
Folytatódik a színház felújítása

Idén el kell készülnie a marosvásárhelyi
színház underground termének, valamint a
kisteremben évekkel korábban rosszul vég-
zett munkákat is kijavítják. Minderre 1,3
millió lejt szán a kulturális minisztérium –
jelentette ki Kelemen Hunor tárcavezetõ
hétvégi marosvásárhelyi látogatásán.

új magyar szó
2010. március 29., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0682 ▲
1 amerikai dollár 3,0410 ▼
100 magyar forint 1,5357 ▼

„Rétegturizmusra alapozni”

„Nem a tömegturizmus, hanem a réteg-
turizmus valamelyik típusának elõnyben
részesítése biztosítaná a székelyföldi ide-
genforgalom fejlõdését” – tanácsolta elõ-
adásában Winkler Gyula európai parla-
menti képviselõ a Székelyudvarhelyi 
Turisztikai Konferencián. 

Gazdaság 6

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
MDF: van budapesti lista

Van budapesti területi listája az MDF-nek,
miután az Országos Választási Bizottság
hétvégi ülésén megváltoztatta a Fõvárosi
Választási Bizottság (FVB) határozatát,
amelyben az FVB megtagadta az MDF fõ-
városi listájának nyilvántartásba vételét.

Antietnikai alapon
Az elsõ, meghatározó tényezõ – túl a
„rendszer”, vagyis a gazdasági és társa-
dalmi élet súlyos zavarain, objektív elma-
radottságán – a partnerek, a nagyobbik
kormánypárt súlyos kompetenciahiánya,

élén a miniszterelnökkel. (Az
ellentmondást, hogy miként
lehetett alárendelni magun-
kat egy olyan hozzá nem

értõ politikusnak, akit
magunk buktattunk meg
inkompetenciája miatt,

csak a csoda oldhatta
volna fel.) 

Ágoston Hugó

Öt kiemelt középtávú célból
hármat számszerûsítve jóvá-

hagytak az Európai Unió tagor-
szágainak állam- és kormányfõi
pénteken befejezõdött kétnapos
brüsszeli találkozójukon, kettõ-
rõl azonban egyelõre nem szüle-
tett döntés. A Görögországgal
kapcsolatos megállapodás sze-
rint Athén a Nemzetközi Valuta-
alaptól, illetve kétoldalú alapon
a többi euróövezeti országtól is
hitelhez juthat, ha a piacokról
átlagos feltételekkel már nem
tud kölcsönözni. A kompro-
misszum szerint egyetlen tagál-
lam számára sem kötelezõ Gö-
rögország segítése, de minden
euróország jelezte, hogy szükség
esetén részt vállal a hitelezésbõl.
2. és 4. oldal 

F. H.

A pedagógusok fizetésemelé-
se nem haladhatja meg a ti-

zenhét százalékot, mert egyelõre
csak ennyire van pénzkeret – kö-
zölte szombaton a miniszterelnök
a tanügyi szakszervezetek múlt
heti tiltakozó akcióira utalva.
Emil Boc emlékeztetett: igaz
ugyan, hogy a parlament 2008
õszén megszavazta a tanárok
bérének 50 százalékos emelésérõl
szóló törvényt, ám ebbõl a kor-
mány már akkor – sürgõsségi ren-
delettel – csak 17 százalékos eme-
lést hagyott jóvá. Idõközben
azonban a törvényre hivatkozva
több pedagógusnak sikerült bíró-
ságon kiharcolnia a plusz 33 szá-
zalékot is. Folytatása a 3. oldalon A épület elemésztõ tûz tetemes anyagi károkat okozott Fotó: Sipos M. Zoltán

EU-stratégia:
ötbõl három

Boc nem enged
a tizenhétbõl

Nem földönkívüliek, hanem elszánt környezetvédõk Bukarestben. Szombat este a román parlament is egy órára sötétségbe borult Fotó: Mediafax

A Föld zöld „félórája”
Romániában csak 28 település csatlakozott a szombati környezetvédelmi akcióhoz

Rendkívül gyorsan terjedõ
tûz ütött ki tegnap hajnalban

egy sokak által látogatott kolozs-
vári szórakozóhelyen. Az ÚMSZ-
nek nyilatkozó szemtanúk el-

mondták: a lángok és a sûrû füst
ellenére sem mérték fel a bent lé-
võk a veszély mértékét, így töb-
beket a tûzoltók menekítettek ki
az égõ épületbõl. 7. oldal 

Porrá égett egy kolozsvári bár

A hazai önkormányzatok visszafogott lelkesedéssel, a civil szervezetek teljes erõbedobás-
sal vettek részt a hétvégén világszerte megrendezett klímavédõ akcióban, a Föld Órája
nevet viselõ figyelemfelkeltõ kezdeményezésben. A csatlakozók vállalták, hogy egy órán
át lemondanak az elektromos áram használatáról, így szombat este hatvan percig –
akadt, ahol csak fél órára – sötétbe borult több hazai közintézmény, köztér, vendéglõ és
magánlakás is. Idehaza csak 28 város vett részt a megmozdulásban, miközben Magyar-
országon összesen 142 városban oltották ki a villanyégõket. 7. oldal 
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Röviden

Feljelentette 
az Új Jobboldalt az RMDSZ

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete fel-
jelentést tett az Új Jobboldal (Noua
Dreaptã) szélsõséges szervezet ellen, mivel
az egyesület tagjai náci jelvényeket hasz-
náltak, és uszító jellegû magyarellenes
szlogeneket skandáltak március 14-én egy
általuk szervezett rendezvényen, Kolozs-
vár belvárosában. „Az Új Jobboldal tagjai
közül többen is náci jelvényeket viseltek,
és uszító jellegû magyarellenes szlogene-
ket skandálva vonultak fel Kolozsváron.
Az ilyen jelvények használatát a törvény
tiltja” – mondta Molnos Lajos, a szervezet
ügyvezetõ elnöke.

Országszerte tüntettek a nyugdíjasok 

A gazdasági válság arányában a nyugdíjak
emelését, valamint nagyobb odafigyelést,
méltó bánásmódot követeltek a nyugdíja-
sok érdekképviseletei pénteken az ország
több nagyvárosában. Marosvásárhelyen
százan vonultak utcára, Radnótról, Maros-
ludasról, Dicsõszentmártonból, Maros-
szentannáról, Udvarfalváról, Bándról is ér-
keztek, hogy a prefektúra elõtt nyomatéko-
sítsák követeléseiket. A nyugdíjasok jegyzé-
ket adtak át a prefektusnak, amelynek
egyik példányát postán küldték el a minisz-
terelnöknek, az államelnöknek és a kor-
mánynak. A petícióban többek közt az áll,
hogy a jelenlegi nyugdíjak túl alacsonyak,
az egészségügyi ellátás nem egyértelmûen
ingyenes mindenki számára, a nyugdíjaso-
kat több téren is megalázások érik, emberi
méltóságukat folyamatosan megsértik. 

Hunyadiak képviselik Romániát a
Beszélsz európaiul? vetélkedõn 

Az Európai Régiók Gyûlésének kezdemé-
nyezésére másodjára szervezték meg a Do
you speak European?, azaz Beszélsz európai-
ul? címû vetélkedõt. A verseny célkitûzése:
lehetõséget teremteni a fiataloknak arra,
hogy bemutathassák mi a jelentõsége az
Európai Uniónak. Az országos döntõt
Hunyad megyei diákok nyerték meg, így
õk vehetnek részt a Brüsszelben megtar-
tott végsõ megmérettetésen, és szállhatnak
versenybe a többi uniós ország csapatával.
„Tartalmas és látványos produkcióval lép-
tek fel. Méltó versenytársai lesznek az
Unió más tagállamaiból érkezõ csapatok-
nak” – mondta Sógor Csaba EP-képviselõ,
az országos döntõ zsûrijének elnöke. 

Feketelistára tennék 
a pedofil papokat

A svájci államfõ szerint feketelistát kell ösz-
szeállítani a pedofil papokról, hogy soha
többé ne kerüljenek kapcsolatba gyerekek-
kel. Doris Leuthard a Le Matin Dimanche
címû svájci lap internetes oldalán nyilat-
kozta mindezt. Az einsiedelni Benedek-ren-
di apátság fõnöke már tett erre javaslatot,
de a svájci püspöki konferencia ellenezte a
javaslatot. Mint az elnök asszony kifejtette:
olyan központi nyilvántartást kell vezetni a
pedofil papokról, mint amely már létezik a
tanárokról is. A politikus szerint fel kell ál-
lítani olyan központokat, amelyek segíte-
nék az áldozatokat abban, hogy jogi útra
tereljék ügyüket.

Olaszországban 
helyhatósági választások kezdõdtek

Helyhatósági választások kezdõdtek tegnap
Olaszországban; a szavazás fontos mutató-
ja lesz Silvio Berlusconi miniszterelnök
népszerûségének. Vasárnap és hétfõn
Olaszország húsz régiójából tizenhárom-
ban tartanak választásokat, illetve megvá-
lasztják néhány város önkormányzati veze-
tõit. A hatvanmilliós Olaszországban 41
millió állampolgár vehet részt a választáso-
kon. A választás egyfajta mércéje lesz
Berlusconi támogatottságának. A korrupci-
ós botrányok megtépázták a kormányfõ
népszerûségét.

Hírösszefoglaló

Öt kiemelt középtávú gazda-
ságpolitikai, foglalkoztatási és

versenyképességi célból hármat
számszerûsítve jóváhagytak az
Európai Unió tagországainak ál-
lam- és kormányfõi pénteken be-
fejezõdött kétnapos brüsszeli ta-
lálkozójukon, kettõrõl azonban
egyelõre nem született döntés. A
vezetõk – az elõzetes várakozá-
soknak megfelelõen – nem dön-
töttek a 2020-ig érvényes EU-
stratégia egészérõl, miután né-
hány ponton megosztottnak mu-
tatkoztak az Európai Bizottság ja-
vaslatát illetõen. 
Döntés született viszont a csúcs-
találkozón a pénzügyi nehézsé-
gekkel küzdõ Görögország tá-

mogatásáról, pontosabban az
EU és a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) egy közös mechanizmu-
sáról, amelyet Athén – vagy
akár más bajba kerülõ
euróövezeti ország – szükség
esetén igénybe vehet. 
A 20 és 64 év közötti korosztá-
lyon belül 75 százalékos foglal-
koztatási arányt akar elérni az
Európai Unió 2020-ra. Az uniós
átlag jelenleg 69 százalék. A kö-
vetkezõ uniós célkitûzés értel-
mében a kutatásfejlesztésre for-
dított összegek arányát a bruttó
nemzeti termék 3 százalékára
kell emelni 2020-ig. Az uniós át-
lag most 1,9 százalék.

Az EU-vezetõk megerõsítették
azokat az éghajlatvédelmi vállalá-
sokat, miszerint 2020-ra 20 száza-

lékkal kell csökkenteni a légkör
felmelegedését okozó gázok kibo-
csátását, 20 százalékkal kell nö-
velni az energiahatékonyságot,
valamint 20 százalékra kell emel-
ni a megújuló energiaforrások fel-
használási arányát. 

