát – ugyanolyan jó védel-
mezõje a magyarság ügyének, mint
amennyire ügyes játékosa az amennyire
gyakorlati, pont annyira ’román típusú”
pártérdekeknek.” Igen, a csavaros eszû
székelyek Romániában vannak. 

A nap álhíre. Victor Ponta pártbeli ellen-
felei nyilvánosságra szándékoznak hozni
annak a beszélgetésnek a szövegét, amely-
ben az ijfú titán megígéri Ion Iliescunak,
hogy a forradalom, Marosvásárhely már-
ciusa és a bányászinváziók dokumentu-
mai, amíg õ él, titkosak maradnak.



Gy. Z., Sz. Zs.

A lakossági devizahite-
lezés korlátozását vetet-

te fel legutóbbi athéni talál-
kozóján a nemzetközi
pénzügyi élet szereplõibõl
álló Bécsi Kezdeményezés
csoport, hogy az úgyneve-
zett toxikus értékpapírok
veszélyét csökkentsék. Ja-
vaslatuk betiltaná a valuta-
alapú kölcsönzést  Közép-
és Kelet-Európában, az
euró- és dolláralapú hitele-
zést kivéve – ez gyakorlati-
lag a svájci frank és japán
jen kizárását jelentené. 

„A valutában felvett hite-
lek nem hordoznak akkora
kockázatot, hogy tiltani
kellene azokat. Egy ilyen
döntés igen veszélyes lenne,
ugyanis a piac korlátozását
jelentené az adminisztráció
eszközeivel” – fejtette ki
Radu Gheþea, a Romániai
Bankok Egyesületének
(ARB) elnöke az Incont.ro
portálon. A pénzügyi szak-
ember szerint az intézkedés
Romániában nagyon korlá-
tozná a hitelpiacot, ugyanis
a jegybank nem bocsáthat
ki lejt csak azért, hogy a
külföldi pénzintézetek út-
ján érkezõ finanszírozáso-
kat fedezze. Gheþea azt
tartja különösen kockáza-
tosnak, hogy a bankszak-
mában felvetõdhet a kér-
dés: érdemes-e egyáltalán
Romániában befektetni – a

külföldi bankoknak ugyanis
eddig elõnyére vált a ro-
mán gazdaság hitelezése.

A nemzeti valutában fel-
vett, illetve a devizaalapú
hiteleknek egyaránt vannak
elõnyei és hátrányai, a
szakemberek azonban
mindkét esetben körülte-
kintésre intenek: a kereset-
nek és a hitelnek mindig
arányban kell lennie. A lej-
alapú kölcsönre árnyékot
vet a magasabb kamat,
ugyanakkor stabil marad-
hat a törlesztõrészlet, mivel
nincs kitéve a valutaárfo-
lyam ingadozásainak. A de-
vizahitel olcsóbb, ám hosz-
szú távra felvett kölcsön
esetében több kockázatot
hordoz magában.  

Júniustól különben szigo-
rodnak a hitelképesség fel-
tételei is Európában, hogy
elejét vegyék a lakosság
erõn felül történõ eladóso-
dásának. Magyarországon
már e hónap elejétõl kor-
mányrendelet szab határt az
ingatlanokra felvehetõ jelzá-
log-, illetve gépjármûhite-
leknek. Forinthitel esetében
a fedezetként felajánlott in-
gatlan értékéhez viszonyítva
legfennebb 75 százalék lehet
a jelzálogkölcsön aránya –
euróhitel esetén 60, más de-
vizahiteleknél pedig 45 szá-
zalék. A gépjármûveknél a
vásárlásra nyújtott hitel fu-
tamideje nem haladhatja
meg a hét évet. 

Totka László

„Egyelõre még nem bo-
csátottak el, de bárme-

lyik pillanatban megszûnhet
az állásom, a kollégáim
nagy részét már elküldték.
Három évvel ezelõtt vettünk
fel lakáshitelt a férjemmel”
– mesélte lapunknak egy há-
romgyerekes anya, aki jelen-
leg az egyetlen keresõ a csa-
ládjukban. Hallott már a
csõdvédelemrõl, tudja, hogy
a cégeknél ilyen esetben
nem kezdeményezhetõ fel-
számolás az adósságok mi-
att, de nem tudta, hogy ma-
gánszemélyeknek is járhat-
nak a kedvezmények. Eddig
Romániában nem jártak,
azonban úgy tûnik, ez vál-
tozni fog. 

Egy-két év halasztás

A magánszemélyek csõd-
védelmének törvényterveze-
tét tegnap fogadta el ugyanis
a szenátus, nemsokára a kép-
viselõházban és a plénum-
ban döntenek a javaslatról. E
szerint a hitelezõk nem kez-
deményezhetnék azoknak a
házaknak az elárverezését,
amelyek tulajdonosai önhi-
bájukon kívül (fizetéscsök-
kenés vagy a munkahely
megszûnése miatt) nem tud-
ják törleszteni hiteleiket. Az
amerikai mintára kidolgo-
zott csomag alapján, ha a

törvényszék ártatlannak mi-
nõsít egy ügyfelet, az adóssá-
gait a bankoknak át kellene
ütemezniük. A csõdbe jutott
személy köteles egy tervet
(plan de redresare financia-
rã) készíteni arról, miként
egyenlítené ki a tartozásai 75
százalékát, és úgynevezett
tiszta lappal kerülhetne ki a
történésekbõl, még újabb
kölcsönfelvételre is jogosult
lenne. Az ügyfél  kérheti,
hogy olyan átütemezést kap-
jon, amelynek segítségével
egy-két év múlva ki tudja fi-
zetni az adósságait, addig új
munkahelyet kereshet vagy
más kiegészítõ jövedelemre
tehet szert. 

Tömeges jelenség

„A bankok  az elmúlt évek-
ben különbözõ kedvezmé-
nyes hitelkonstrukciókat kí-
náltak, ami oda vezetett,
hogy sokan erejükön felül el-
adósodtak” – errõl beszélt az
Új Magyar Szónak Gyerkó
László szenátor, aki támogat-
ta a magáncsõdvédelmi in-
tézmény felállítását. „Jelen-
leg a lakosság jelentõs hánya-
da fizetésképtelenné kezd
válni, mert számos munka-
hely megszûnt, valamint a fi-
zetések visszaestek” – ma-
gyarázta, hogy miért van
szükség sürgõs intézkedésre.
Azt, hogy önhibán kívüli a
csõdállapot, bizonyos doku-

mentumok megvizsgálásával
lehetne  bizonyítani a javas-
latcsomag szerint. „Ha a
csõdvédelmet megállapítják,
alternatív pénzbehajtási
megoldásokra nyílik lehetõ-
ség, a bank semmiképp nem
károsodik, hisz törlesztõdik
az adóssága, csak más mó-
don” – hangsúlyozta
Gyerkó László. 

Hatszázmilliós kiesés

Másképp látja a magán-
csõdvédelem hatását a

pénzpiacra a bankok képvi-
selete, amely szerint ha az
ügyfelek mintegy tíz száza-
lékának eltörölnék az adós-
ságait, hatszázmillió eurós
tartalékalap létrehozására
kényszerülnének. „Ez nem
általános gyakorlat Európá-
ban, noha erre sokan hivat-
koznak, a tervezet a jelenle-
gi banki és számviteli sza-
bályozásoknak ellent-
mond” – mondta az ÚMSZ-
nek Diósi László, az OTP
Bank romániai vezérigaz-
gatója a tervezettel kapcso-

latban. „Nem elég egy tör-
vényt bevezetni, hanem át
kell gondolni az összes ide-
vágó szabályozást. A bank
önmagában nem teheti
meg, hogy egy adósságot
felfüggesszen, ahhoz a ha-
tóságoknak is hozzá kell já-
rulniuk” – tette hozzá.

A kkv-kkal van baj

A gyakorlati oldalát néz-
ve a dolognak, Diósi sze-
rint Romániában a pénzin-
tézetek a fizetési nehézsé-

gekbe került természetes
személyekkel szemben
rendkívüli módon megér-
tõek voltak eddig is. Azok-
nak az adósságait, akik ön-
hibájukon kívül jutottak
bajba, nem hajtották végre
azonnali módon, hanem az
általános gyakorlat szerint
többszöri átütemezési lehe-
tõséget is adtak, és csak
azután került sor a hitel fel-
mondására. „Közös érdek,
hogy az ügyfél fizetõképes
legyen. Jelenleg a mikro- és
kisvállalkozások (kkv) ese-
tében a legsúlyosabb a
probléma” – hívta fel a fi-
gyelmet a bankvezetõ. A
magánszemélyeknél jóval
kisebbek a fizetési nehézsé-
gek, de természetesen az
úgynevezett „békés idõkét”
meghaladják így is, azon-
ban „hamarosan ez a prob-
léma is csökkenni fog”.

„Egyértelmû, hogy a ban-
kok képviselõi negatívan
vélekednek errõl a kezde-
ményezésrõl, úgy értékel-
ték, hogy visszaélésekre ad
lehetõséget olyan személyek
részérõl, akik nem lojálisak
a bankkal szemben” – rea-
gált a pénzintézetek állás-
pontjára Gyerkó László. A
bizottság – mint mondta –
kidolgoz egy olyan szabály-
zatot, amely megfelel mind-
két fél számára, és amely a
bankokat sem állítja kedve-
zõtlen helyzet elé. 
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Kovács Zsolt

„Háromszéket a valaha
fejlett textiliparának kö-

szönhetõen Nadrágok völ-
gyének – Valley of trousers-
nek is nevezték. A 90-es
években ugyanis tizenkét
nagy nadrággyár és hat-nyolc
kisebb vállalat telepedett itt le
és kezdett el exportra dolgoz-
ni” – mondta Nagy Lajos, az
egyik kovásznai textilgyár tu-
lajdonosa és igazgatója.
Nagy, aki az Asimcov vállal-
kozói szövetség igazgatóta-
nácsának tagja, tegnapi sajtó-
tájékoztatóján kifejtette: né-
hány éve Kovászna megyé-
ben mintegy hétezer sze-
mélynek, fõként nõknek
adott munkát ez az ágazat,
mára viszont csak háromez-
ren dolgoznak a nadrággyá-
rakban, mivel azok nagy ré-
sze kénytelen volt felszámol-
ni a második váltását. 