Két további célkitûzés számsze-
rûsítését az EU csak a késõbbiek-
ben, legkorábban júniusban terve-
zi. Az oktatás javításán belül az
elõkészítõ dokumentumokban
két terv fogalmazódott meg. Tíz
százalékra kellene csökkenteni
uniós szinten az idõ elõtti iskola-
elhagyók arányát, ami EU-átlag-
ban ma 15 százalék. Emellett
negyven százalékra kellene emel-
ni a felsõfokú végzettséget szer-
zõk arányát, ami EU-átlagban
ma 31 százalék. 

Hírösszefoglaló

Az izraeli kormányfõ tegnap
figyelmeztette a Hamász ra-

dikális palesztin szervezetet,
hogy Izrael válaszcsapásokkal
torolja meg a zsidó állam terü-
lete ellen a Gázai övezetbõl ki-
induló támadásokat. Benjámin
Netanjahu kormánya heti ülé-
sének kezdete elõtt újságírók
elõtt leszögezte: „Izrael reagá-
lási politikája határozott és egy-
értelmû, s mi folytatjuk ezt az
ismert eljárást. Kemény válasz-
ban részesítünk minden olyan
csapást, amely bármiféle kárt
okoz a civil lakosságnak vagy
katonáinknak”. „A Hamásznak
és a több terrorista csoportnak
tudniuk kell, hogy cselekedetei-
kért õk viselik a felelõsséget” –

hangoztatta Netanjahu. A kor-
mányfõ figyelmeztetése azt kö-
vetõen hangzott el, hogy pénte-
ken és szombaton két izraeli ka-
tona és két palesztin milicista
vesztette életét egy összecsapás-
ban. Izraeli közlés szerint a Gá-
zai övezetet ellenõrzõ Hamász
fegyveresei páncéltörõ gránátot
lõttek ki egy izraeli járõrre az
övezet határának a közelében.
Szemtanúk beszámolója szerint
a gránát robbanása után az iz-
raeliek harckocsik támogatásá-
val viszonozták a tüzet és ekkor
hatoltak be az övezetbe, hogy
üldözõbe vegyék a támadókat.
Az incidens a legsúlyosabb volt
azóta, hogy 14 hónapja az izra-
eli hadsereg leállította a Gázai
övezet ellen indított háromhe-
tes offenzíváját. 

Izrael megtorlásra készül
Hírösszefoglaló

Oroszországnak segítenie kel-
lene a NATO-t egy olyan „biz-

tonsági ernyõ” kialakításában,
amely mindkettõjüket megvéde-
né lator államok rakétáitól – je-
lentette ki hétvégén az atlanti
szervezet fõtitkára. Anders Fogh
Rasmussen arra hivatkozott,
hogy Irán közepes hatótávolságú
rakétái, amelyek már képesek el-
érni Európát és Oroszország déli
területét, egyre nagyobb fenyege-
tést jelentenek. Szerinte egy ilyen
közös védelem új lendületet adna
Moszkva és a NATO kapcsolatá-
nak.

A fõtitkár azt követõen nyilat-
kozott, hogy Barack Obama ame-
rikai és Dmitrij Medvegyev orosz
elnök megállapodott: új szerzõ-
dést kötnek országaik nukleáris
arzenáljának csökkentésérõl. A
Fehér Ház szerint az új START
nem korlátozza a rakétavédelmet.

Az Egyesült Államok rakétavé-
delmi rendszerének elemeit alap-
vetõen Észak-Amerikába telepí-
tette, de azt tervezi, hogy létrehoz
egy hasonlót európai szövetsége-
sei számára is.

„Egy közös biztonsági ernyõ
nagyon erõs politikai jelképe len-
ne annak, hogy Oroszország tel-
jes egészében részese az euro-

atlanti családnak, és ennek elõ-
nyeiben és költségeiben nemcsak
kívülrõl, de nagyon is belülrõl
osztozik” – hangsúlyozta Fogh
Rasmussen egy szombati bizton-
sági konferencia számára elõké-
szített állásfoglalásában.

A NATO és Oroszország kap-
csolatai mélypontra süllyedtek a
2008-as orosz–grúz háborút köve-
tõen. A viszony jelentõsen javult
azután, hogy az Obama-kor-
mányzat bejelentette, helyre akar-
ja állítani a kapcsolatok korábbi
minõségét.

Moszkva üdvözölte Obamának
azt a döntését, hogy elveti a Bush-
kormányzatnak azt a tervét,
amely szerint fejlett rakétavédel-
mi rendszert telepítettek volna
Lengyelországba és Csehország-
ba. Oroszországban ugyanakkor
aggodalmat keltett az az alterna-
tív amerikai elképzelés, amelynek
értelmében Patriot légvédelmi ra-
kétákat telepítenek lengyel és ro-
mán területre.

Rasmussen rámutatott, hogy
Irán folytatja közepes hatótávol-
ságú és interkontinentális rakétái-
nak fejlesztését. „Ha Irán elvégzi
ezt a fejlesztést, akkor az egész
európai kontinens, csakúgy mint
Oroszország egész területe, a ra-
kéták hatótávolságán belül lesz” –
mondta a NATO fõtitkára. 

NATO-pajzs Oroszországra is

Viszlát júniusban. A uniós állam- és kormányfõk hagytak maguknak munkát a nyári csúcsra is Fotó: Agerpres

EU-stratégia: ötbõl
három kipipálva

MTI

Van budapesti területi listája
az MDF-nek, miután az Or-

szágos Választási Bizottság
pénteki ülésén megváltoztatta a
Fõvárosi Választási Bizottság
(FVB) határozatát, amelyben
az FVB megtagadta az MDF
fõvárosi listájának nyilvántar-
tásba vételét. A testület hosszas
vita után, 4:2 arányban döntött
arról, hogy helyt ad Dávid Ibo-
lya, az MDF elnöke által be-
nyújtott fellebbezésnek és nyil-
vántartásba veszi a párt buda-
pesti területi listáját, mivel az
FVB helytelenül állapította
meg, hogy az MDF-nek nincs
meg a területi lista állításához
szükséges 8 egyéni választóke-
rületi jelöltje. A javaslatot az
MSZP és a Fidesz-KDNP dele-
gáltja nem szavazta meg. Dá-
vid Ibolya fellebbezésében azt
kérte, az OVB változtassa meg
az FVB szerdán hozott dönté-
sét, amelyben az elutasította a
párt fõvárosi területi listáját ar-
ra hivatkozva, hogy nem volt
meg a területi lista állításához
szükséges jelöltszáma. Emlé-
keztetett rá: a párt a törvényi
határidõ (március 22-én 16 óra)
elõtt leadta fõvárosi listáját, és
a leadás pillanatában a párt
rendelkezett a nyolc önálló
MDF-es jelölttel. Emellett volt
két olyan képviselõjelöltje is,
akik vonatkozásában az FVB
még aznap, március 24-én meg-
változtatta az elsõfokú válasz-
tási bizottság határozatát és
mindkét jelöltet nyilvántartás-
ba vette. Az FVB azonban már-
cius 24-ei ülésén úgy döntött,
nem veszi nyilvántartásba az
MDF fõvárosi listáját, mert
szükséges nyolc helyett csak
hét MDF-es jelölt van. A
fideszes delegált szerint ugyan-
is három képviselõjelölt által
leadott ajánlószelvények ér-
vénytelenek. 

MDF: van
budapesti lista

Obama Izrael legnagyobb katasztrófája?

Az izraeli miniszterelnök visszautasította tegnap azt az állítást,
miszerint az amerikai elnök Izrael „legnagyobb katasztrófája”
volna. A jelzõ használatát az egyik legnagyobb példányszámú iz-
raeli lap Benjámin Netanjahu egyik bizalmasának tulajdonítot-
ta. „Van egy valódi probléma. Kijelenthetjük, hogy a legnagyobb
– stratégiai – katasztrófa Izrael számára: Obama” – mondta az il-
letõ a Jediót Ahronótnak a lap szerint. Amellett, hogy Netanjahu
megvédte Barack Obamát a hivatala által kiadott közlemény sze-
rint, arról is beszélt, hogy nem okoz jelentõs feszültséget az Egye-
sült Államok és Izrael között az izraeli telepépítési politika, a két
ország továbbra is szövetségese és barátja egymásnak.



M. Á. Zs.

Mircea Geoanã, a szenátus
szociáldemokrata elnöke teg-

nap bejelentette: a felsõház ál-
landó bizottsága holnap tárgyal-
ja a korrupcióval vádolt Cãtãlin
Voicu szenátor azon kérését,
hogy a plénum elõtt megvédhes-
se magát, és ekként elérje men-
telmi joga felfüggesztésének
visszavonását. A befolyással va-
ló üzérkedéssel vádolt szenátor
szerint megsértették „azon al-
kotmányos jogát, hogy egy elle-
ne hozott határozat elõtt meg-
védhesse magát”, és emiatt a fel-
sõházi szavazás semmisnek te-
kinthetõ. Voicu emlékeztetett,
hogy objektív okok miatt nem
tudott részt venni a plenáris ülé-
sen, ugyanis egy nappal elõtte
rosszul lett, a vita napján pedig

ismét be kellett szállítani a kór-
házba. Szerinte el kellett volna
halasztani az ügy plenáris vitá-
ját, ugyanis a törvény értelmé-
ben a jogi bizottság jelentése
után öt nap áll rendelkezésre er-
re a célra. A PSD-s politikus
hangsúlyozta, a jogi bizottságbe-
li meghallgatást õ kezdeményez-
te, ezért nem tekinthetõ a kötele-
zõ meghallgatás ekvivalensének.
„Komoly jelek mutatnak arra,
hogy a Traian Bãsescu államfõ
által indított politikai vendetta
áldozata vagyok. Soha nem lá-
tott lejáratási kampányt indítot-
tak ellenem, az Országos Kor-
rupcióellenes Igazgatóság
(DNA) vagy a Román Hírszerzõ
Szolgálat (SRI) szivárogtatott ki
információkat a sajtónak” – len-
dült ellentámadásba Cãtãlin
Voicu. Traian Igaº, a Demok-

rata–Liberális Párt (PD-L) felsõ-
házi frakcióvezetõje szerint nem
sértették a szenátus szabályzatát
a Voicu-ügyben. „Azon túl,
hogy rendkívül sajnáljuk kollé-
gánkat betegsége miatt, meggyõ-
zõdésem, hogy a házszabályza-
tot betartottuk, ugyanis a vád-
lottnak volt lehetõsége arra,
hogy a szakbizottság elõtt meg-
védje magát. A plenáris eseté-
ben nem rendelkezik a törvény:
se nem kötelezi, se nem tiltja az
érintett meghallgatását.” 