A tevékenységek visszafej-
lesztésének oka többek kö-
zött a gazdasági válság, kül-
földön ugyanis sokkal keve-
sebbet költenek mostanában
új ruhák vásárlására.
Ugyanakkor az ágazat sze-
replõinek helyzetén a kor-

mány elhibázott válságkeze-
lõ intézkedései is rontanak –
vázolta fel az igazgató. A
kovásznai gyár tulajdonosa
szerint nem igaz, hogy csak
16 százalékos adót fizetnek,
hiszen minden hozzájárulást
összeszámolva mintegy 50
százalékra rúgnak a vállalko-
zók terhei. Emellett meg-
szûnt a térség nagy vonzere-
je, a 90-es évekre jellemzõ
harminceurós havi átlagbér-
rel szemben ma már három-
száz eurós fizetést kell adni a
munkásoknak. Ehhez hoz-

záadódik még az áremelke-
dések hatása is, illetve – a tá-
vol-keleti gyártók térnyerése
mellett – az sem kedvez a
szektornak, hogy sokan tur-
kálókból öltözködnek. 

A vállalkozóknak ma már
sem kedvük, sem pénzük
nincs a befektetésekhez,
amelyek megmenthetnék a
nadrággyárakat – hívta fel a
figyelmet az üzletember. Sze-
rinte egyrészt arra lenne
szükség, hogy a kormány va-
lós válságkezelõ intézkedése-
ket hajtson végre, továbbá
csökkentse az adóterheket.
Kiutat jelentene, ha a nadrág-
gyárak saját ruhamárkákat
gyártanának (a bérben való
termelés helyett), de ezeket
nagy választékban kellene
elõállítani és nagyon magas
minõségben, mert ma csak
ezzel a stratégiával lehet kül-
földön értékesíteni. 

Utolsó szalmaszál csõd ellen

Bealkonyulhat hamarosan 

a deviza alapú hiteleknekKevesebb mint felére csökkent Há-
romszék térségében a nadrággyárak
által foglalkoztatottak száma. 
Az ágazat képviselõi szerint a magas
adóterhek és a távol-keleti olcsó áru
is ront a termelõk kilátásain.

Már csak 3000 munkahelyet biztosít a textilipar 

Veszélybe került a textilipar

Fotó: ÚMSZ/archív

Egyre vékonyabb tárcák. Számos család anyagi helyzetét mentené meg a magánszemélyek csõdvédelme  

ÚMSZ

Lapzárttánkkor kezdõ-
dött az a rendkívüli kor-

mányülés, mely Románia
konvergenciaprogramjának
elfogadását tûzte ki célul. A
tervezet azokat a fõbb intéz-
kedéseket tartalmazza,
melyek segítségével az or-
szág reális és nominális szin-
ten összhangba (konvergen-
ciába) hozhatja fejlõdését az
Európai Unióval. A prog-
ram elemzését ma tûzi napi-
rendjére Brüsszelben az Eu-
rópai Bizottság. A Hot-
Newshoz eljutott dokumen-
tumok szerint 2014-ig az or-
szág egy százalék alá szeret-
né szorítani GDP-arányos
strukturális deficitjét. Rövid
távon a gazdaság fellendíté-
se, munkahelyek teremtése,
valamint a közkiadások fi-
nanszírozásának biztosítása
a kormány legfõbb feladata.
Ezekhez a célokhoz tevõdik
hozzá középtávon az admi-
nisztráció reformja, a válság
által leginkább sújtott lakos-
sági réteg támogatása, a
pénzpolitika teljesítményé-
nek javítása, a közkiadások
és a folyószámla-deficit ki-
igazítása, valamint a Nem-
zetközi Valutaalappal, az
Európai Bizottsággal és a
Világbankkal szembeni vál-
lalások következetes véghez-
vitele.  A középtávú prioritá-
sok listája nagyjából meg-
egyezik a tavalyi konvergen-
ciaprogrmmal. 

Új célokat tûz 
ki a kormány



Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Meghajolt a kormány
tegnap a szakszervezetek

követelése elõtt, miután az
érdekvédõk országos tilta-
kozóakcióba kezdtek: 17
százalékkal megemelik
azoknak a pedagógusoknak
a fizetését, akik eddig hiába
vártak a béremelésre. Az eh-
hez szükséges összeget a
második, harmadik és ne-
gyedik negyedévi fizetési
keretbõl biztosítja a kor-
mány – jelentette be tegnap
Gheorghe Gherghina pénz-
ügyminisztériumi államtit-
kár. Az év hátralevõ részére
külön alapot biztosít a Boc-
kabinet ahhoz, hogy a taná-
rok a továbbiakban is emelt
bért kaphassanak. Azok
számára, akik a bíróságon
kerestek jogorvoslatot az öt-
ven százalékos béremelés el-
maradása miatt, a kormány
további 33 százalékos fize-
tésemelést biztosít. 

A tegnapi tárgyalások
eredménye az is, hogy a
pénzügyminisztérium és az
oktatási minisztérium szak-
értõket küld azokba az okta-
tási intézményekbe, ahol a
17 százalékos béremelést
nem tudták biztosítani a ta-
nárok számára, a revizorok
áttekintik az érintett iskolák
gazdálkodását. Emil Boc a
hétvégén tárgyalt a szakszer-
vezetek képviselõivel  és ígé-
retet tett a közszféra bérezé-

sét szabályozó sürgõsségi
rendelet megalkotására,
amely garantálja a 2009-es
bérszint megtartást. 

Túszok a diákok?

A szakszervezetek sztrájk-
fenyegetésérõl tárgyalt teg-
nap a Szülõk Országos
Egyesületeinek Szövetsége
(FNAPIP) is. „A pedagógu-
sok, a tanügyminisztérium
és a kormány figyelmét egy-
aránt fel kell hívnunk a dia-
lógus fontosságára, a hazai
oktatásügy súlyos problémái
ugyanis másként nem meg-
oldhatók” – fogalmazott egy-
értelmûen a Szövetség közle-
ményében. A FNAPIP sze-
rint a szakszervezetek és a
kormány konfliktusát a diá-
kok szenvedik meg: „A mi
gyermekeink lesznek a vesz-
tesei ennek a nézeteltérésnek:
az adófizetõk és a választók
gyermekei” – áll a kommüni-
kében, amely a diákokat a
hazai politika túszainak ne-

vezi. Berszán Károly maros-
vásárhelyi szülõ lapunknak
úgy nyilatkozott: bár megérti
a tanárokat, nem tartja célra-
vezetõnek a tervezett tiltako-
zásokat. „Sajnos kiszolgálta-
tottak a pedagógusok is,
csakúgy, mint az orvosok. A
beteget meg kell gyógyítani,

a diákot pedig okítani kell,
ez nem zsarolási alap, és én
nem is hiszem, hogy a taná-
rok zsarolni akarnának.
Nem kellene kihasználni a
helyzetüket, több tiszteletet
és megbecsülést érdemelné-
nek” – tette hozzá empátiá-
val a szülõ.

Mellõzik a sztrájkot

Bár Hargita és Kovászna
megyében sokan csatlakoz-
tak a szakszervezetek felhí-
vásához, a Maros megyei pe-
dagógusok zöme nem vett
részt a tegnapi „katalóguszá-
ró” tiltakozásban. Barabás

Miklós történelemtanár la-
punknak elmondta, ugyan-
úgy folytak az órák, mint
máskor, feleltettek, és jegyet
is adtak a tanulóknak. „Ez
így helyes, ebben az idõszak-
ban úgysem érnénk el sem-
mit a tiltakozással. Egy ilyen
figyelmeztetés az érettségi
környékén lenne igazán ha-
tásos” – mondta a tanár. 

Kolozsváron szintén mel-
lõzték a felhívást. „A Bátho-
ry István Elméleti Líceum ta-
nárai úgy döntöttek, nem
fognak sztrájkolni: rendesen
megtartják az órarendben
szereplõ órájukat, feleltetnek,
és a jegyeket is beírják a nap-
lóba. A szakszervezeti elnök
ugyan emlékeztetett a
sztrájkra, de úgy döntöttünk,
hogy a közeljövõben nem
élünk ezzel a lehetõséggel” –
mondta lapunknak Timár
Ágnes, az intézmény igazga-
tónõje. Mint hozzátette, nem
tartja valószínûnek, hogy az
iskola pedagógusai ebben az
évben sztrájkba lépjenek.
„Hogy tiltakozunk-e vagy
sem, azt a pedagógusok dön-
tik el elsõsorban. A tanárok
körében a tanügyi szakszer-
vezetek tekintélye jelentõsen
csökkent, mivel a tapasztala-
tok szerint az elmúlt idõben
nem képviselték kellõ haté-
konysággal a pedagógusok
érdekeit, nem a megfelelõ
idõben tették a megfelelõ lé-
péseket” – magyarázta a
döntést az igazgatónõ. 
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Kompromisszumkész a Daniel Funeriu által vezetett tanügyminisztérium, enyhül a sztrájkkedv

Véget ért a matekverseny
Sike Lajos

„Sokatmondó ered-
mény az, hogy a hazai

középiskolások »megszorí-
tották« a legjobb magyaror-
szági gimnáziumokat” – ér-
tékelte Kovács Béla mate-
matikatanár a tegnap Szat-
márnémetiben véget ért
XIX. Nemzetközi Magyar
Matematika Verseny szer-
vezõje az eredményeket. A
pedagógus lapunknak el-
mondta, bár most is a világ-
hírû budapesti Fazekas Mi-
hály gimnázium diákjai
szerepeltek a legjobban,

elõkelõ helyezést értek el a
szatmári Kölcsey Ferenc
Fõgimnázium, a székelyud-
varhelyi Tamási Áron, a
marosvásárhelyi Bolyai
Farkas, a csíkszeredai Már-
ton Áron és a kolozsvári Bá-
thory István Elméleti Líce-
um diákjai is. A megméret-
tetésen 32 város 207 diákja
vett részt, az elért pont-
számok alapján százan kap-
tak valamilyen elismerést.
A legtöbb pontot, a lehetsé-
ges 60-ból 59-et természete-
sen a pesti Fazekas Mihály
tanulója Janzer Olivér sze-
rezte, a legjobb erdélyinek

52 ponttal a margitai Oláh
Mátyás bizonyult. A hétfõi
díjkiosztón beszédet mondó
Kónya László fõtanfelügye-
lõ-helyettes szerint utoljára
a történelmi Magyarország
teljes lakossága csak 1605-
ben Bethlen Gábor lakodal-
mán volt ilyen széles körben
képviselve Szatmárnémeti-
ben, mint most. Jól is érez-
ték magukat a vendégek,
hisz a négy napból kirándu-
lásokra és szórakozásra is
jutott, a résztvevõk megis-
merkedhettek a megye ne-
vezetességeivel, látnivalói-
val is. 