Azzal a spekulációval kapcso-
latban, hogy bár engedélyezték le-
tartóztatását, nem tiltották meg
neki az ország elhagyását, Voicu a
Realitatea hírtelevízió kérdésére le-
szögezte, nem áll szándékában
megszökni az országból, és akik
erre számítanak, mélységesen té-
vednek. 
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Egyre inkább bebizonyosodik,
hogy nemcsak ellenzékben, de
kormányon lenni sem köny-
nyû Romániában. Persze

másképpen nem könnyû, és
nem ugyanazért, mint
máskor, más körülmények
között, de a változatosság-
nak ettõl a felismerésétõl
sem a közérzetünk, sem a

magabiztosságunk nem lesz jobb.
Az ellenzéki lét és munka tisztítótüze után
most az RMDSZ a kormányzás fortyogó
kínjait tapasztalhatja. Amelyek – van azért
haladás – másak is, nem ugyanazok, mint a
korábbi termékeny kormányperiódusaiban. 
Az elsõ, meghatározó tényezõ – túl a „rend-
szer”, vagyis a romániai gazdasági és társa-
dalmi élet súlyos zavarain, objektív elmara-
dottságán – a partnerek, a nagyobbik kor-
mánypárt súlyos kompetenciahiánya, élén a
miniszterelnökkel. (Az ellentmondást, hogy
miként lehetett útitársául szegõdni, sõt, alá-
rendelni magunkat egy olyan hozzá nem ér-
tõ politikusnak, akit magunk buktattunk
meg inkompetenciája miatt, csak a csoda
oldhatta volna fel – és a csoda nem követke-
zett be.) Emil Bocnak nincsen hitele, emiatt
a kormánynak nincsen hitele. Ilyen körül-
mények között az ellenzék potenciálja meg-
nõ, nem mintha tudna jobbat (még ha szel-
lemi és politikai képességei meghaladnák is
a nagyobbik kormánypártéit), és nem mint-
ha jobban állna politikai tisztesség dolgá-
ban, hanem egyszerûen azért, mert a kocka
fordultával az õ kezébe került át a kritika és
a populizmus fegyvere, miközben a válság
körülményei között lassan ellenzékké válik
az egész ország.
Nehéz az RMDSZ helyzete a román nacio-
nalizmus miatt is. Közkeletû a vélemény,
hogy a nacionalizmust a politikusok „csi-
nálják”, pártok dolga; az RMDSZ néha
„túllõ a célon”, igen sokat követel, és csak
olyankor tör elõ a román nemzetféltés,
amúgy az egyszerû emberek jól megvannak
egymással. Nos, nem így van, igenis létezik,
mélyen az emberekben, lelkekben a szervi
(történelmi-zsigeri) nacionalizmus, ami ma-
gyar márciusokban bármikor mozgósítható.
Létezik a mentalitás, a tudat, hogy mi, ma-
gyarok, Romániában csak másodrendû ál-
lampolgárok lehetünk – még akkor is, ha
netán „románoknak” tekintenek, amikor a
románokat említik vagy megszólítják. Emi-
att nem lehetünk ott soha bizonyos szervek-
ben, intézményekben sem: nem tudnak ben-
nünk megbízni. 
Legutóbb az ellenzék új hangon, de ezredszer
kijelentette, hogy nem tûri a „különválást”,
az ország „etnikai alapú” adminisztratív új-
rafelosztását, az úgynevezett regionalizmust.
Nem menthetõ ez, de politikai szempontból
érthetõ: az ellenzék, amelynek két pártjával
nemrég még ígéretes közösségben voltunk,
rajtunk is üt mint kormánypárton, de még
inkább üti velünk a nagyobbik kormánypár-
tot. Amelyiknek természetesen sem akarata,
sem képessége nincs rá, hogy „megvédjen”.
Hisz antietnikai maga is!

Román lapszemle

Antietnikai alapon

Ágoston
Hugó

Ferde szemmel nézik az afrikai „bárcá-
sok” tevékenységét Barcelonában a ro-
mán és bolgár prostituáltak, akik magu-
kat a szakma elitjének tartják. A Karoli-
na fedõnév alatt tevékenykedõ 21 éves
román lány az Elperiodico.com-nak nyilat-
kozva elmondta, lealacsonyító, hogy af-
rikai kolléganõi az utcán fogadják kun-
csaftjaikat. (Evenimentul zilei)  Kolozs-
vár polgármestere szigorítja a taxik enge-
délyének kibocsátására és bevonására
vonatkozó rendeletet. Sorin Apostu
pontrendszeres javaslatát kedden vitatják
meg. (România liberã) Közel tízezer ro-
mán turista tölti külföldön a húsvéti va-
kációt, ezeknek több mint fele a bolgár
tengerpartot veszi célba. Akik az utolsó
percre halasztották a tervezést, akár
fejenként 115 euróért is tölthetnek
Bulgáriában (Curentul)

Cãtãlin Voicu azt kéri szenátortársaitól, hogy a szenátus plénuma elõtt is elmondhassa „történetét”

Voicu: van apelláta!
Újabb szavazást kér a korrupcióval vádolt szenátor 

S. M. L.

„Székelykeresztúron ostrom-
állapothoz hasonló helyzet

van, fel vannak túrva az utcák, s
ha esik az esõ, a templomtorony
tetejéig fröccsen a sár” – szemlél-
teti Sófalvi László, a Hargita
Megyei Tanács alelnöke az
udvarhelyszéki városban uralko-
dó állapotokat. Sófalvi azon a
hétvégi megbeszélésen vett részt
Páll Árpád Gyergyószék-
Keresztúr térségi RMDSZ-es
parlamenti képviselõvel együtt,
amelyet Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes folytatott Székely-
keresztúr önkormányzati vezetõ-
ivel, valamint a környezõ telepü-
lések polgármestereivel. A Har-
gita megyei város vezetõi a Ke-
resztúron áthaladó 13C jelzésû
országút elkezdett munkálatai-
nak folytatása mellett az Orbán
Balázs Gimnázium új ingatlanja
régóta húzódó építésének befeje-
zését tartották a legfontosabb
prioritásnak. Szóvá tették a tér-
ségbe látogató kormányfõhelyet-
tes elõtt a székelykeresztúri kis-
városi kórházat fenyegetõ ve-
szélyt is: a jogi személyiségét
már korábban elvesztett – jelen-
leg a székelyudvarhelyi kórház
kihelyezett részlegeként mûködõ

és elsõsorban sürgõsségi felada-
tokat ellátó – egészségügyi intéz-
mény az egészségügyi reform so-
rán a Hargita megyében össze-
sen mintegy háromszáz kórházi
ágyat érintõ leépítési hullám ál-
dozatává válhat.

Markó Béla a találkozón el-
mondta, az RMDSZ számára a
következõ évek alapvetõ felada-
ta, hogy a kormányzati eszkö-
zökkel elõsegítse Székelyföld fej-
lõdését. „Stabil, kiegyensúlyo-
zott kormányzásra törekszünk”
– fogalmazott a találkozón a szö-
vetségi elnök. Markó Béla az
idõszerû politikai kérdésekrõl,
az elkészült oktatási törvényter-
vezetrõl, valamint a szövetség to-
vábbi prioritásairól is beszámolt
a helyi döntéshozóknak, akik
többek között az infrastrukturá-
lis fejlesztésekhez és a székelyföl-
di turizmust ösztönzõ önkor-
mányzati beruházásokhoz kér-
ték az RMDSZ további hathatós
segítségét. 

Az önkormányzati találkozót
követõen könyvbemutatót is tar-
tottak: Markó Béla a Pallas Aka-
démia Könyvkiadó gondozásá-
ban megjelent, Egy irredenta hét-
köznapjai címû dokumentumkö-
tetét mutatta be Székelykeresz-
túron. 

M. Á. Zs.

Távolsági szóváltásba kevere-
dett a hét végén Kelemen Hu-

nor, az RMDSZ mûvelõdésügyi
minisztere és Victor Ponta szoci-
áldemokrata pártelnök a régióá-
talakítás kapcsán. Marosvásárhe-
lyi látogatása alkalmával Kele-
men elmondta, hogy a fejlesztési
régió átalakításának „több varián-
sáról” tárgyalnak a koalíciós part-
nerrel. „Csupán annyit mondha-
tok: egyezkedünk, tárgyalunk a
Demokrata–Liberális Párttal. El-
viekben a PD-L is egyetértett ve-
lünk abban, hogy a jelenlegi ré-
giófelosztás nem biztosít verseny-
képes térségeket, és újra kell gon-
dolni” – fejtette ki Kelemen. A
miniszteri mandátum idejére fel-
függesztett ügyvezetõ elnök hoz-
zátette: az RMDSZ szerint Ro-
mánia komplexitása és mérete
alapján 15-16 régióra van szükség
ahhoz, hogy versenyképes és har-
monikusan fejlõdõ térségei legye-
nek az országnak. Még elmondta,
hogy ez utóbbi elvekkel a PD-L is
egyetért, különösképpen ha figye-
lembe vesszük, hogy a mostani
felosztás szerint olyan megyék –
Vrancea és Konstanca – kerültek
egy régióba, amelyeknek semmi
közük egymáshoz. „A tárgyalá-

sok elején vagyunk, eldöntöttük,
hogy a képviselõház közigazgatá-
si bizottságából csak olyan terve-
zetet engedünk tovább, amelynek
van esélye arra, hogy a plénum is
megszavazza” – hangsúlyozta
Kelemen Hunor. 

Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök a hét végén Buºteni-
ben kifejtette: alakulata ellenzi az
RMDSZ által szorgalmazott ré-
giós törvényt, ugyanis az ellenté-
tes az európai szellemiséggel.
„Európában nem etnikai alapon
hozzák létre a régiókat, ugyanis
az európai szellemiség alapgon-
dolata, hogy fejlesztési és kohézi-
ós szempontok alapján folyik a
regionalizáció” – fejtette ki Pon-
ta. Azt állította: az RMDSZ
diskurzusa „az ’50-es évekre em-
lékeztet”, és elutasította azt a vá-
dat, hogy alakulata nacionalista
politizálást folytatna. 

Ponta egyre gyakoribb magyar-
ellenes nyilatkozatai meglepték az
RMDSZ-t. „Sajnos Victor Ponta
jobbról akarja elõzni Corneliu
Vadim Tudor nagy-romániás
pártelnököt, de ez az út a szaka-
dékba vezet” – fogalmazott Kele-
men Hunor, hozzátéve, hogy
Ponta politikai állásfoglalásai ide-
genül hangzanak a modern euró-
pai balközép számára. 

Üzengetések régióügyben

Fotó: Agerpres

„Egy irredenta” Keresztúron

Folytatás az 1. oldalról

„A törvényszékek által megítélt
pénzkülönbözetek kifizetését át-
ütemezzük, egyelõre nincs rájuk
keret” – tárta szét a karját a mi-
niszterelnök, aki ugyanakkor el-
bocsátással fenyegette meg azo-
kat a megyei pénzügyi és mun-
kaügyi igazgatókat, akik pénz-
hiányra hivatkozva késleltetik a
pedagógusbérek kiutalását. A
tanügyi szakszervezetetek csü-
törtökön tiltakozásaikon arra
hívták fel a figyelmet, hogy ha a
kormány ésszerû megoldások
keresése helyett továbbra is „le-
nézõen és arrogánsan” kezeli a
tanügyi alkalmazottakat, foly-
tatják az utcai megmozduláso-
kat, amelyeket júniusban általá-
nos sztrájk követhet. Emil Boc a
prefektusokkal tartott távérte-
kezletén utalt a tanári bérekre.
A videokonferencián emellett
ismertette a kormány aláren-
deltségébe tartozó állami intéz-
mények vezetõivel a kabinet pri-
oritásait. Tájékoztatása szerint a
tíz jogszabályból álló csomag
várhatóan ezen a héten már
meg is jelenik a Hivatalos Köz-
lönyben. Az intézkedések elsõ-
sorban a munkanélküliek szá-
mának csökkentését célozzák,
ezért az állástalanokat alkalma-
zó cégeket támogatják. Az egyik
rendelet szerint például hat hó-
napos idõszakra mentesülnek a
társadalombiztosítási járulék
befizetése alól azok a munka-
adók, akik munkanélkülieket al-
kalmaznak;  a rendeletek között
szerepel A román falu újjászüle-
tése elnevezésû projekt is,
amelynek értelmében a község-
központokban tíz házat építené-
nek bizonyos szakmákban dol-
gozók számára: orvosoknak,
egészségügyi asszisztenseknek,
állatorvosoknak, tanároknak és
rendõröknek – a helyi polgár-
mesteri hivatal e célból házan-
ként 500 négyzetméternyi terü-
letet biztosítana. 