Vízválságról a víz napján
Antal Erika, Kovács Zsolt

Nyitott kapuk napjával
ünnepelték tegnap a sep-

siszentgyörgyi vízszolgálta-
tónál a Víz Világnapját.
Szántó Zsuzsa, a vállalat mi-
nõségért és környezetvédele-
mért felelõs igazgatója el-
mondta, Romániában 9,5
milliárd euróra lenne szük-
ség, hogy a meglévõ víz és
csatornarendszert az uniós
követelményeknek megfele-
lõvé tegyék. 

A hazai helyzet

A romániai lakosság egy-
harmadának még mindig
gondot okoz, hogy naponta
ivóvízhez jusson, csatorna-
rendszer még mindig csak
az ország felét hálózza be, a
természetes források zsugo-
rodnak, a víztisztítás pedig
egyre költségesebb. 

Az UNESCO által meg-
hirdetett víz napjára emlé-
keztek tegnap országszerte:
szakértõk szerint a követke-
zõ években jelentkeznek a
legsúlyosabb problémák.

A víz minõségének és
mennyiségének csökkenése

Erdélyben és Romániában is
tapasztalható, Makkai Ger-
gely marosvásárhelyi meteo-
rológus szerint az egyre ke-
vesebb csapadék az egyik
fontos oka a negatív jelen-
ségnek. „A vízforrások ere-
dõje a légkörben van, a ta-
vak, folyók és mélyvízi víz-
tartalékok mennyisége és
minõsége attól függ, hogy
mennyi esõ esik, milyen ha-
mar párolog el a lehullott
csapadék. Jelenleg is tapasz-
talhatjuk a vízhiány követ-
kezményeit, de ez még csak
az elõszele annak, ami az
elõrejelzések szerint követ-
kezik. 

Luxus az ivóvíz

Háromszék településeinek
java részében hiánycikk a ve-
zetékes ivóvíz és a kiépített
csatornarendszer. A helyi
hatóságok nemrégiben létre-
hozták az Aquaserv regioná-
lis vízszolgáltató vállalatot,
amely 88 millió euró uniós
pénzalapra pályázik négy
város – Sepsiszentgyörgy,
Kézdivásárhely, Kovászna
és Bodzaforduló – ivóvíz és
csatornarendszerének kiépí-

tésére és korszerûsítésére. A
kutak legtöbbje úgy mikrobi-
ológiailag mint és kémiailag
szennyezett, szakemberek
szerint eddig azért volt elke-
rülhetõ a tömeges megbete-
gedés, mert a térségben sok
az ásványvízforrás, és sokan
inkább azok vízét isszák. 

Folyékony méreg

Háromszéken Baróton
van a legnagyobb gond a ve-
zetékes vízzel, amelynek fo-
gyasztása ellenjavallt. Azt
ugyanis a Kormos patakából
nyerik, amelyet a lakók
szennyeznek, és a víztisztító
állomás pedig elavult. Bocz
Béla, a baróti közmûvek
képviselõje elmondta: részt
vesznek egy környezetvédel-
mi minisztérium által támo-
gatott projektben, és 2013-ig
5 millió euróból korszerûsí-
tik a meglévõ rendszert. Eb-
bõl egyelõre 1200 méternyi
vezetékcserére futotta. De-
me Judit a Kovászna megyei
Közegészségügyi Hatóság
vezetõje szerint falvakon a
kutak nagy része szennye-
zett, ez fõleg a csecsemõket
veszélyezteti. 

Enged a kormány a tanároknak
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Két éven belül újabb javaslatokat készül
elõterjeszteni az Európai Bizottság az
európai vizek megóvásának érdekében –
jelentette be az uniós végrehajtó testü-
let tegnap Brüsszelben, a víz nemzetkö-
zi világnapja alkalmából. José Manuel

Durao Barroso elnök emlékeztetett arra
is, hogy ezen a napon jár le az a határidõ,
amíg az EU-tagországoknak be kellett
számolniuk a területükön található folyó-
vidékek kezelésére vonatkozó program-
jukról. 

Vízügyi szabályozás továbbfejlesztésén dolgozik az Európai Unió

Várhatóan két hét múlva kerül ismét a
kormányban terítékre az a tanügyi
törvénytervezet, amelyet a múlt héten
Iaºi-ban elsõ olvasatban már elfoga-
dott a kormány. „Miután figyelembe
vesszük a különbözõ álláspontokat,
véleményeket, a közvita eredményét,
azután fogadja el véglegesen a kor-
mány a tervezetet, és kerül be a parla-
mentbe. Remélem, hogy júniusig, a

parlamenti ülésszak végéig elfogadásra
kerül” – nyilatkozta tegnap lapunknak
Markó Béla szövetségi elnök. Mint el-
mondta, a törvény minél hamarabbi
törvényerõre lépése azért fontos, mert
most valóban egy mélyreható, és kö-
vetkezetes reformot megvalósító tör-
vényrõl van szó, amelynek a lényege a
decentralizáció, vagyis az, hogy a
pénzügyi, és költségvetési kérdésekrõl

a helyi önkormányzatoknak, valamint
maguknak az oktatási intézményeknek
legyen lehetõségük dönteni. „Létrejö-
hetnek azok az iskolaszékek, amelyek-
ben egyharmad önkormányzati képvi-
selet, egyharmad szülõi képviselet,
egyharmad tanári képviselet révén
hoznák meg a fontosabb döntéseket.
Ez nagyon komoly elõrelépés lenne” –
tette hozzá az RMDSZ elnöke. 

Markó az „egyharmados” törvényrõl
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Kárpátaljai Magyar Írók 
Sepsiszentgyörgyön

A Bod Péter Megyei Könyvtár olvasóter-
mébe hív minden érdeklõdõt a Kárpátal-
jai Magyar Írók estjére holnap este. Csü-
törtökön a kézdivásárhelyi Bod Péter Ta-
nítóképzõben lesznek a Magyar Írószö-
vetség Kárpátaljai Írócsoportjának érdemi
tagjai, és az Együtt címû folyóirat munka-
társai: Dupka György Julianus-díjas, író
és kultúrpolitikus, Vári Fábián László Jó-
zsef Attila-díjas költõ, néprajzkutató és
fõiskolai tanár, Zubánics László újságíró,
közíró, lapszerkesztõ, valamint Bakos
Kiss Károly költõ, mûelemzõ az író-olva-
só találkozó vendégei.

Budapesten vendégszerepel 
a kolozsvári színház

A Vendégségben Budapesten – Határon
túli magyar színházi estek tavaszi prog-
ramsorozatának keretében március 26. és
29. közt Budapesten vendégszerepel a ko-
lozsvári színház. Az Égtájak iroda által
kezdeményezett és lebonyolított sorozat
24. idényén a kolozsvári színház négy
elõadással: Shakespeare III. Richárdjával,
Visky András Visszaszületés címû mûvével
(mindkét elõadás rendezõje: Tompa Gá-
bor), Varró Dániel – Presser Gábor: Túl a
Maszat-hegyen címû zenés kaladjátékával
(rendezõ: Keresztes Attila) és Ingmar
Bergman: Suttogások és sikolyok címû pro-
dukciójával, a színház egyik legfrissebb
bemutatójával (rendezõ: Andrei ªerban)
vesz részt. 

Iancu Laura könyvbemutatói 
Csíkszeredában

Iancu Laura Névtelen nap és Élet(fogytiglan)
címû könyveinek bemutatójára invitálják
a kortárs irodalom kedvelõit a Hargita
Megyei Kulturális Központ és Hargita
Megye Tanácsa. Csíkszeredában a Szé-
kelyföld folyóirat szerkesztõségének szék-
helyén pénteken tartandó író-ólvasó talál-
kozón Iancu Laura budapesti költõ, nép-
rajzkutatóval és mûveivel ismerkedhetnek
meg a jelenlevõk. 

Felújították Berlin 
legrégebbi templomát

Több mint két évig tartó restaurációs
munka után vasárnap délután ismét meg-
nyitották a történelmi Berlin egyik legré-
gebbi épületét, illetve templomát, írja az
MTI. A Brandenburgi kapu és az
Alexanderplatzon lévõ televíziós torony
mellett a német fõváros egyik legnevezete-
sebb épületének, illetve jelképének számí-
tó, kéttornyú Nikolaikirchét (Szent Miklós
templomot) eredeti formájában 1230 körül
emelték, amikor a város helyhatósági jo-
gokat kapott. A templom túlélte Berlin
történetének megannyi viharát, a második
világháborús bombázásokban azonban
csaknem teljesen elpusztult, és az épületet
körülvevõ, a mai fõváros egyik legfõbb tu-
risztikai nevezetességének számító
Nikolaiviertellel (Szent Miklós negyeddel)
még az NDK-s idõkben építették újjá. 

Röviden

Évadmetszet Nagyváradon

Antal Erika

A romániai zenei világgal, a
még élõ hagyományokkal

szeretne megismerkedni Dan
Lundberg, az Európai Etnozene-
tudományi Egyesület (ESEM)
elnöke, akivel tegnap Marosvá-
sárhelyen tárgyalt a Mûvészeti
Egyetem vezetõsége egy 2012-
ben esedékes zenetudományi
konferencia részleteirõl. 

A svédországi egyetemi ta-
nárt, népzenekutatót Gáspárik
Attila, az egyetem rektora mu-
tatta be a sajtónak, ismertetve,
hogy a kapcsolat a nemzetközi
egyesülettel és annak elnökével
Lucian Roºca, a Zenemûvészeti
Kar vezetõje révén jött létre.
Mint a sajtótájékoztatón elhang-
zott az ESEM az 1970-es évek-
ben alakult Stockholmban, hogy
összegyûjtse azokat a népdalo-
kat és dallamokat, amelyeket
még énekelnek Európában, vala-
mint, hogy tanulmányozza a tár-
sadalmi változások hatásait a ze-
ne alakulására. Évente más-más
ország fõvárosában szerveznek
nemzetközi konferenciát, ahol
nem pusztán a népzenét kutat-
ják, de annak pszichológiai vetü-
leteit is. Romániában elõször
2012-ben szervezik meg a ván-
dorkonferenciát, de a szokásos-
tól eltérõen nem a fõvárosban,
hanem Marosvásárhelyen. „Úgy
gondoltuk, érdemes Erdélybe
hozni a konferenciát és nem Bu-
karestbe. Erdély ugyanis egy
olyan színes, interkulturális régi-
ója Európának, amely a zenetu-

dósok számára, de a szociológu-
sok számára is sok érdekességet
nyújthat” – mondta Lucian
Roºca. Dan Lundberg hallott
már Erdélyrõl, hallott az itteni
sokféleségrõl, a történelemrõl,
ezért is kíváncsi, hogy mindez
milyen nyomot hagyott a zené-
ben, milyen kapcsolat létezik a
társadalom és a zene között.
„Nem csak a népzene, de min-
den olyan mûfaj érdekel, amit a
tömegek magukénak éreznek, le-
gyen az manele, nóta vagy  nép-
dal. Arra vagyok kíváncsi, hogy
az emberek miért éppen azt hall-
gatják vagy éneklik, és ez meny-
nyire van hatással az életmód-
jukra, vagy fordítva” – magya-
rázta a svéd zenetudós, aki több
népi hangszeren is megtanult ját-
szani, és magyar, román, bolgár,
szerb vagy horvát dallamokkal
szokta bemutatni elõadásait. 

Társadalom a zene tükrében

Totka László

Kedvezményes „csomagok-
kal” csábítják színházba

Nagyváradon a nem tipikus
színházba járókat is ezen a hé-
ten. A Szigligeti Társulat ma
kezdõdõ miniévadának egyik
célkitûzése, hogy akik eddig
nem látták az elõadásokat, azok
most bepótolhassák mulasztásu-
kat, tudtuk meg Karetka Adal-
berttõl. A Szigligeti Társulat iro-
dalmi titkára egy másik célkitû-
zésként megemlítette a kritiku-
sok, színházi szakemberek be-
csalogatását is: egy hét leforgása
alatt átfogó képet nyerhetnek a
nagyváradi társulat munkájáról,
fejlõdésérõl, folyamatos alakulá-
sáról.

„Kiegészítõ programokkal
próbáljuk még vonzóbbá tenni a
rendezvényt, az elõadások után
kötetlen, közvetlen hangulatú
beszélgetésekre várjuk a nézõket

a Moszkva Kávézóba (az egyko-
ri Tempo Klub), ahol mindenki
elmondhatja véleményét, vissza-
jelzéseit, és kérdéseket tehetnek
fel az alkotóknak” – tudtuk meg
a társulat irodalmi titkárától. 

A miniévad Klamm Háborújá-
val ma este, stílszerûen az Ady
Endre Líceum 99-es termében
indul. A produkció mûfaját te-
kintve osztályteremszínház, így
elsõ sorban jelenlegi, volt és le-
endõ diákoknak, tanároknak
ajánlják, szemléltetve az iskolai
élet sajátos problémáit. Parti
Nagy Lajos kortárs szerzõ Mau-
zóleum címû színmûve, amely-

nek megtekintésére szerdán lesz
lehetõsége a nagyérdemûnek,
egy pesti bérház lakóinak életét
és egymásra utaltságát mutatja
be egy különleges eseményen
keresztül: az alagsorban egy bû-
nözõ holttestét próbálják titok-
ban elégetni. Csütörtökön Carlo
Goldoni A kávéház címû vígjáté-
ka lesz mûsoron, Anca Bradu
rendezésében.  Kortárs és klasz-
szikus drámák után péntekre
népballadát idõzítettek a szer-
vezõk. A Hej páva, hej páva címû
darabot élõzene kísérettel mu-
tatják be a színészek. Az elõ-
adás a színház épülete elõtt ve-

szi kezdetét. A Képzeld, beteg! cí-
mû zenés-táncos pszichodráma
lehet sokak szombat esti elfog-
laltsága. A Nagyváradi Állami
Filharmónia Kamaratermében
megtekinthetõ performance kü-
lönlegessége, hogy a társulat
minden tagja részt vett a mun-
kában és nem egy megírt darab-
ból jött létre, hanem a színészek
ötletei alapján, improvizációs
gyakorlatok kollázsából.
Bernard Pomerance Az elefánt-
ember címû színmûvét Russell
Boyce rendezésében vasárnap a
nagyszínpadon láthatja a kö-
zönség. 

Az elefántember a miniévad utolsó elõadása. Az egyhetes rendezvényen szakmai beszélgetések is lesznek

Minden este más
produkcióval és kö-
tetlen közönségta-
lálkozókkal várják
a Nagyváradi Álla-
mi Színház Szigli-
geti Társulatának
tagjai nemcsak 
a színházkedvelõ
közönséget, 
de a szakma képvi-
selõit is. 

Fotó: szigligeti.ro

Fájdalommal értesültünk László Ferenc ze-
netörténész haláláról. László Ferenc egyete-
mi oktatóként és alkotóként az erdélyi ma-
gyar mûvelõdési élet egyik mértékadó szemé-
lyisége volt, az RMDSZ Szövetségi Egyeztetõ
Tanácsában vállalt feladatai és fáradhatat-
lan intézményszervezõi munkája révén is az
erdélyi magyar közélet fontos szereplõjét tisz-
telhettük benne. Az RMDSZ országos veze-
tõsége nevében õszinte részvétemet fejezem ki
a gyászoló családnak.

Markó Béla,
az RMDSZ elnöke

László Ferenc halálára

Nekrológ

Wotan kezébõl kihullott a dárda, a
Valhalla egy istennel gazdagabb lett.
A zeneköltõ Richard Wagner unoká-
ja, Liszt Ferenc dédunokája átvonult
egy más világba: hétfõre virradó éjjel
Bayreuthban 90 esztendõs korában
elhunyt Wolfgang Wagner. Életét öt-
venhét éven át kitöltötte a családi
örökség ápolása. 
A Zöld Domb, a nyaranta megtar-
tott fesztivál, a Bayreuthi Ünnepi
Játékok története is olyan, mintha
valamely Wagner-dalmû
szcenárióját követnénk. Küzdelmek
árán sikerült ott és úgy megépíteni
a csarnokot (1876-ra készült el),
ahová, és ahogyan a mester,
Richard Wagner elképzelte. Sokáig
azonban már nem igazgathatta:
1883-ban elhunyt. Felesége, Cosima
– Liszt Ferenc leánya – vette át az
igazgatást, majd gyermekük,
Siegfried. Õt is a felesége, az angol
születésû Winifred követte;
Bayreuth ekkor élte fénykorát, ami-
re az vet csupán árnyékot, hogy a
fanatikus Wagner-rajongó Adolf
Hitler pénzelte. És a mecénás sze-
mélye nemcsak az ünnepi játékok
hírnevét tette hírhedtté, hanem hoz-
zájárult a zeneköltõre aggatott anti-
szemita jelzõ meggyökeresedéséhez
is. A második világháborút követõ-
en éppen ezért a Zöld Dombon
mindenféle operát játszottak, csak
épp Wagnert nem. Ekkor jött
Wolfgang és testvére, az 1966-ban
elhunyt Wieland, akiknek 1951-ben
sikerült felújítaniuk a fesztivált.
Wolfgang két esztendeje nyugdíjba

vonult, a stafétabotot második há-
zasságából származó lányának, az
operarendezéseivel kitûnt, most 32
esztendõs Katharinának kívánta át-
adni. Az alapítványi tanács azon-
ban az elõzõ feleségtõl született Eva
Wagner Pasquier-t jelölte meg örö-
kösnek, ezért Wolfgang elhalasztot-
ta régóta tervezett visszavonulását.
Végül létrejött a kompromisszum,
és a két lány közösen léphetett aty-
juk örökébe.
A friss szellõk pedig máris kezdték
kiszellõztetni a Festspielhaust.
Katharina olykor meghökkentõ ren-
dezései nem idegenek a sok botrányt
megélt Zöld Domb történetétõl és
szellemiségétõl, és ápolhatná-e job-
ban a dédapa hagyományát, mint
azzal, hogy tavaly óta ifjúsági elõ-
adásokat tart, „könnyített” formá-
ban, hogy így hozza közel a fiata-
lokhoz, így szerettesse meg velük
Wagner munkásságát, hûnek ma-
radva a most eltávozott atya újító
szelleméhez is. Hiszen Wolfgang volt
az, aki jeles dirigenseket csábított
Bayreuthba: Daniel Barenboimot,
Pierre Boulez-t, Christian
Thielemannt és nem utolsó sorban a
magyar Fischer Ádámot; olyan ne-
ves, de igazán provokatív rendezõket
nyert meg, mint Götz Friedrich,
Heiner Müller, Christoph
Schlingensief vagy Patrice Chereau.
Ez már az istenek alkonya:
Siegfried gyászindulója most
Wolfgang Wagnerért dobog. 

Gyulay Zoltán

Wagner unokájának halálára
Szótárlat

Dan Lundenberg gyûjtéseibõl adott elõ
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Röviden

ÚMSZ

„Nem a hír az áru, nem az a
lényeg, hogy print vagy

online, hanem a hitelesség” –
hangzott el a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége által szer-
vezett budapesti Intermagyar-
találkozón. A rendezvényen,
amelyen a romániai országos
napisajtót az ÚMSZ képviselte,
többek közt a határon túli online
média helyzetérõl is értekeztek. 