Boc nem enged 
a tizenhétbõl
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Gyulay Zoltán

Görögország számára
nagy vajúdások közepette

megszületett a segélycsomag.
A megoldás magán viseli a
németek keze nyomát: a se-
gítség határai szorosak, gátjai
pedig magasak. A többi ál-
lam- és kormányfõvel folyta-
tott tárgyalásain Angela
Merkel német kancellár a
nyomás eszközeként vetette
be a szûk mozgásteret, ame-
lyet egyébként a karlsruhei al-
kotmánybíróság Berlin szá-
mára eleve a közös fizetõesz-
köz alapkérdéséül szabott.

Sarkozy indítékai

Nincs tehát benne semmi
újdonság, csupán a német ér-
dekek védelmérõl szól Euró-

pában, de Európa-ellenesnek
semmiképpen sem mondha-
tó. Miközben ugyanis
Merkel asszony Nicolas
Sarkozy francia elnököt
gyõzködte arról, hogy a
Nemzetközi Valutaalapnak
is lehessen beleszólása az
eurózóna sorsának alakulá-
sába, következetesen ragasz-
kodott elõdei azon hagyomá-
nyaihoz, hogy továbbra is né-
met–francia motor hajtsa az
európai integrációt.

A hazájában heves táma-
dásoknak kitett francia köz-
társasági elnök hosszú idõn
keresztül küzdött egy ilyes-
fajta megoldás ellen, és nem
csupán azért, mert akkor az
amerikaiak is beleszólási jo-
got kapnának Európa – ezen
belül a pénzügyi unió –
ügyeibe. 

Emellett Nicolas Sarkozy
nem szeretné, ha politikai ve-
télytársa, a két év múlva ese-
dékes francia elnökválasztá-
son egyes hírek szerint a bal-
oldal színeiben indulni szán-
dékozó, jelenleg a Washing-
tonban székelõ IMF élén álló
Dominique Strauss-Kahn be-
leszólhatna az eurós ügyek-
be, és õ lenne az, aki kisegíte-
né Athént.

Márpedig ez történt a Ro-
mániával, Magyarországgal
és Lettországgal kötött
együttmûködési megállapo-
dás eredményeként, bár pári-
zsi értékelések szerint ez sze-
rencsére még keveset nyo-
mott a latban.

Önvédelmi eszközök

Elsietett pénzügyi segély
tehát szóba sem jöhetett. Gö-
rögország egymaga nem
nyilváníthatja ki, hogy vész-
helyzetbe került, ehhez az
eurócsoport egyhangú hatá-
rozata kell, és erre is csak
azután kerülhet sor, ha a ki-
alakult helyzet már a teljes
eurózónát veszélyeztetné. Er-
rõl pedig most nem beszélhe-
tünk, akárcsak Görögország

küszöbön álló fizetésképte-
lenségérõl sem.

Ha nem most, akkor
ugyan mikor következik be
valamely vészhelyzet? Az
még egyértelmûen nem ok a
harangok félrekondítására,
hogy a helléneknek maga-
sabb kamatokat kell fizetni-
ük: Athénnak nem kell azzal
számolnia, hogy már holnap
túladósodik. A kamatkvóták
és a kamatköltségek, amelyek
az összadósságon belül je-
lentkeznek, a maguk 11 szá-
zalékával történelmi mély-
pontjukon tanyáznak; ez az
arány korábban harmincszá-
zalékos volt. Márpedig vész-
helyzet akkor következne be,
ha az ország a tõkepiacról
nem jutna többé készpénz-
hez. Ez azonban még sokáig
nem áll elõ: a legfrissebb ál-
lamkötvény-kibocsátások za-
vartalanul folynak.

Kétségtelen tény, hogy az
európai valutaközösség
mindezek ellenére kellemet-
len idõket kényszerült átél-
ni; tehát a hasonló helyzetek
elkerülésére Brüsszel úgy
döntött, hogy a jövõben szi-
gorúbban fogja felügyelni a
tagországok háztartását, és

adott esetben jóval korábban
közbe is avatkozik. Az Euró-
pai Tanács állandó elnöké-
nek, Herman van Rompuy
belga politikusnak az irányí-
tásával egy külön munka-
csoport hamarosan ajánlá-
sokat dolgoz ki az eljárás
menetével kapcsolatban.
Noha jogos volna, mindez
nem a bizalmatlanság jele az
Európai Bizottság és elnöke
részérõl, akiket Görögor-
szág sokáig az orruknál fog-
va vezetett: Brüsszelben az
önvédelem eszközeit kíván-
ják megalkotni.

Fájdalmas megoldás

A szigorú stabilizációs cso-
mag persze fájdalommal is
jár. Alapkövetelmény, hogy a
szilárdságot szolgáló szabá-
lyok elleni ismételt támadá-
sokat a közösség kellõ idõben
a támogatást szolgáló pénzek
és a szavazati jogok megnyir-
bálásával szankcionálja. Leg-
végsõ esetben akár a pénz-
ügyi unióból való kizárás is
bevethetõ fenyegetõ és fe-
gyelmezõ eszközként. Ha pe-
dig az érintett ország ezen in-
tézkedések alapján nem von-

ja le a megfelelõ tanulságo-
kat, könnyen bekövetkezhet
fizetésképtelensége.

A stabilizációs csomag
szükséges szigorításai – ame-
lyeknél öt esztendõvel ezelõtt
Berlin és Párizs közösen to-
vábbi megkötéseket erõltetett
át – mindazonáltal erõsen
függnek a dél-európai orszá-
gok egyetértésétõl. Vajon
óhajt-e Portugália, Olaszor-
szág, Spanyolország, termé-
szetesen Görögország és még
több hasonló helyzetbe sod-
ródott tagállam további szi-
gorításokat? Mindahányuk
készsége meglehetõsen vi-
szonylagos, és igencsak a tõ-
kepiac nyomásának a függ-
vénye. Ha ugyanis a piaco-
kon a nyugtalanság jelei kez-
denek megmutatkozni, a
hangulat rögvest szigorítások
felé kezd hajlani. Az
euróközösségek pedig kése-
delem nélkül és egyöntetûen
az egyezmények átfogó re-
formját szorgalmazzák, hogy
idejekorán felkészülhessenek
arra a helyzetre, ha a piaci
befektetõk ingatagságra utaló
jelzéseket adnak bármely
uniós tagországgal kapcsolat-
ban. 

Jutalom és korbács Görögországnak

Amerika: egy beteg társadalom orvoslása

Gy. Z.

Egy héten belül kétszer is
szavazott a washingtoni

képviselõház, és valóban
csak történelmi léptékkel
mérhetõ reformokat fogadott
el az amerikai egészségügy-
gyel, társadalombiztosítási
rendszerrel kapcsolatban.

Húsz toll

A kongresszus két háza az
elõzõ hét végén már megsza-
vazta Obama elõterjesztését,
és a siker mértékét jelzendõ
az elnök a televíziós kamerák
elõtt ünnepélyesen – nem ke-
vesebb, mint húsz tollal – alá
is írta a törvényt. Két eljárási
hibára hivatkozva azonban a
képviselõház újfent napirend-
re tûzte a javaslatot, amelyet
ugyan ismét megszavazott
(újból csak a republikánusok
ellenvoksaival), de ezzel sike-
rült elvennie az aktus emelke-
dettségét. Aligha valószínû,
hogy a Fehér Ház lakója
újabb húsz tollat pazarolna el
a törvény aláírására, bár ki
tudja? Elvégre Amerika a
korlátlan lehetõségek (és le-
hetetlenségek) országa. Az
Egyesült Államok egészség-
ügyi rendszerét alapvetõen

magánbiztosítók mûködtetik,
méghozzá piaci alapokon. A
statisztikai adatok szerint a
lakosság 84 százalékának van
(pontosabban volt) egészség-
biztosítása, 46 millió ameri-
kai állampolgár azonban sa-
ját zsebébõl kényszerül(t) fe-
dezni egészségügyi kiadásait.
Márpedig a tengeren túl az
egészségbiztosítás drága: az
egészségügyi kiadások okoz-
zák a legnagyobb gyakoriság-
gal a magánéleti csõdöket.
Az ország GDP-jének mint-
egy tizenöt százalékát fordít-
ják az egészségügyre (ez
2016-ig várhatóan 19,6 szá-
zalékra nõ), és ezzel az Egye-
sült Államok világelsõ a
GDP-arányos, illetve az egy
fõre jutó egészségügyi kiadá-
sok terén. Az Egészségügyi
Világszervezet ennek ellenére
2000-ben csupán a 37. helyen
jegyezte az Egyesült Államo-
kat az általános egészségügyi
ellátás minõségét vizsgáló je-
lentésében. A magánbiztosí-
tók számára ugyanis az
egészségügyi kezelés megta-
gadása profitot jelent.

Elnökök sora

A lakosság egyetemes el-
látásának biztosítása felé

már a huszadik század ele-
jétõl, Theodore Roosevelt-
tõl (1901–1909) kezdve tet-
tek lépéseket, Harry S.
Truman idején (1945–1952)
pedig az adminisztráció
egyik legfontosabb célja
volt a megvalósítása. A
meggyilkolt John F. Ken-
nedy (1961-1963) a refor-
mok bevezetésével kezdte a
munkáját: az egészségügyi
ellátást az idõsekre is kiter-
jesztette. A szövetségi szoci-
ális háló legjelentõsebb ki-
bõvítése Lyndon B.
Johnson (1963– 1969) nevé-
hez fûzõdik: az elnök 1965-

ben írta alá a törvényt a
Medicare és a Medicaid
programról, amely állami
támogatású betegellátást
nyújt az idõseknek illetve a
szegényeknek.

Azonban mind a munkál-
tatók, mind pedig a kor-
mányzat felismerte, hogy a
bajok változatlanul megol-
dásra várnak. Richard M.
Nixon (1969–1974) elõször
tett javaslatot az egészség-
ügyi rendszer gyökeres át-
alakítására, de próbálkozása
kudarcba fulladt, a legin-
kább ellenérdekelt csopor-
tok (a kórházak, az orvosok,

a gyógyszergyárak, a bizto-
sítók) ellenállása miatt. Ku-
darcot vallott Bill Clinton
(1993–2001) is, aki felesé-
gét, a jelenleg külügymi-
niszteri posztot betöltõ
Hillaryt tette meg a Task
Force of National Health
Care Reform (Nemzeti
Egészségügyi Reform Mun-
kabizottság) vezetõjének.
Nem véletlen, hogy Obama
az egészségügy kérdéskörét
helyezte választási kampá-
nyának fókuszába – tegyük
hozzá: sok elõdjéhez hason-
lóan – de csak neki sikerült
adott szavát valóra váltania.