Tudósító blogszférából

Makai József, a Magyar Rádió
Online fõszerkesztõje elõadásában
elmondta, szerinte a magyar la-
pok számára immár nem kifizetõ-
dõ a külföldi tudósítóhálózat fenn-
tartása, mert az online médiák és
a nemzetközi sajtóügynökségek
amúgy is feldolgozhatatlan meny-
nyiségû külföldi hírrel árasztják el
a sajtót. „A külföldi tudósító im-
már csak presztízskérdés egy ma-
gyarországi médium számára” –
hangsúlyozta a fõszerkesztõ. Meg-
állapítása szerint a legtöbb tudósí-
tó csak hangulati elemekkel gaz-
dagított sajtószemlét küld el az õ
lapjához, rádiójához, tévéjéhez,
viszont ez a munkájuk tulajdon-
képpen csak fölöslegesen terheli a
szerkesztõket. Makai szerint sok-
kal rugalmasabb hálózatból is
meg lehet szerezni az információ-
kat, például a blogszférából vagy a
közösségi oldalakról, melyekrõl
olyan, helyi vagy akár személyes
információkhoz lehet hozzájutni,
viszonylag egyszerûen és olcsón,
amelyek elkerülik az általában
korlátozott fizikai mozgástérrel, és

korlátozott kitekintéssel rendelke-
zõ tudósítók figyelmét. Meglátása
alapján „a magyar médiafogyasz-
tók számára a külvilág hírei az ér-
deklõdési lista alján helyezkednek
el”, tehát nem jövedelmezõ a ma-
gyarországi sajtótermékek, kiadók
számára olyan tudósítóhálózatok
fenntartása, amelyek csak olyan
információkkal szolgálnak, me-
lyeket pár kattintással le lehet töl-
teni az internetrõl.

Érdekesség és hitelesség

Ambrus Attila, a Brassói La-
pok fõszerkesztõje annak a véle-
ménynek adott hangot, mely
szerint a médiafogyasztó szá-

mára szükséges a megbízható
információforrás, amelyet kor-
rekt, alapos szerkesztõk kell
végleges formába öntsenek.
Makai azonban lesújtó ellenvé-
leményt fogalmazott meg. Az õ
meglátása szerint a szakmai
szempontokkal inkább csak a
szakértõk foglalkoznak, az ol-
vasó inkább az érdekességet
szereti, nem a profizmust: „Ha
az olvasó számára egy hír, egy
kép vagy egy videó új és érdekes
információval bír – hiába rossz
minõségû, akár technikailag is
silány –, meg fog felelni neki” –
jelentette ki borúlátóan a Ma-
gyar Rádió Online fõszerkesztõje.

„Rossz az, hogy a felhaszná-

lók nem hajlandók fizetni a tar-
talomért. Nem a hír az áru, nem
az a lényeg, hogy print vagy
online, hanem a hitelesség. Ha
van autoritása a médiának, a di-
gitális térben is meg fog élni” –
hangsúlyozta Bodó Balázs, a
BME Média Oktatási és Kutató
Központjának munkatársa. 

Herendy Csilla, a PTE–BTK
Kommunikáció Doktori Prog-
ramjának munkatársa elõadásá-
ban a határon túli hírportálok át-
tekinthetõségét elemezte és érté-
kelte. Szerinte a nem magyaror-
szági magyar nyelvû hírportálok
mind grafikailag, mind pedig
funkcionalitásban jól kidolgozot-
tak, könnyen használhatóak. 

Az internet áttekinthetetlenné és
ellenõrizhetetlenné vált. De ez is a
dolga, hogy olyan legyen, hogy
egy központi hatalom ne tudjon
ellenõrzést gyakorolni fölötte.
Végre van egy olyan kommuniká-
ciós eszköz, amelynek a segítségé-
vel mind a tibetiek, mind az irá-
niak elmondhatják a véleményü-
ket világukról, anélkül, hogy va-
laki direkt cenzúrát gyakorolhat-
na kijelentéseik felett. De, termé-
szetesen itt is, mint mindenütt,
ahol a Törvény nem tud minde-
nen uralkodni, fel-felütik a bûnö-
zõk is a fejüket. A gyerekporno-
gráfia, az illegális bankátutalá-
sok, az adatlopások stb. sajnos
mindennapi jelenségei az internet
ellenõrizhetetlenül hatalmas adat-
áramlásának. A nemzetközi szin-
tû állatkereskedelmet ellenõrzõ bi-
zottság tagjai a nemrég lezajlott
qatar-i konferenciájukon arra a
következtetésre jutottak, hogy sok
pozitív hozadékával együtt (mint
pl. a népszerûsítés), az internet-
nek bizony eléggé negatív hatása
van egyes védett állatfajokra,
ugyanis a követhetetlen tranzakci-
ók miatt sokan úgy szerezhetnek
be ilyen állatokat, hogy az igaz-
ságszolgáltatás nem tudja lenyo-
mozni a pénzek eredetét. A net,
amely egyeseknek a szabadság
eszköze, mások számára a gátlás-
talan önérdek-érvényesítést szol-
gálja. Ez jelzi azt, hogy igazi vir-
tuális világgá fejlõdött a web,
amelyen immár úgy a bûnözés,
mind az erkölcsösség egymás

mellett leledznek. És, szükségsze-
rûen, néha-néha össze is ütköz-
nek. Az, ha egy kommunikációs
eszköz, egy kapcsolatteremtést és
adatbeszerzést szolgáló mûszaki
eszköz a bûnözés eszközévé válik,
akkor ez komoly felülvizsgáláson
kellene átessen. Viszont ez azzal
járna, hogy a szólásszabadságért
küzdõk is rettenetes hátrányba
kerülnének üldözõikkel szemben.
Most akkor mi legyen? Próbáljuk
meg fokozott ellenõrzés tenni a
netet, és csírájában fojtani el az
internetes pedofíliát, és számol-
juk fel a netes feketekereskedel-
met, vagy hagyjuk úgy, ahogy
van, és erõsítsük a „hagyomá-
nyos” bûnüldözést. Hiába: új vi-
lág, új rabló, új típusú pandúr
kellene ellene. Egyelõre azonban
csak pancsolnak a hivatalos szer-
vek a net tengerében, anélkül,
hogy ki tudnák fogni belõle a go-
nosz cápákat – amely egyes or-
szágokban szintén védett fajnak
számít. Az abszolút etikát kellene
alkalmazni erre az új világra is,
de, mint láttuk, bûnüldözõink
eléggé az elkövetõk mögött kul-
lognak a való világban is... A
neten meg, ahol szinte fénysebes-
séggel cserélnek helyet az infor-
mációk, szinte elképzelhetetlen a
tettenérés. Veszítsük el a re-
ményt? Vagy várjuk meg ennek
a rabló-pandúr játéknak az ala-
kulását – hátha csökkenni fog a
netes bûnözés mérlege...

Péter Árpád

Médiagnózis

Bûnök a neten

Három jeles ünnepen lesz garantáltan napos
idõ az idén az orosz fõvárosban, így a máso-
dik világháborúban aratott gyõzelem 65. év-
fordulóján, május 9-én, továbbá június 12-
én, Oroszország napján és szeptember 5-én, a
város napján. A munkálatokra százmillió ru-
belt költenek. Reggeltõl éjfélig több repülõgép
áll készen arra, hogy kiszórjon 25 tonna szén-
sav-granulátumot, 1200 liter cseppfolyós nit-
rogént, 10 tonna cementet és nagy menynyi-
ségû, ezüstjodidot tartalmazó patront. Ezek-
kel részben eloszlatják a felhõket, részben ki-
csapják belõlük a nedvességet, mielõtt a város
fölé érnének. Ha e napokon eleve jó idõ lesz,
megmarad a kiszórandó pénz egy része. 
Azért tömeget oszlatni esõfelhõk helyett min-
denképpen olcsóbb és szórakoztatóbb.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazógép

Dilemma a magyarság 
románok általi megítélése körül

Az Új Magyar Szó internetes olvasói nem
tudtak kiegyezni azt illetõen, hogy a szé-
kely nagygyûlés ront-e a magyarság romá-
nok általi megítélésén vagy sem. A
maszol.ro szavazógépen feltett legutóbbi kér-
désünkre (Ön szerint a székely nagygyûlés ront-
ja a magyarság románok általi megítélését?) vá-
laszoló olvasóink két táborra oszlottak, a
nemmel válaszolók csak eggyel vannak
többen, mint azok akik amellett tették le
voksukat, hogy a nagygyûlés ártott a ma-
gyarok románok általi megítélésének.

E heti kérdésünk: 

Ön szerint Hargita, Maros és Kovászna megyé-
ben valóban el vannak nyomva a románok?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudom

Bloggertudósítóké a terep

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.

✁

Eladók Csíkszentléleken 700m²-es bel-
telkek rendezési tervvel. Víz, villany,
gáz a telekhatáron. Tel: 0740-304 099

„Angolul folyékonyan beszélõ fiatalok
jelentkezését várjuk sales/project man-
ageri munkakörre az Arab Emirátusok-
ba (Dubai) és Romániába. Szakmai ta-
pasztalat elõnyt jelent, de nem kizáró
ok, mivel úgyis megtanítunk, hogyan
válj profi értékesítõvé és sikeressé
munkádban. Francia nyelvtudás elõnyt
jelent. Ha szereted a kihívásokat, jelent-
kezz! E-mail címünk: rotterom@rdslink.ro

Eladó olcsón modern családi ház
Kibéden (Maros megye, 8 km-re
Szovátától), 3 szoba, konyha, fürdõ-
szoba, kamra. Lakható felület 110 m².
Megfelel nyaralónak is. Érdeklõdni a
0740-180 058 telefonszámon lehet.

Apróhirdetés

Meghalt Mile Cãrpeniºan 

Tegnap délután elhunyt Mile Cãrpeniºan,
34 éves temesvári újságíró, aki pár napja
kómában feküdt. Gheorghe Nodici kór-
házigazgató szerint a halál elõrelátható
volt, mivel az elmúlt napokban súlyosbo-
dott a beteg állapota. Mile Cãrpeniºan ha-
ditudósítóként tevékenykedett Irakban,
Iránban, de kataszttrófasújtotta övezetek-
bõl is tudósított. „Teljes életet éltem...” –
ez volt utolsó blogbejegyzéseinek egyike. 

Holtan is fõszerepben Jackó
ÚMSZ

A tavaly októberben bemuta-
tott kétórás This Is It után 88

perces dokumentumfilmet ké-
szülnek bemutatni Michael
Jackson halálának elsõ évfordu-
lóján, mely az énekes halála
elõtti utolsó heteket eleveníti fel.
A filmet a botránykönyveirõl is-
mert Ian Halperin készíti, a cí-
me pedig Gone Too Soon (Túl ko-
rán távozott) lesz – írja a Variety
címû amerikai filmes szaklap. A
dokumentumfilmet háromszáz
órányi alapanyagból vágták ös-
sze. A forgatás során Halperin
interjút készített a világhíresség
menedzserével, szakácsával,
fodrászával, személyi edzõjével

és ügyvédjével is. A Jackson csa-
lád azonban nem vett részt a
munkálatokban. 