Obama engedett

A képviselõház a mostani
döntõ szavazás elõtt néhány
órával a demokraták magzat-
elhajtást ellenzõ csoportja el-
állt a törvényjavaslat elutasí-
tásától. Az elnök ugyanis
hozzájárult annak a törvényi
szakasznak az általuk java-
solt megváltoztatásához,
amelynek értelmében állami
pénzekbõl finanszírozhatták
volna az abortuszokat (kivé-
ve erõszak, vérfertõzés vagy
az anya közvetlen életveszé-
lye esetén). A kardinális kér-
dés mindazonáltal nem ez
volt, hanem az, hogy a most
elfogadott csaknem egybil-
liárd dolláros (több mint
hárombilliárd lejes) törvény
jóvoltából harminckétmillió
eddig kórházi biztosítással
nem rendelkezõ amerikai ál-
lampolgárral bõvült a szociá-
lis háló. Földrésznyi ország-
ról lévén szó az abszolút szá-
mok elképesztõek, olykor el-
borzasztóak. Jelenleg ugyan-
is az amerikai állampolgárok
83 százaléka rendelkezik va-
lamilyen társadalombiztosí-
tási formával (2007-ben 68
százalékban magántársaság-
nál), az év végére ezt 95-re kí-
vánják emelni. Az állami ki-
adások ezáltal tíz esztendõ
alatt 940 milliárd dollárral
növekednek. Az alapbiztosí-
tás a legtöbb amerikai számá-
ra kötelezõvé válik, ami azt
jelenti, hogy egyetlen állam-
polgárt sem utasíthatnak
vissza a társaságok azzal az
indokkal, hogy az ügyfél már
szenved valamilyen betegség-
ben. A cégek emellett nem
számolhatnak fel pótdíjat a
biztosított neme vagy egész-
ségi állapota miatt. 

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és
az eurózóna tagjai közösen nyújtanak
segítõ kezet az olyan súlyos adósságo-
kat nyögõ államoknak, mint Görög-
ország – dõlt el az elmúlt hétvégén
Brüsszelben. Hogyan is támogatja 
a közös Európa a görögöket?

Kétszer kellett Barack Obamának az
akadályt vennie – az amerikai elnök-
nek kétszer is sikerült a választási
ígéretei közt kiemelt szerepet játszó
egészségügyi reformot átverekednie 
a washingtoni kongresszusban. 
Harminckétmillió amerikai állampol-
gárral bõvült a társadalombiztosítás-
ban részesülõk száma.

Barack Obama. Amerika „doktora”?



A jelentõs világvallások két csoportba sorolhatók. Az egyszeri
kinyilatkoztatásra hivatkozó négy teista vallás a sintoizmus,
judaizmus, kereszténység és iszlám. A négy filozofikus vagy
esztétikus vallás pedig a hinduizmus, buddhizmus, taoizmus és
konfucianizmus. Az elsõ csoport ma már kibõvült a marxiz-
mussal, mely a többi judaisztikus eredetû valláshoz hasonlóan
az erõszakot hirdeti. Karl Marx zsidó volt, bár német anyanyel-
vû és mûveltségû. Zsidó volt fanatizmusában, meggyõzõdése
erejében, a személyre szóló megváltásba vetett hitében és a gyû-
löletben. Vagyis a marxizmus éppúgy a sivatag peremén élõ sé-
mita népektõl ered, akárcsak a kereszténység meg az iszlám.
Marx szemében a világ Jó és Rossz, hívõk és kárhozottak ösz-
szecsapásának színhelye volt. Külseje is ótestamentumi prófétá-
nak mutatta. (…) A kiválasztottak közé tartozott, az üldözteté-
sek közepette is szentül hitt a szabadulásban. Marx, a hontalan
zsidó, a katedra nélküli professzor, az olvasók nélküli szerzõ
minden erejét egyetlen hatalmas feladatnak szentelte, amelyhez
roppant felkészültséggel, teljes önzetlenséggel, fanatikus oda-
adással és lenyûgözõ intelligenciával látott hozzá. Az eredmény
A tõke.
A tõke valójában valamiféle közgazdasági tankönyvnek álcá-
zott biblia, hosszú, lenyûgözõ és érthetetlen - a prédikátor tex-
tusokat, a szegény vigaszt találhat benne. Szövegében keveredik
a buzgó erkölcsösség meg a tudományos szaknyelv, és több a
gyûlölet az eretnek, mint az esküdt ellenség iránt. 

C. Northcote Parkinson: Kelet és Nyugat. Fordította Kada Júlia  

Frissen vásárolt, kis cserépbe szorított,
hármas hagymájú, éppen nyiladozó sárga
nárciszokkal a kezemben ballagok a szé-
kelyföldi megyeszékhely koratavasszal
mindig háromszorosan poros járdáján,
amikor valaki megállít: Sz. úr, ilyen virá-
got nem szabad vásárolni! De még át sem
villant rajtam a kérdés, hogy ugyanbiza
miért a tiltás, már hozzá is teszi: a sárga
virág az román virág! Olyannyira megle-
põdtem, hogy csupán valamiféle köszönõ
szavak törtek fel a torkomból, köszönöm,
köszönöm, ennyivel is többet tudok és
csak késõbb jutott eszembe a találó vá-
lasz: és a réteket nemsokára elözönlõ
gyermekláncfû? A vadárvácska? A napra-
forgó? A pünkösdi rózsa? A Jókai-féle sár-
ga rózsa? A fenyvesek olykor sárga felhõk-

ként úszó virágpora? 
És vajon milyen színû a ki-
mondottan székely virág?
Fehér, mint a hóvirág? Lila,
mint az ibolya? Piros, mint
a muskátli? Csak hát ez
utóbbival is baj van, akár-
csak a tulipánnal, mert a

származása nem kimondot-
tan hun eredetû és rá-

adásul termesztését sem mi vittük tökélyre.
Ez a nyomorult nárcisz is holland, így kell
nekem, helyette nyugodtan mehettem vol-
na haza a húsvéti vásárról kezemben egy
üveg áfonyabefõttel, tormás almával, egy
szelet hagymás zsíroskenyérrel netán ki-
mondottan székely méhek
gyûjtötte székely mézzel.
Habár ez utóbbinak a szí-
ne sem mindegy, hiszen
hogyha nem sötét, akkor
nem erdei, nem havasi –
és megintcsak hamut hint-
hetek a fejemre, mert a
székely méhész eléggé el
nem ítélhetõ módon való-
színûleg elvándorolt valahová a Duna-
menti akácosokba, ahol nem csupán a
szín, hanem még az illat is román. 
Szóval már a járdán is meg vagyunk ideo-
logizálva. Valamiféle állandó szorongásban
gyûjtünk, gyûjtögetünk mindent, saját tu-
dósaink által megcáfolt, ám önigazolási
kényszerben szenvedõ magamutogatók ter-
jesztette hiedelmeket, legendákat és jelké-
peket, hogy ott éljünk abban a képzeletbeli
és dicsõséges múltban, amely arra hívatott,
hogy pótolja a jelent. 

De hát miért kellene pótolni? Miért nem
természetes az, hogy itt vagyunk? Miért
nem természetes, hogy latin betûkkel, ma-
gyarul írunk és magyarul gondolkodunk?
Miért nem fogadjuk el, hogy a székelységet
gyakorlatilag létszámveszteség nélkül a ke-

mény, kitartó, hétköznapi
munka, a családokkal és a
gyermekekkel való törõdés
tartotta meg évszázadokon
keresztül azokon a terüle-
teken, ahol mind a mai na-
pig él és esze ágában sincs
elvándorolni? Miért kell
mindig riogatni a romá-
nokkal, a globalizációval,

a katonasággal, az állampolgársági népsza-
vazással, a gyermekszám-csökkenéssel, a
cigány betelepedéssel és így tovább? Hogy-
ha egy falusi iskolában feljavítják a mellék-
helyiséget, miért kell azt a nemzeti megma-
radás jegyében tenni, és miért nem elég az
a magyarázat, hogy az idõk változásában
ez a természetes? 
Miért nem tudunk nyugodtan, mosolyog-
va, jobb kedvvel élni és dolgozni, önma-
gunkkal és családunkkal foglalkozni abban
az európai nyitottságban, amelyre úgy

vágytunk és amely nem a félõ, nem a szo-
rongó, hanem a nyugodt, magabiztos, ki-
egyensúlyozott embereké? Miért porlunk
mindig, mint a szikla, amikor a székelyföl-
di városok köré fõként nem román tulaj-
donban levõ villanegyedek épültek, amikor
a történelmi magyar egyházak majd min-
den székelyföldi templomot restauráltak és
újak sokaságát építették, amikor könyvtár-
ban, világhálón, tévében és rádióban azt
olvasunk, azt nézünk és azt hallgatunk ma-
gyarul, amit éppen csak akarunk? 
Számunkra miért minden rossz, rosszabb
és a legrosszabb? Kinek az érdeke, hogy ne
változzon meg ez a mélabús szemlélet,
amely öt-hat, föltétlenül székellyel kezdõdõ
közhelybe szeretné belezsúfolni az élet sok-
színûségét és az egyéni gondolkodásmódok
sokaságát? 
Úgy gondoljuk, ha minden percben nem
élünk a múltban, akkor feladjuk önma-
gunkat. Ez önbecsapás. Minden nép õrzi
a múltját, de a sikeres közösségek a jelen-
ben élnek és a jövõnek dolgoznak. Ráadá-
sul nem is sokat beszélnek róla. Csak nö-
vekednek. 
Akár a nárcisz, amely a téli szendergés
után örül a tavasznak. 

A nárcisz nevében 
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Kis Boc áll a nagy duma mentében – parafrazálhat-
nánk a költõt Emil Boc szavai kapcsán. Mivel mi-
niszterelnökünk szóáradata jócskán meghaladja a
Duna vízhozamát, el kell mondanunk azt is, hogy
természetes, ha e szóözön kellõs közepén a pergõ-
nyelvû kormányfõ gyakran maga is elveszíti az
irányt és szavai széles sodrású áradatában nem egy-
szer szembeevez önmagával. 
Most nem is a megszegett ígéretek tengerérõl, a már
szinte a kibocsátás pillanatában módosított meg
visszavont törvények özönérõl van szó – ezek csak
a kormányfõ fejvesztett kapkodását illusztrálják.
Emil Boc azonban hosszú távon, elvi kérdésekben
is vitába száll önmagával. 
Bukaresti lapforrás emlékeztet rá, hogy miniszterel-
nökünk a szociáldemokraták kormányzása idején
még lelkes híve volt a sürgõsségi kormányrendeletek
drasztikus korlátozásának, pontosabban annak,
hogy ezzel a lehetõséggel a mindenkori kormány
csakis ostrom- és hadiállapot vagy természeti csapás
esetén élhessen. Akkoriban egyenesen úgy vélte,
hogy az ilyenfajta jogszabályt tulajdonképpen egyet-
len alkalommal fogadtak el jogosan, törvényesen a
kormányzók: az 1999. évi bányászjárás idején, ami-
kor Miron Cozma fõváros felé masírozó bányászait,
megfelelõ törvény hiányában szükségállapotot elren-
delõ sürgõsségi kormányrendelettel akarták megállí-
tani. Ehhez képest miniszterelnökként Boc bõsége-
sen (vissza)él a sürgõsségi rendeletekkel. Kormánya
tavaly egy híján százat adott ki belõlük – azért csak
ennyit, mert három hónapon át ideiglenes jelleggel
mûködve egyszerûen nem volt hozzá joga. 
Néhány évvel ezelõtt Boc a parlamentben szapulta
a „szavazókat megtévesztõ, becsapó” pártvándoro-
kat, akik akár nyomban megválasztásuk után is át-
állhatnak egy másik párthoz, és akik miatt „a vá-
lasztó nem bízhat saját voksában”. Most viszont
már teljességgel megváltozott a véleménye: Gabriel
Oprea személyében szociáldemokratából lett de-
mokrata liberálist ütött miniszterré, pártja parla-
menti csoportját a választásokat elveszítõ politikai
alakulatoktól a hatalomhoz dörgölõzött honatyák-
kal bõvíti, a demokrata liberálisok mellett elkötele-
zett „függetlenek” semmilyen jogszabályban nem
szereplõ (elõ)jogaiért harcol. 
Úgy tûnik, Emil Boc nagy elõszeretettel mond el-
lent önmagának. Persze az is igaz, hogy az egyko-
ri ellenzéki és a jelenlegi kormánypárti politikus

perel önmagával, no de akkor is, vég-
sõ soron az lenne rendjén való, ha
egy emberben csupán egy politi-
kus lapulna meg. Szerencsére mi-

niszterelnökünk messzemenõen
eleget tesz ennek a fontos felté-
telnek; õbenne valóban egyetlen
politikus lapul meg: Traian

Bãsescu. Bogdán Tibor

Lap-top
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Úgy gondoljuk, ha nem
élünk a múltban, felad-
juk önmagunkat. Ez ön-
becsapás. A sikeres kö-
zösségek a jelenben él-
nek és a jövõnek dolgoz-
nak.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az értelem társaságba kívánkozik, a butaság
a tömeget kedveli.” Horváth Imre

Szuperszoftver

Marx, a vallásalapító

Boc és coBA nap címe. Paradicsom Olaszországból,
uborka Spanyolországból, török kékpara-
dicsom, Adevãrul.

Magyarázat. Ha nem az Adevãrulban lát-
tuk volna a fenti címet, és nem tudnánk,
hogy ez a lap kerüli a politizálást, azt gon-
dolhatnánk, hogy a román mezõgazdaság
állapotáról olvasunk politikai ítéletet. A
lap által megszólaltatott dévai (nem dévaj)
elárusítónõ elmondja, hogy sokkal egész-
ségesebb a hazai portéka, például a sárga-
répa, bár kinézetre talán nem olyan vonzó
(mert nincs megmosva). A lap hozzáteszi,
a tojásunk és a húsunk is importáru. A
mai fiatalok nem tudják, hogy régebben
még importárut sem lehetett kapni. 

Még egy kilométer! A Kamikaze továbbra
is kétségbeesett kísérleteket tesz arra, hogy
elhatárolódjék az Academia Caþavencutól
(meg természetesen arra, hogy szellemes
legyen). Komoly hangvételû oknyomozó
anyagai ragyogóak, és most már néhány
igazán jó poén is felfedezhetõ benne. Mint
például az alábbi képaláírás: „Radu
Berceanu megünnepli a román autópálya
egyik kilométerét, amely 7 millióval többe
kerül, mint Montenegróban, és 200 méter-
rel rövidebb, mint Németországban.”

Zsenik. Egy másik jó poén, a
Kamikazéból: a szemfüles riporter észrevet-
te, hogy a PDL vezetõ politikusainak egyi-
ke, Ioan Oltean így szólította meg az elnö-
ki tanácsost: „Domnule Peter Einstein Ko-
vács...” Hát, hozzá képest feltétlenül az. 

A vitéz szabólegény. Victor Ponta (hiába,
nem megy ki a székely fejünkbõl, ami van)
nemrég felelevenítette egy még korábbi
mondását, amely jelzi, hogy õ milyen bá-
tor: „Én már semmitõl sem félek, amióta
meggyõztem Ilie Sârbut, hogy adja hoz-
zám a lányát. Nem félek attól sem, hogy
megvívjak Traian Bãsescuval.” Ha ezt az
okfejtést mélységében kielemezzük, jogos-
nak kell tartanunk az Academia Caþavencu
kérdését: „És akkor majd Ponta elveszi
EBA-t is?” 

A nap álhíre. Cãtãlin Voicu volt leendõ
belügyminiszter felsorolta mindazokat,
akiket – mivel õ egy becsületes ember –
nem fog kiadni korrupt kapcsolataik miatt.



Inczefi Tibor

A székelyföldi turiszti-
kai stratégiához arra vol-

na szükség, hogy az érintet-
tek eldöntsék, milyen típusú
idegenforgalmat szeretné-
nek – foglalta össze a régió
sikeréhez vezetõ receptet
Winkler Gyula EP-
képviselõ egy szakmai kon-
ferencián. Az egységes kon-
cepciót hazai szilvapálinka
és házi kolbász teheti még
teljesebbé.

„Nem a tömegturizmus,
hanem a rétegturizmus vala-
melyik típusának elõnyben
részesítése biztosítaná a szé-
kelyföldi idegenforgalom
fejlõdését” – tanácsolta elõ-
adásában Winkler Gyula
európai parlamenti képvise-
lõ a Székelyudvarhelyi Tu-
risztikai Konferencián. A
vásárral egybekötött elõ-
adássorozattal elsõsorban
szakmai közönséget célzott
meg a szervezõ Székely-
udvarhelyi Mikrovállalko-

zók Szövetsége hétvégi ren-
dezvényén. 

Koncepció 
szilvapálinkával

„Székelyföldet tegyük fel a
világhálóra, mert aki nincs
ott, az nem létezik” – figyel-
meztetett Winkler, utalva ar-
ra, hogy a turisztikai portá-
lokon Romániáról nem so-
kat, a régióról még keveseb-
bet lehet megtudni. Szerinte
egységes Székelyföld-kon-

cepcióval kivédhetõ lenne a
probléma, a régiót pedig a
hagyományos, helyi jellegze-
tességek reklámozásával –
amilyen a szilvapálinka vagy
a házi kolbász – még na-
gyobb sikerre lehetne vinni.
Az európai parlamenti képvi-
selõ rámutatott, hogy a re-
cesszió még nem ért véget,
ám az oly fontos munkahely-
teremtésnek egyik lehetõsé-
gét éppen a turizmus és az
ehhez szorosan kapcsolódó
szolgáltatóipar jelentheti.
Mindennek viszont alapfelté-
tele a befektetés. A pénzfor-
rásokkal kapcsolatban
Winkler felhívta a figyelmet
a Regionális Fejlesztési Alap-
nak és a Kohéziós Alapnak a
pályázati kiírásaira, valamint
az Európai Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Alap által
meghirdetett támogatásokra.

Síparadicsom 
a Hargitán

„Síparadicsomot lehetne
Hargita megyében kialakíta-
ni” – fogalmazott elõadásá-
ban Antal István. A képvise-
lõ rámutatott arra, hogy míg
Botoºani megyében huszon-
hét regionális operációs
program fut, Hargita me-
gyének csak három ilyen pá-
lyázata van. Ugyanakkor re-
ményeit fejezte ki, hogy
hosszú távon gyarapodni
fognak a lehetõségek, miu-
tán az utolsó kormányülé-
sen kilátásba helyezték a tu-

risztikai törvény javulását.
Emlékeztetve a régió kora-
beli sikereire – az 1880-as
években itt mûködõ ásvány-
víz-palackozók sokaságára,
valamint a két világháború
között Homoródalmásról
Svájcba exportált sajtra –
egy új perspektívát is felvil-
lantott, melyet így foglalt
össze: „A huszonegyedik
század kõolaja a víz lesz”.

Bunta Levente polgár-
mester az udvarhelyszéki tu-
rizmus kibontakozásának a
lehetõségeit vázolta – új-
donságként említve, hogy
Szejkefürdõn újabb fúráso-
kat végeznek, és lehetõség
nyílik olyan minõségi sós
víz kitermelésére, amely a
parajdival vetekedik.

Hagyományos 
vendégmarasztaló

Alicia Ball Székelyudvar-
helyen élõ üzletasszony az
angol szakember szemével
láttatva a székelyföldi turiz-
mus kérdéseit gyakorlati ta-
nácsokat adott a helyi vál-
lalkozóknak.  A konferencia
többi elõadójával egyetér-
tésben arra ösztönzött, hogy
párizsi és müzli helyett a ha-
gyományos székely konyha
termékeivel kínálják a ven-
dégeket: házi kenyérrel, ka-
láccsal, pálinkával, gulyás-
sal. Gondolni kell a szálló-
vendégek csend- és pihenés-
igényére, a lakások egysze-
rû, népies berendezésére. 
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Röviden

Költségvetés-módosítás?

A költségvetés módosítására
legkorábban májusban nyílik
lehetõség, miután a kor-
mány tárgyalt a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) küldöttsé-
gével – tudta meg hivatalos
forrásokból a Mediafax. Az
IMF szakemberei április vé-
gén–május elején látogatnak
Romániába, hogy megvizs-
gálják a készenléti-hitelmeg-
állapodásban rögzített krité-
riumok megvalósulásának
mértékét. 

Igen Verespatakra?

Kompromisszummal vég-
zõdhet a verespataki arany-
bánya tervezete, amennyi-
ben nem hoznak döntést
2010 folyamán a kitermelés
ügyében – nyilatkozta
Adriean Videanu gazdasági
miniszter a helyszínen tett
látogatása alkalmával. A tár-
cavezetõ elmondása szerint
jobban beleavatkozna a ter-
vezet megvalósulásába,
ugyanakkor a környezet- és
mûemlékvédõ szervezetek-
kel is aktívabban ápolná a
párbeszédet – írta az
Agerpres.

Több ezer Elsõ ház

Több mint tizenhétezer sze-
mély vásárolt lakást az Elsõ
ház program segítségével –
jelentette be Emil Boc mi-
niszterelnök pénteken az
Agerpres szerint. A kormány
eddig összesen 736 millió
euró értékben nyújtott álla-
mi garanciát az ingatlan-
program ösztönzésére. A vá-
sárlók zöme Bukarestbõl,
Kolozsvárról illetve Temes-
várról került ki. 

Gyengülõ euró

Nincs ok aggodalomra az
euró dollárral szembeni árfo-
lyamesését tekintve – nyug-
tatta meg a kedélyeket
Ewald Nowotny, a Közép
Európai Bank igazgatótaná-
csának tagja az Österreich
lapnak adott nyilatkozatá-
ban. Az európai valuta Por-
tugália megromlott hitel-
megítélése valamint a görög
államadósság körüli problé-
mák miatt vesztett értékébõl
a dollárral szemben. 

ÚMSZ

„Nem szabad elfelejte-
nünk, hogy bár a fülünk

mellett süvített el a golyó,
nem növekedtek a fonto-
sabb adók, Románia mégis
a gazdasági fellendülés útjá-
ra lépett – fogalmazott
Mugur Isãrescu, a Román
Nemzeti Bank (BNR) elnö-
ke egy hét végén tartott ban-
ki konferencián. – Ha nincs
türelmünk kivárni a gazda-
ság talpraállását, emelhet-
jük az adókat. Másik lehetõ-

ség lenne az infláció és árfo-
lyam korrekciója, ami vi-
szont garantáltan nem fog
bekövetkezni. Ezt minden-
képpen el kell kerülni, hi-
szen bizonyítottan mindig a
szegények fizetnek rá, míg a
spekulánsok meggazdagod-
nak általa.”