A kanadai Ian Halperin már
tavaly életrajzi könyvet jelente-
tett meg a 2009. június 25-én el-
hunyt énekesrõl. A kötetben
Jackson szexualitásáról és az el-
lene felhozott gyermekmolesztá-
lási vádakról is szó esett. Az író
állításainak zömét „névtelen for-
rásoktól” kölcsönözte, hivatko-
zása szerint a személyzet köré-
bõl is szerzett információkat.
Halperin 2008 decemberében azt
jósolta, hogy az énekesnek már
csak fél éve van hátra. A készülõ
dokumentumfilm az író szerint
olyan lesz, amilyet a „zenész és
rajongói megérdemelnek”. 

Herendy Csilla szerint a határon túli magyar hírportálok javarészt jól kidolgozottak és könnyen használhatóak
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Kanapé
10.30 Újrakezdés (olasz
filmsor.)
11.30 Család-barát – Szol-
gáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.20 Az alkotás útja
15.45 Négyszemközt a
történelemmel
16.15 Világörökség
17.35 Nyelvőrző
18.00 Zorro (amerikai
kalandfilmsor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 Híradó, Sport
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
tévéfilm sor.)
21.00 Anthony Zimmer
(francia thriller)
22.25 Híradó, Sport
22.40 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.05 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.15 Ő még csak tizen-
négy (svéd filmdráma)
1.00 Közelebb Kínához
1.25 A Magyar Jazz 
Ünnepe
2.10 Vers
2.15 Himnusz
2.20 Híradó (ism.)

Duna televízió, 21.00
Anthony Zimmer

Anthony Zimmert, a zseniális bűnözőt üldözik. Senki sem
tudja, hogy néz ki, de Akermannak van egy adu ásza a töb-
biekkel szemben: tudja, hogy Zimmer mindent kockára ten-
ne, hogy újra láthassa Chiarát. Épp mielőtt a nő találkozna a
bűnözővel, kap egy üzenetet. Hogy üldözőit lerázza,
Chiarának meg kell környékeznie egy idegen embert, és úgy
kell tennie, mintha ő lenne az, akit mindenki el akar kapni.

RTL Klub, 22.20
Pusztító lavina

Egy kollégája halálos balesete miatt Marc végleg elhagyja a
hegyimentőket és kedvesét. Kilenc évvel később találják
csak meg a kolléga eltűnt holttestét. Marc a helyszínre uta-
zik, arra nem számít, hogy nem csak a múltjával, hanem a
lavinával is szembe kell néznie. Amikor a lavina lerombolja
a várost, csak néhány ember, köztük Marc és egykori kedve-
se, Anne próbálják kimenteni a túlélőket.

TVR 2, 19.05
Betûvetõ

A megindító filmdráma a 11 éves Los Angeles-i Akeelah
Andersonról szól, aki igazi nyelvitehetség. Édesanyja, Tanya
ellenállásával dacolva különféle helyesírási versenyeken in-
dul, amelyekben a nyers modorú Dr. Larabee professzor, az
iskolaigazgató, Welch és a környékbeliek támogatják.
Akeelah szorgalmának köszönhetően lehetőséget kap arra,
hogy részt vegyen a Scripps Országos Helyesírásversenyen.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Sorstársak
11.20 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Minifesztivál
15.00 És még egymillió lé-
pés
15.45 Szabadlábon Szi-
getközben
16.10 Szép otthonok, re-
mek házak
18.20 Zene az életem
18.45 Ez történt Ma Reg-
gel
20.25 Gyerekjáték az
internet
20.45 Malackó (rajzfilm
sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. Tévéfilm sor.)
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.05 Záróra
23.55 Magyar válogatott
0.55 Taskent a kenyér vá-
rosa (üzbég filmdráma)
2.30 Tűzvonalban (ma-
gyar filmsor.)
3.25 Dublini doktorok (ír
filmsor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL híradó - Déli
kiadás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Leharcolt oroszlá-
nok (am. vígj.)
17.15 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sor.)
18.15 Mónika - A
kibeszélőshow (show-
műsor)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor., 1998,
2565. rész)
Közben: RTL-hírek
22.20 Pusztító lavina
(német-francia-osztrák
katasztrófa f.)
Utána: RTL-hírek
0.20 Tiszta (francia-kan.-
angol filmdráma, 2004)
2.30 Reflektor – Sztár-
magazin
2.50 Műsorszünet

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.45 Teleshop
12.50 Bankrabló a felesé-
gem (am. vígj.)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Dokik (amerikai
filmsor.)
16.20 Hegylakó (kan.-
francia filmsor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 MrÉsMrs (show-
műsor)
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Doktor House (am.
filmsor.)
23.20 Született feleségek
(am. vígjáték sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (am. filmsor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
3.10 A szerelem tengere
(amerikai krimi)
4.55 Két TestŐr

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai
show-műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)
1.00 Közvetlen ajánlat

10.50 Smallville 11.40
Szívek szállodája 12.40
A nagy házalakítás
13.45 A pokol konyhája
14.40 Nyomtalanul (so-
rozat) 15.30 Nyomtala-
nul (sorozat) 16.20 CSI:
A helyszínelők 17.10 Két
pasi - meg egy kicsi
17.40 Két pasi - meg egy
kicsi 19.15 A nagy ház-
alakítás 20.10 Elvált
Gary (vígj. sorozat)
21.30 CSI: A helyszíne-
lők 22.20 Nyomtalanul
(amerikai krimisor.)   

7.00 Hírek 10.05
BoxBuster 11.10 Informá-
ció 12.10 BoxBuster:
Marco Huck - Ola Afolabi
13.10 A világ legerősebb
emberei 14.10 Külön ki-
adás 15.00 Hírek 16.00
BoxBuster: Floyd May-
weather - Carlos Gerena
17.00 Sportidő 18.00 Hí-
rek 19.05 Információk
20.05 Vakációs játék
21.00 Hírek 22.00 Wrest-
ling Superstars 23.00
BoxBuster: Nikolai Valuev -
David Haye 

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Szerelmek (so-
rozat) 11.00 Teleshopping
11.15 Életképek (sorozat)
14.00 Aniela (sorozat)
15.30 Elrabolt sorsok
(filmsor.) 16.30 Szegény
Mária (filmsor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 A szere-
lem nevében (filmsor.)
19.30 Kaméleonok (film-
sorozat) 20.30 Aniela
(filmsorozat) 21.30 India
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Terra Nostra (film-
sorozat)   

8.05 Csonthülye (ame-
rikai-dél-af. vígjáték)
10.00 Televíziós vásár-
lás 13.05 Asterix és a vi-
kingek (dán-francia anim.
film) 14.25 Mell-bedobás
(amerikai vígj.) 16.05 El-
sőszülött (amerikai
thriller) 18.00 Dirty
Dancing - Piszkos tánc
(am. rom. dráma) 20.00
Miért nősültem meg?
22.10 Sztriptíz (am.
akció-vígj.) 0.20 A Loch
Ness-i szörny visszatér
(kanadai horror)   

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Anyaszeretet (sor.)
10.00 Menyet anyának
12.30 Hírek 13.00 Egy
újabb sors 15.00 Mondd
mennyibe kerül 16.00
Terefere Bahmuval (talk
show) 18.30 Hírek
19.15 Menyet anyának
(reality show) 20.30 Ég
veled, de szeretlek!
(reality show) 22.00
Delta Force 3.: Gyilkos
játszma (am. film, 1991)
0.00 Gyilkos gép (kopr.
film, 2006)

10.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok (filmsor.) 12.00
Amy-nek ítélve (amerikai
filmsor.) 13.00 Őrangyal
(am. tévéfilm sor.) 14.00
Trükkös hekus (akciófilm-
sor.) 15.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (filmsorozat)
17.00 Szellemkép (ameri-
kai thriller) 19.00 Nyug-
hatatlan Jordan 20.00
Nash Bridges - Trükkös
hekus 21.00 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék
22.00 A médium (ameri-
kai sorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.35 Hrvatska kronika
- Horvát nyelvű nemzeti-
ségi magazin
15.05 Ecranul nostru -
Román nyelvű nemzeti-
ségi magazin
15.35 Kormányváró
16.05 Ez történt Ma
reggel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
18.45 A vadon bűvöle-
tében (angol filmsor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Yorkshire-i szív-
ügyek (angol dráma-
sorozat)
22.00 Az Este - Szerda
22.30 Műkorcsolya Vi-
lágbajnokság
0.10 Prizma
0.25 Hírek
0.30 Memento
0.40 Teadélután
1.40 Nappali
3.35 Prizma

7.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (filmsor.)
11.15 Folklórkincsek
(ism.)
12.25 Az élet és a pénz
12.45 Titkok a palotá-
ban (koreai filmsor.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársa-
ink
16.00 Együttélések
17.00 Kontra-generáció
17.55 Én, te, mi
18.25 Titkok a palotá-
ban (koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Hőség és por (an-
gol filmdráma, 1983)
23.35 Tremors - Ahová
lépek ott mindig szörny
terem (am. akciófilm-
sor.)
0.10 Hírek, sport,
időjárásjelentés
0.25 Kill Bill 2. 
(amerikai akciófilm,
2004)
2.40 Én, te, mi

7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Eladó szívek (ame-
rikai film, 1987, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
1973, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Árnyék a napon
(amerikai akcióthriller,
1993)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.15 Labdarúgás:
Dinamo - CFR Cluj
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 A mentalista (ameri-
kai krimisorozat)
1.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
2.00 Labdarúgás: Dinamo
- CFR Cluj (ism.)

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

12.00 Különleges ügyosz-
tály (am. krimisorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Skorpiókirály (kop-
rodukciós kalandfilm,
2008, ism.)
16.00 Híradó
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
20.00 Kikezdesz a szőkék-
kel? - versenyműsor
22.00 Csillagháló - Dan
Negru műsora
23.00 Híradó, Sport -
Andreea Berecleanu és
Andrei Zaharescu (ism.)
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Autóverseny (ameri-
kai akciófilm, 2008)

7.00 Kandikamera
7.30 Gyilkos számok
(amerikai krimisorozat,
ism.)
8.20 Sport Florentinával
- sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Medium (filmsor.)
10.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor (ism.)
10.30 Szvingerek (film-
sor.)
11.30 4400 (amerikai
filmsor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (film-
sorozat)
15.15 Nicsak ki főz
(ism.)
16.15 Lököttek (vígjá-
téksorozat)
17.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők króni-
kája -  Serban Huidu,
Mihai Găinusa szórakoz-
tató műsora
22.30 Lököttek (vígjá-
téksorozat)
23.15 Jericho (amerikai
filmsor.)
0.00 Soha ne felejts
(am. krimi, 2008)
2.00 Cukorbáró (ameri-
kai filmsorozat)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink - Tetová-
lók
12.00 Micsoda szerszám -
Földi szörnyetegek
13.00 Hogyan csinálják
14.00 Túlélés törvényei -
Skócia
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült -
Szénszálas autóalkatré-
szek
17.00 Állítólag - Autó
kontra eső
18.00 Újjáépítők
19.00 A kolónia - Harc az
elektromosságért
20.00 Túlélés törvényei -
Szahara
21.00 Hogyan készült
22.00 Végzetes másod-
percek
22.30 Túlélés törvényei –
Guatemala
23.30 Halálos fogás - Haj-
nal hasad

0.30 Rács mögött 
külföldön

7.00 ABC... miért? 
8.10 Mint sót az ételben
(német film, 2009, ism.)
9.50 Fedezd fel a románo-
kat
10.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
10.15 Motorosok
10.45 Találkozunk

12.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 IT Zon@
15.00 Együtt Európában
16.00 Enigmák a Kárpá-
tokban
16.30 Lehet, hogy nem
tudtad
16.45 Műkorcsolya VB
19.05 Betűvető (amerikai
filmdráma, 2006)
21.00 Motorosok (angol
dokumentumfilm sor.)
21.30 Bazár (ism.)
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés - show
intal
23.10 Szombat esti frász
(amerikai vígjáték, 1991)
0.55 A törzs (ism.)
1.55 Edmond Batignole
(francia filmdráma, 2002,
ism.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely  12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvi-
lág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjszakát 21.00 Rá-
diószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: római kato-
likus egyház 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra 16.00
Hírek 16.15 Ineteraktiv szolgáltató műsor meghívottal.
17.00 Nap-óra 17.30 Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden   
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Ma Emõke nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
Az Emõke régi magyar
személynévbõl szárma-
zik, jelentése: szopó, cse-
csemõ.
Holnap Gábor és Karina
napja van.

Évforduló
• 1842-ben halt meg
Marie-Henri Beyle (is-
mert álnevén Stendhal)
francia író.
• 1881-ben született Roger
Martin du Gard Nobel-dí-
jas francia író.
• 1910-ben született Akira
Kuroszava japán filmren-
dezõ, forgatókönyvíró.
• 1919-ben Benito Musso-
lini Milánóban megalapí-
totta a fasiszta mozgal-
mat.

Recept
Kínai gyöngyök
Hozzávalók: 30 dkg rizs-
liszt, 5 dkg kukoricakemé-
nyítõ, 6 ek. sûrített, cuk-
rozott tej, 10 dkg kókusz-
reszelék.

Elkészítése: A rizslisztet
és a kukoricakeményítõt
egy nagyobb tálban össze-
vegyítjük. Hozzáöntünk 2
dl meleg vizet, a sûrített te-
jet, és gyors mozdulatokkal
kemény tésztát gyúrunk
belõle, majd hosszú henge-
rekre nyújtjuk. A hengere-
ket egy szûrõben összehajt-
va forrásban lévõ víz fölé
teszszük, és 15 percig gõ-
zöljük. Amikor kissé kihûl-
tek, széthajtjuk a hengere-
ket, egyforma darabokat
vágunk le, és kis golyókat
formázunk belõlük, majd
mindegyiket meghemper-
getjük kókuszreszelékben.
Lehûtve tálaljuk.

Vicc
Az orosz milliomos elmegy
a fogorvoshoz. Az megnézi
a fogait, majd így szól:
– Önnek semmi probléma a
fogaival, gyönyörû aranyfo-
gai, ezüsttömései vannak.
Mégis miért jött, mit szeret-
ne?
– Hogyhogy mit? Szereljen
be egy riasztót!

2010. március 23., kedd   www.maszol.ro

A tapasztalat nehéz tantárgy,
hiszen elõször jön a vizsga és
csak aztán a tanulás. A tapasz-
talaton alapuló tanulás na-
gyon alapos, és ritkán téved az,
aki erre épít. Csakhogy ehhez
nem kevés alázat kell, ami nem
erõssége az embernek. Az em-
ber inkább gyorsan valami
egyebet kezd el, és minél elõbb
el akarja felejteni tapasztala-

tait, ahelyett, hogy tanuljon be-
lõlük. A „valósítsd meg önma-
gad” életelve éppen itt csapja be
az embert. Mert miképpen való-
sítsa meg az ember magát, ha
csak önmagára figyel, és tanulni
nem akar? Már pusztán az,
hogy az ember megismerje ön-
magát, mérhetetlen sok alázatot
és tanulást igényel, hát akkor
még az önmegvalósítás?

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Üzleti ügyekben nem hagyja,
hogy az érzelmei irányítsák, és ez
hasznára is válik. A mai napon
rendkívül sikeres és szerencsés. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Növõ Hold idején rendkívül
ambiciózus és sikeres. Keveset
habozik, ha kockáztatnia kell.
Romantikus és gondoskodó ér-
zéseket táplál kedvese iránt. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A Hold növekvõ fázisban van,
és Ön most eléggé nyughatat-
lan. Az új helyzetekhez gyorsan
tud alkalmazkodni, ezért a hir-
telen változásoktól nem esik
kétségbe.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Valaki felajánlja, hogy segít
Önnek egy régóta húzódó ügy
megoldásában. Pénzügyi hely-
zete megköveteli, hogy mérlegel-
je az ajánlatot.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Jól tûri az egymást követõ na-
pok egyhangúságát. Saját bol-
dogulását helyezi középpontba,
és arra törekszik, hogy fárado-
zása jutalmául viszonylagos jó-
létet érjen el.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Erõs kísértést érez, hogy kipró-
báljon tiltott örömöket. Ha bi-
zalmasa Önnel kettesben akar

tölteni egy estét, ne utasítsa
vissza.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ön szerencsés ember. Ha nem
hisz a tényeknek, nézzen kedve-
se szemébe. Egy megváltozott
ember néz vissza Önre, hiszen
nem marad hatás nélkül párjá-
ra sem.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ez az idõszak kedvez az alkotó-
erõnek. Könnyedén birkózik
meg egy nehéz, komoly kihívást
jelentõ feladattal. Ne fogja visz-
sza magát.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Jókedvvel lát a munkához, és ez
a kellemes érzés beigazolódik. Is-
merõsei vagy kollégái jókat
mondanak Önrõl, és ennek ked-
vezõ hatása lesz a pályafutására.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Mindenféle problémára megta-
lálja a célhoz vezetõ legjobb
utat, így vitás helyzetben lévõ
embereket könnyedén kibékít.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A kommunikációban remek
adottságait kamatoztathatja,
ha tárgyalnia kell. A sikerél-
mény további tettekre ösztönzi. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Remek ötletei vannak munkája
területén, de arra vigyázzon,
hogy csak olyan emberekkel
ossza meg, akikben maximáli-
san megbízik. 

Horoszkóp
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Röviden
Grasu és Heltne bronzérmes

Anca Heltne és Nicoleta Grasu bronzérmes
lett a dobóatléták Európa-bajnokságán.
Elõbbi súlylökésben, míg utóbbi diszkosz-
vetésben állhatott fel a dobogó harmadik
fokára. A férfiak mezõnyében egyedül a ge-
relyhajító Bartha Leventének sikerült a fi-
náléba verekednie magát, és ott a hetedik
helyen végzett.

Kikapott az Újpest

Kikapott az Újpest labdarúgócsapata Pá-
pán az élvonalbeli bajnokság 19. fordulójá-
ban. A fõvárosiak 1-0-ra maradtak alul el-
lenfelükkel szemben, így az összesített élén
az állás: 1. Debrecen (43 pont), 2. Székesfe-
hérvár (43), 3. Gyõr (36), 4. Újpest (32), 5.
Zalaegerszeg (31). Ma és holnap a Magyar
Kupa elõdöntõjének elsõ mérkõzéseit ren-
dezik: ma Honvéd–Debrecen-, holnap pe-
dig Újpest–ZTE-összecsapás lesz.

Ligakupát nyert a Benfica

A Lisszaboni Benfica labdarúgócsapata 3-
0-ra legyõzte örök riválisát, a Porto FC-t,
és ezzel megnyerte a Portugál Ligakupát.
Ez volt a torna 21. kiírása, és eddig mind-
két alakulat tíz-tíz sikernél tartott.

Kásás Tamás 
az évtized legjobb pólósa

Kásás Tamást választotta meg az elmúlt év-
tized legjobb vízilabdázójának a Nemzetkö-
zi Úszó-szövetség (FINA) januárban indult
új lapja, a FINA Aquatics World Magazine. A
lap – amelynek a FINA Büró magyar tagja,
Gyárfás Tamás a fõszerkesztõje – február-
ban hirdette meg a választást, és azon a 202
FINA-tagország szakszövetségei, valamint a
legtekintélyesebb szakírók adhatták le vok-
saikat. Vízilabdában a három olimpiai ara-
nyat nyert magyar válogatott legjobbjai ural-
ták a voksolást: Kásás mögött Biros Péter
lett a második. A szerb Alekszandar Szapics
a harmadik helyen végzett.

Ljubicic nyert Indian Wellsben

Ivan Ljubicic nyerte meg a férfiak küzdel-
mét vasárnap az egyesült államokbeli
Indian Wellsben rendezett,  kilencmillió
dollár összdíjazású tenisztornán, miután a
döntõben 7-6 (7-3), 7-6 (7-5)-re legyõzte a
hazai közönség elõtt szereplõ Andy
Roddickot. A horvát sportoló pályafutása
elsõ 1000-es (korábbi nevén Master series)
versenyén diadalmaskodott, és 31 évével a
torna történetének második legidõsebb
bajnoka. A rekordot az 1984-ben nála öt
hónappal öregebben nyerõ Jimmy
Connors tartja.