A jegybankelnök szerint a
bizalom helyreállása, illetve
a jó politika lehet a kulcsa a
krízisállapot túlhaladásának.
Hangsúlyozta, az ország
nem elégedhet meg bármi-
lyen növekedéssel – mely

esetleg inflációval, a külügyi
mérleg deficitjével vagy a
Görögországéhoz hasonla-
tos államadósságokkal jár.

„Romániának nincs szük-
sége a költségvetési hiány
árán elért gazdasági fellen-
dülésre, csupán egy olyanra,
mely a fogyasztás, a befekte-
tés és a kivitel egyensúlyára
épül” – fûzte hozzá
Isãrescu. A magánszféra te-
kintélyes eladósodottságára
utalva rávilágított arra, hogy
a rendezetlen privát adóssá-
gok is könnyen közügyi

problémává válhatnak. Pél-
daként emlékeztetett arra,
hogy a romániai gazdasági
válságot a magántõke rob-
bantotta ki és mélyítette el.

Még mindig túl nagyok a
pénzintézetek lakossági be-
fektetésekre nyújtott kama-
tai, melyeket egyelõre csak
óvatosan csökkentenek –
mutatott rá a jegybank elnö-
ke. Elmondása szerint a
BNR sem fog gyors lépések-
ben változtatni, ám azon
van, hogy az irányadó ka-
matot fokozatosan hat szá-

zalék alá vigye, melyet a ke-
reskedelmi bankoknak is
követniük kell majd. Pénz-
ügyi szakértõk azzal szá-
molnak, hogy a nemzeti
bank mai ülésén a jelenlegi
hét százalékról 6,5 százalék-
ra csökkentik az irányadó
kamatot, mely az eddigi leg-
alacsonyabb értéket jelente-
né. Az intézkedés a BNR
számításai szerint enyhítené
a lejre nehezedõ nyomást,
valamint pozitívan befolyá-
solná a gazdasági fellendü-
lést és a hitelezést is. 

„Rétegturizmusra alapozni”

Isãrescu: megalapozott növekedést!

Összefognak a keresztúri
zöldségtermesztõk
I. T.

Bár Székelykeresztúr vi-
dékét egykor Hargita me-

gye éléstárának tartották – fõ-
leg a zöldségtermesztést ille-
tõen –, a Regátból hozott
zöldségek mára kiszorították
az itteni terményeket a piac-
ról. A jelenség orvoslására
Hargita Megye Tanácsa ér-
dekszövetség alakítására ösz-
tönözné a vidék gazdálkodó-
it. Ennek érdekében gyûltek
össze hétvégén az alsó-
boldogfalvi Domus Alapít-
vány székházában Székely-
keresztúr környékérõl a gaz-

dák, megyei elöljárók és pol-
gármesterek. 

„Ahhoz, hogy megoldhas-
suk a termelõk értékesítési
gondjait, a kis- és nagygaz-
dálkodók összefogására van
szükség. Célunk olyan piacot
találni számukra, ahol a ter-
melés nyereséges lehet, hogy
a gazdák ne a föld után ka-
pott támogatásokból tengõd-
jenek. Lenne igény az itt
megtermelt zöldségre is, tud-
tuk meg több üzletlánccal
folytatott tárgyalásunk során.
Ahhoz azonban, hogy helyt-
álljunk a piacon, közös mar-
ketingre és logisztikára van

szükség” – fogalmazott Be-
cze István megyei tanácsos.
Kelemen Margit és Péli Le-
vente, Hargita Megye Taná-
csa fejlesztési igazgatóságá-
nak munkatársai arra kérték
Rafai Emilt és Furi Mózest,
Székelykeresztúr, illetve Új-
székely polgármesterét, hogy
karolják fel a kezdeménye-
zést, és vállaljanak részt a
szövetkezet megalakításában.
A megyei tanács szakemberei
végigjárják a Székelykeresz-
túr környéki falvakat, hogy
ismertessék a gazdálkodók-
kal a szövetkezetbe való tö-
mörülés elõnyeit. 

Winkler Gyula (állva): Székelyföldet tegyük fel a világhálóra, mert aki nincs ott, az nem létezik 



Fleischer Hilda, 
Sipos M. Zoltán, Totka László

„Sokat elmond Románia
környezettudatosságáról,

hogy míg nálunk 28 város
vesz részt ebben a megmoz-
dulásban, addig a szomszé-
dos Magyarországon 142 te-
lepülés érezte magáénak ezt
a küldetést” – méltatlanko-
dott lapunknak szombat es-
te a Föld Órája néven is-
mertté vált klímavédelmi
akció egyik nagyváradi
résztvevõje. Arra utalt, hogy
a Természetvédelmi Világ-
alap (WWF) által negyedik
éve meghirdetett demonst-
rációt Romániában csak a
zöld szervezetek tartották
fontosnak, a helyi önkor-
mányzatok kevésbé. Nagy-
váradon például az Állami
Színház volt az egyetlen
közintézmény, amely eleget
tett a WWF felhívásának, s
egy órára kikapcsolta a vilá-
gítást az épületben. A szer-
vezetek közül a Rotaract
Club, a Romániai Cserké-
szek Országos Szervezete
mozgósította tagságát.
„Fontos lenne megérteni,
hogy a cél nem pusztán az
energiafogyasztás visszaszo-
rítása, hanem az indokolat-
lan energiahasználat meg-
szûntetése. Gondoljuk csak
végig, hányszor használunk
olyan háztartási gépeket,

amelyek teljesen fölöslege-
sek, hányszor hagyjuk égve
a villanyt akkor is, ha nem is
tartózkodunk a helységben”
– figyelmeztetett az ese-
mény kapcsán a Rotaract
Club koordinátora, ªtefan
ªerban. 

Környezettudatos 
Székelyföld

Kolozsváron a szervezés-
bõl kivette a részét a több
környezetvédelmi akcióban
is országos ismertségre szert

tett Zöld Erdély Egyesület,
valamint a Kolozsvári Ma-
gyar Diákszövetség is. Bár
az önkormányzat viszonyla-
gos együttmûködõ készségé-
nek köszönhetõen fél órára
elsötétült a Fõtér és a Bocs-
kai tér is, azért a Szamos
parti városban is civil akció
maradt a klímavédelem. Ki-
lenc kolozsvári kocsma és
bár várta egy órán át vil-
lanyvilágítás nélkül, de han-
gulatos gyertyalánggal a
vendégeit, abban a remény-
ben, hogy a környezetvéde-

lemben való részvétel kelle-
mes közös élmény lehet. 

Öntudatosabbnak bizo-
nyult a klímavédelem terén
a Székelyföld. Csíkszeredá-
ban az önkormányzat a
közvilágításról mondott le
egy óra erejéig, és közle-
ményben felszólította a vá-
ros lakosait a támogató
részvételre. Sepsiszentgyör-
gyön Antal Árpád polgár-
mester felhívására az Erzsé-
bet parkban ünnepelt együtt
fáklya és gyertyafény mel-
lett a város.

Elsötétült a parlament

Bukarestben a parlament,
a kormány épülete, a Nemze-
ti Színház, az opera, de még
a nagyobb üzletláncok is fi-
gyelmeztettek a villanyoltás
fontosságára. A közintézmé-
nyek világítását a képviselõ-
ház elnöke, Roberta
Anastase kapcsolta le,  az ak-
ciót a Sistem együttes, Mihai
Mãrgineanu és Lu Cozma
erõsítés nélküli koncertjei, il-
letve a nagyváradi Raja
zsonglõr-csapat fáklyás pará-
déja tette emlékezetessé. 

A Bukaresti Asztrológiai
Klub tagjai éjféltõl csillagné-
zésre látták vendégül a helyi-
eket. Az intézmény munka-
társai figyelmeztették a részt-
vevõket arra, hogy a túlzott
energiahasználat okozta
fényszennyezés nem csak ká-
ros az egészségre, de meg-
foszt az égbolt látványától is.

A nemzetközi kezdemé-
nyezéshez idén 125 ország
csatlakozott a Föld minden
kontinensén, idõzónák sze-
rint egymást követve sötétül-
tek el a tekintélyes épületek.
Sötétbe borult a berlini Bran-
denburgi, a New York-i Em-
pire State Building, a sydneyi
operaház, a pekingi Tiltott
Város, a dubaji Burdzs Kali-
fa, a párizsi Eiffel-torony, a
londoni Big Ben és a római
Colosseum is. 
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Nagyváradon az önkormányzat nem, csak a civilek és a gyerekek kampányoltak lelkesen a Földért
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Sipos M. Zoltán

Pusztító tûz ütött ki vasár-
nap hajnalban egy ismert

kolozsvári szórakozóhelyen,
a Janis Stuff klubban. A hely-
színen vizsgálatot folytató
tûzvédelmi szakemberek sze-
rint a Victor Babeº utcai több-
szintes épület legfelsõ emelete
borult elõször lángba, de a
tûz okát lapzártánkig még
nem sikerült feltárni.  A lán-
gok olyan erõvel terjedtek,
hogy perceken belül a föld-
szinti termeket is elérte a tûz.
Szemtanúk szerint a helyszí-
nen tartózkodó húsz vendé-
get felkészületlenül érte a ka-
tasztrófa, volt aki azonnal
menekülõre fogta, de volt

olyan is, aki megzavarodott,
és bent maradt az égõ épület-
ben. A bent rekedteket végül
sikeresen kimenekítették a
tûzoltók, a balesetnek nincs
súlyos sérültje. 

„Kezdetben azt hittük,
hogy valaki szórakozik, va-
lami hamis tûzriadó áldoza-
tai vagyunk, ezért nem is
nagyon gondolkodtunk
azon, hogyan tudnánk el-
hagyni a klubot, jókat derül-
tünk a pánikhangulaton.
Akkor ébredtem rá a dolog
komolyságára, mikor meg-
láttam a vastagon gomolygó
füstöt” – számolt be lapunk-
nak a látottakról egy szem-
tanú: a Janis Stuff egyik
törzsvendége, aki saját

állítása szerint utolsóként
hagyta el a helyszínt.  

Andrei Biriº, a kolozsvári
tûzoltóság szóvivõje az
ÚMSZ-nek elmondta, hogy
a szakértõk dolgoznak a
kárfelmérésen és a tûz oká-
nak a felderítésén, valamint
azt is vizsgálják, szakszerû
volt-e a szórakozóhely tûz-
védelmi rendszere. A szak-
értõ figyelmeztetett arra,
hogy a közösségi rendezvé-
nyeknek helyt adó intézmé-
nyek felelõsek a résztvevõk
biztonságáért, ezért a teg-
nap hajnali baleset egyik
fontos kérdése, miért nem
sikerült az érintetteket szer-
vezetten, azonnal kimenekí-
teni. 