Ismét macikat dobálhatnak

Újabb jótékonysági akciót szervez a Ma-
gyar Jégkorong-szövetség, és ezúttal a Pan-
non Hoki Gála április 11-i, magyar–norvég
barátságos mérkõzésen lehet majd plüssál-
latokat dobálni a jégre. Az idén Böjte Csa-
ba dévai alapítványához is kerül majd a já-
tékokból. A megmozdulás Észak-Ameriká-
ból indult Teddy Bear Toss néven, elõször a
kanadai Kitchenerben borították be a jégpá-
lyát játékmackókkal a nyolcvanas évek de-
rekán, hogy a karácsony közeledtével így
kedveskedjenek a gyerekeknek. A rekordot
jelenleg a Calgary Hitmen szurkolói tart-
ják, akik 2007. december 2-án, 26 919
plüssjátékkal fedték be a jeget.

Mátéfi keretet hirdetett

Kihirdette a svédek elleni, áprilisi Eb-selej-
tezõre készülõ bõ keretét Mátéfi Eszter, a
magyar nõi kézilabda-válogatott szövetségi
kapitánya. A csapatban helyet kapott
Pálinger Katalin és a sérülésébõl lábadozó
Görbicz Anita is. A magyarok április 1-én
idegenben, 4-én pedig Békéscsabán talál-
koznak az eddig szintén százszázalékos
svédekkel. 

Stoichiþã: a steauás fiúk
nem adják fel a harcot
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

„Õk nem mondanak le arról
amit elterveztünk, arról,

hogy megszerezzük a bajnoki
címet” – dicsérte tanítványait
Mihai Stoichiþã, a Steaua labda-
rúgócsapatának vezetõedzõje a
vasárnap esti siker után. A bu-
karesti piros-kékek ugyanis be-
gyûjtötték a három pontot a 23.
fordulóban, Bogdan Stancu (63.
perc) és a görög gólvágó
Pantelis Kapetanos (79. p. –
tizenegyesbõl) találataival 2-0-ra
legyõzték a vendég Medgyesi
Gaz Metant. „Nem volt egy lát-
ványos találkozó, de az elejétõl
a végéig mi irányítottuk” – érté-
kelt a fõvárosiak szakvezetõje.
Cristian Pustai, a Medgyes tré-
nere csalódottan beszélt a látot-
takról, elismerte: „Ahogyan
most játszottunk, nem lehetnek
elvárásaink. Túl sokan voltak a
csapatban, akik gyengén teljesí-
tettek.”

A stadionban jelen volt mint-
egy hatvan szurkoló azok közül,
akik pert nyertek a klub ellen. A
drukkerek a déli lelátóra váltot-
tak bérletet, ám az ellene irányu-
ló támadások miatt George
Becali, a Steaua tulajdonosa ki-
tiltotta õket a stadionból. A szur-
kolók emiatt a bírósághoz for-
dultak, a taláros testület pedig

nekik adott igazat az ügyben, így
vasárnap este ismét a helyszínen
feszíthették ki a „Távozz” és az
„Add el” transzparenseiket.

Nem hibázott ezúttal a címvé-
dõ Urziceni sem, és igaz ugyan,
hogy a sereghajtó Gyulafehérvár
ellen, de megszerezték elsõ gyõ-
zelmüket Ronny Levy irányítása
alatt. A vezetést a házigazda fe-
hérváriak szerezték meg, amikor
Jovanovici passzából Bucurica

mintegy hat méterrõl nagy erõ-
vel rúgta a labdát a hosszú sarok-
ba. Daniel Tudor kapust viszont
ezután már nem tudták megin-
gatni a sereghajtók, Brandan és
Onofraº pedig a ialomiþaiak javá-
ra fordították az állást. A 2-1-re
tegnap megnyert találkozó után
az Urziceni beérte a Dinamót az
összetettben, mindkét együttes-
nek 41 pontja van.

Tegnap rendezték a Ploieºti–

Temesvár-összecsapást is, ame-
lyet a vendégek emberhátrány-
ban nyertek meg 3-1-re, és így a
tabella élén Kolozsvári CFR (43
pont), Temesvár (42), Steaua
(42) a sorrend. A kiesõ helyeken
jelenleg a Curtea de Argeº (24),
a Tg. Jiu (23), a Piatra Neamþ
(19) és a Gyulafehérvár (14) ta-
nyázik. A Vaslui–Rapid-mér-
kõzést tegnapi lapzártánk után
rendezték. 

A medgyesi védõk nem tudták kivédeni a piros-kékek támadásait. A bukarestiek két gólt lõttek Fotó: Agerpres

Messi huszonöt gólnál tart 
a Primera Divisiónban
Labdarúgás

Turós-Jakab László

Lionel Messi ismét triplá-
zott a spanyol labdarúgó

Primera División 27. fordulójá-
nak vasárnapi játéknapján, és
csapata, a Barcelona 4-2-re
nyert Zaragozában – miután a
78. percben már 3-0-ra vezettek.
Az aranylabdás argentin csatár
25 gólt szerzett 24 mérkõzésen.
További eredmények: Málaga–
Villarreal 2-0, Mallorca–Atléti-
co Madrid 4-1, Osasuna–Racing
Santander 1-3, Valencia–Alme-
ría 2-0. Az élcsoport állása: 1.
Real Madrid 68 pont (74-22), 2.
Barcelona 68 (68-18), 3. Valen-
cia 50, 4. Mallorca 46, 5. Sevilla
44, 6. Athletic Bilbao 42. 

Az angol Premier League 31.
fordulójának vasárnap esti záró-
mérkõzésén a Chelsea csak 1-1-
et tudott elérni a Blackburn
Rovers otthonában. Ma és hol-
nap összesen öt elmaradt mér-
kõzést pótolnak, így az Aston
Villa és a Chelsea is növelheti
pontjainak számát. Addig is a
Manchester United (69 pont)
vezet az összetettben az Arsenal
(67), a Chelsea (65), a Totten-
ham (55), a Manchester City
(53), a Liverpool (51) és az
Aston Villa (50) elõtt. 

Az olasz Serie A 29. forduló-
jának vasárnap esti zárómérkõ-
zésén Cassano a 77. percben
zörgette meg a nagyot hibázó

Chimenti hálóját, és ezzel a
Sampdoria 1-0-ra verte a Juven-
tust. A torinóiak így a tabellán is
lejebb csúsztak, ott az Interna-
zionale (60 pont) vezet, az AC
Milan (59), az AS Roma (56), a
Palermo (47), a Sampdoria (47)
és a Juventus (45) elõtt.

A német Bundesliga 27. for-
dulójának vasárnapi zárómér-
kõzésén a sereghajtó Hertha
meglepetésre fölényes, 5-1 ará-
nyú gyõzelmet aratott a címvé-
dõ Wolfsburg otthonában. A gö-
rög Teofanisz Gekasz mester-
hármassal vette ki részét a berli-
ni sikerbõl. A gyõzelem ellenére
a továbbra is utolsó Hertha hét
pontra áll a bennmaradást jelen-
tõ 15. helytõl. A legjobbak: 1.
Bayern München (56 pont), 2.
Schalke (55), 3. Bayer Lever-
kusen (53), 4. Borussia Dort-
mund (48), 5. Werder Bremen
(45), 6. Hamburg (44).

Hazai sikerek születtek a fran-
cia Ligue 1 29. fordulójának va-
sárnapi játéknapján. A címvédõ
Girondins Bordeaux 3-1-re
nyert a Lille ellen, és ismét az él-
re ugrott. A Montpellier 2-1-re
verte a Valenciennes-t, az Olym-
pique Marseille pedig ugyan-
olyan arányban diadalmasko-
dott az Olympique Lyon felett.
A Bordeaux csak jobb gólará-
nyával elõzi meg a szintén 56
pontot gyûjtött Montpelliert, az
Auxerre 55, a Marseille 53, a
Lille és a Lyon pedig egyformán
51 pontnál tart. 

Mûkorcsolya

ÚMSZ

Egészen biztosan új bajno-
kot avatnak a ma kezdõdõ

mûkorcsolya-világbajnokság fér-
fi mezõnyében, hiszen a címvé-
dõ és a vancouveri téli olimpián
aranyérmes amerikai Evan
Lysacek nem indul a torinói se-
regszemlén. De nem õ lesz az
egyedüli hiányzó: a négyszeres
világbajnok és 2004-ben ötkari-
kás aranyérmes orosz klasszis,
Jevgenyij Pljuscsenko sem vesz
részt az olaszországi tornán, és
távol marad a kétszeres vb-gyõz-
tes svájci Stephane Lambiel is.
Lehet viszont izgulni a románi-
ai színeket képviselõ Kelemen
Zoltánért és Sabina Paquierért,
illetve a magyarországi Sebes-
tyén Júliáért, Vardanjan
Tigranért és a Hoffman Nóra–
Zavozin Makszim jégtáncket-
tõsért. Sebestyénnek vélhetõen
ez lesz pályafutása utolsó világ-

versenye, mert bár hivatalosan
még nem jelentette be, többször
nyilatkozta, hogy a szezon vé-
gén visszavonul. A ma kezdõdõ
mûkorcsolya-világbajnokság
szombaton fejezõdik be. 

Címvédõ nélkül Torinóban

Kelemen Zoltán elutazott Torinóba

Suceavára utazik az SZKC
Kézilabda

ÚMSZ

A hétvégi európai kupamér-
kõzések miatt elõrehoztak

két mérkõzést az élvonalbeli fér-
fi kézilabda-bajnokság 22. fordu-
lójából. A Székelyudvarhelyi KC
így már ma pályára lép, mégpe-
dig a Suceava otthonában. A
moldvai alakulat jelenleg 22

ponttal áll a tabella hatodik he-
lyén, míg a hargitaiak 18 ponttal
a hetedikek. A találkozó 18 óra-
kor kezdõdik. Holnap a címvédõ
Konstanca bákói vendégszerep-
lése lesz programon, és ezt a ta-
lálkozót 17 órától a DigiSport
Plus élõben közvetíti. A Kon-
stanca, mint ismert, a BL-nyol-
caddöntõben, míg a Bákó és a
Suceava a Challenge-kupa ne-
gyeddöntõjében érdekelt. 
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