Szakszerûtlen 
bárányvásár

Országszerte 229 vágópont
kapott engedélyt bárányvá-
gásra és feldolgozásra a hét-
végén. A megyei Állategész-
ségügyi Igazgatóságok, vala-
mint az élelmiszerbiztonsági
hatóságok folyamatosan el-
lenõrzik az eladásra kínált
hús minõségét. Két nap alatt
ezer kiló húst koboztak el a
piacokon szolgálatot teljesítõ
ellenõrök, elsõsorban azért,
mert a forgalmazók szaksze-
rûtlenül tárolták az árut,
vagy pedig nem tudták hitelt
érdemlõen bizonyítani an-
nak eredetét, szavatosságát.

Lõttek a politikusok

„Összecsaptak” a Kovászna
és a Hargita megyei önkor-
mányzatok képviselõi a hét-
végén egy többfordulós
paintball meccs erejéig. A
Sepsiszentgyörgyön zajló
festékgolyós harcban részt
vett többek között a város
polgármestere, Antal Árpád,
és Borboly Csaba a Hargita
Megyei Tanács elnöke is. A
barátságos vetélkedõt díjki-
osztás és babgulyásevés zár-
ta. Hajnal Attila, az ese-
mény szervezõje elmondta,
az elmúlt években rendszere-
sen szerveztek ilyen feszült-
ségoldó mérkõzéseket, volt
már paintball csata például a
csíkszeredai börtönben, a
fogvatartottak számára is. 

RövidenA Föld zöld „félórája”

Porrá égett egy kolozsvári bár

Antal Erika

Fennállásának huszadik
évfordulóját ünnepelte a

hétvégén a Pro Europa Liga
(PEL) Marosvásárhelyen. A
szervezet múltját és jövõjét
taglaló kerekasztal beszélge-
tésen Smaranda Enache, a
PEL társelnöke emlékezte-
tett, ez a szervezet szorgal-
mazta az elsõ, Romániáról
szóló országjelentés létrejöt-
tét, iletve részt vett a diszkri-
minációellenes törvény meg-
alkotásában. Haller István a
Liga volt munkatársaként
elmondta, az általa képvi-
selt civil szervezet sokszor
került konfliktusba az ál-

lammal, mert olyan problé-
mákat vállalt fel, amelyeket
sokáig nem képviselt senki.
Emberjogi ügyekben magát
a román államot is beperel-
ték, és amikor nem született
jogorvoslat itthon, nem ha-
boztak az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságához fordulni
jogorvoslatért.

A jelenlegi helyzetrõl Hal-
ler az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács (CNCD)
tagjaként elmondta, a testü-
letben mindössze három tag
maradt, a kollégium zömé-
nek ugyanis még november-
ben lejárt a mandátuma, ám
a parlament nem gondosko-
dott utánpótlásról. „Megpró-

bálták politikai síkon pótolni
a tagság üres sorait, de ezt
nem fogadtuk el, és továbbra
sem egyezhetünk bele, hogy
politikai alapon nevezzék ki
a CNCD tagjait” – fogalma-
zott Haller István. 

A húszéves ünnepséget tá-
mogató európai parlamenti
képviselõ, Sógor Csaba két
uniós projektet ismertetett.
Az egyik a Beszéljünk a szom-
szédunkkal nevû program,
amely empátiára és odafi-
gyelésre ösztönzi a társada-
lom tagjait. A másik projekt
célja biztosítani minden eu-
rópai alkalmazott számára
legalább heti egy, tartalma-
san eltöltött pihenõnapot. 

Ünnepelt a Pro Europa Liga
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Folytatódik a felújítás 

Kánya Gyöngyvér, Budapest

„A színház egy eleven,
változó, lüktetõ valami,

ami nem szimbolikus, és
semmiképpen nem lehet
belemerevíteni valamilyen
küldetésbe. Néha rákény-
szerült a magyar színját-
szás ilyen feladatok vállalá-
sára, de nem biztos, hogy
az a minõség javára ment”
– mondta Tompa Gábor a
Kolozsvári Állami Magyar
Színház igazgató-rendezõje
a Színházi Világnap alkal-
mából Budapesten rende-
zett beszélgetésen. 

Az Európai Színházi
Unió jelenleg egyetlen ma-
gyar nyelvû tagszínhá-
zának 1990 óta nem csupán
rendezõje, hanem igazgató-
ja ugyanis péntek óta a ma-
gyar fõvárosban tartózko-
dik. A társulat vendégsze-
replését a legvéresebb
Shakespeare-mûvel, a III.
Richárddal kezdte, s valljuk
be az elõadás díszlete – a
formaldehidben tartósított
fejek, testek és embriók –
valamint bizarr zenéje már
az elején megadták a kellõ
hangulatot, amit a téma je-
lenre való aktualizálása
csak tovább fokozott. 

A világnapon, azaz
szombat este Visky András
drámája a Visszaszületés volt
látható, amely a két éve
mûsorra tûzött Hosszú pén-
tek címû elõadás jogi okok-
ból felfrissített változata, de

ugyanazok között a díszle-
tek között játszódik, azono-
sak a szereplõk és bizonyos
jelenetek is. 

A darab rendezõje, Tom-
pa Gábor szerint Kertész
Imre Kaddis egy meg nem szü-
letett gyermekért címû kisre-
gényében az foglalkoztatta,
hogy magát a kaddist (zsidó
szent ima) görög tragédia-
ként jelenítse meg – vagyis
legyen egy fõhõs és egy ki-
lenctagú kórus a színpadon.
A forma és a szellem megõr-
zésével Visky András to-
vábbgondolta a darabot – el-
vitte egészen az ötvenes
évek kommunista lágervilá-

gába, amellyel azt érzékelte-
ti, hogy a történelem egy
helyben jár, megismétli ön-
magát, s nem lehetséges bár-
mi áron a társadalomba beil-
leszkedni. 

„Hagyni kell magunkat
megérinteni” – mondta az
elõadás kapcsán Tompa, aki
2006-tól 2008 áprilisáig (a
Kolozsvári Állami Magyar
Színház tagszínházzá vá-
lasztásáig) az Európai Szín-
házi Unió egyéni tagja volt.
Mint mondta, az Unió leg-
fõbb hozadékát, a fesztiválok
rendezését, a nemzetközi
színtársulatokat vendégül lá-
tását a kolozsvári közönség

élvezi. Tompa beszélt a jövõ-
beni tervekrõl is: nagy nevek
dolgoznak majd a kolozsvári
színházban, két hét múlva
Matthias Langhoff, akit a vi-
lág tíz legjobb rendezõje kö-
zött tartanak számon, kezdi
el a Szeget szeggel próbáját.
Emellett a következõ két év-
ben amerikai évadot tervez-
nek, illetve interjúk alapján
Verespatak történetét is fel-
dolgozzák. S bár Tompa a
beszélgetés után visszarepült
San Diegóba tanítani, a tár-
sulat még marad, hiszen ma
este négy asszony suttogásai
és sikolyai töltik be a Pesti
Magyar Színházat. 

Tompa Gábor: a zárkózott 
közönség elõítéletekhez vezet

Antal Erika

A kulturális miniszter a
hét végén Maros megyei

kulturális intézményekbe lá-
togatott, és tárgyalt azok ve-
zetõivel, valamint részt vett
Szovátán a restaurátori és
mûemlékvédelmi konferen-
cián is. Péntek délelõtt a
megyei mûemlékvédelmi
hivatalban folytatott megbe-
szélést Kelemen Hunor,
majd a Nemzeti Színház ve-
zetõségével és a színház
korszerûsítési munkálatai-
nak tervezõivel tárgyalt.
„Évek óta javítják a színház
épületét, és ahogy elnéztem,
ezek a munkálatok még
hosszú évekig eltarthatnak.
Azt szeretnénk, ha minél
elõbb sikerülne befejezni” –
mondta a miniszter, aki a
költségvetés elfogadása elõtt

látogatta meg az 1970-es
években épült színházat,
hogy személyesen gyõzõd-
jön meg arról, hogy milyen
ritmusban haladnak a felújí-
tással. „Mivel a közel negy-
ven éve álló épületen eddig
nem végeztek jelentõs kor-
szerûsítést, most mindent el
kell követni azért, hogy egy
modern, a mai követelmé-
nyeknek megfelelõ, a színé-
szek és a nézõk számára
egyaránt kényelmes és hasz-
nálható színházzá váljon az
épület” – fogalmazott Kele-
men, hozzátéve azt is, hogy
az idén a szaktárca 1,3-1,4
millió lejt szán az építkezés-
re. Ebbõl az összegbõl az
underground-terem készül
el, ahol a kísérleti jellegû
elõadások kapnak majd he-
lyet, de kijavítják a kisterem-
ben végzett munkálatokat

is. Ott ugyanis sem a szel-
lõztetés, sem a világítás nem
megfelelõ, az alacsonyan el-
helyezett lámpák akár öt-
venfokosra is felhevíthetik a
hõmérsékletet, a levegõ pe-
dig az elõadások végére
annyira elfogy, hogy már
nemegyszer lettek rosszul a
nézõk soraiból.

A nagyszínpad is teljes át-
alakítást igényel, aminek ér-
dekében húsvét után Buka-
restbe várja a miniszter a

színház vezetõségét és a ter-
vezõket, hogy a kulturális
bizottsággal tárgyaljanak,
mekkora összegre van szük-
ség annak felújítására. 

Kelemen Hunor a péntek
esti színészbál fõvédnöke
volt, szombaton pedig részt
vett Szovátán a kolozsvári
Entz Géza Mûvelõdéstörté-
neti Alapítvány és a maros-
vásárhelyi Arcus Egyesület
által szervezett Mûemlékvé-
delem Erdélyben IV. címû

konferencián is. A miniszter
elmondta, a készülõ nemze-
ti kulturális örökség törvé-
nyének elõkészítéséhez
szükség van minden adatra,
hiszen az épített, tárgyi
örökség mellett a szellemi
értékeket is belefoglalják az
új törvénybe, amely az eddi-
ginél sokkal nagyobb figyel-
met fordít a mûemlékvéde-
lemre, a rombolást, károsí-
tást sokkal szigorúbban
bünteti majd. 

Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter (balról a második) a marosvásárhelyi színház felújításáról tárgyalt 
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Jelképfejtés
Jankoviccsal
Sipos M. Zoltán

Lelkes hallgatóság fogad-
ta Jankovics Marcell, a

leginkább a Magyar népme-
sék sorozatból ismert rajz-
filmrendezõ, mûvelõdéstör-
ténész, könyvillusztrátor
elõadását Kolozsváron. An-
nak ellenére,  hogy ezen be-
mutatóval egyidõben több
rendezvény is zajlott a vá-
rosban A magyarság szimbólu-
mai, életfák, keresztek címû
elõadásra megtelt érdeklõ-
dõvel az Erdélyi Múzeum-
Egyesület székháza: sokak-
nak nem maradt ülõhely, a
teremben a fal mellett is ren-
geteg ember állt, de még a
folyosóra is kiszorultak pá-
ran. Az elõadó nem min-
dennapi, meghökkentõ té-
mákról beszélt. Mint el-
hangzott, a magyar népme-
sékbõl ismeretes égig érõ fa
a keleti civilizáció minden
meséjében, mondájában
megtalálható, ugyanúgy
mint a Tejút. Sõt az egész
nyugati kereszténység hitvi-
lága és fõleg tárgyi szimboli-
kája nem más, mint az ókori
Mithrász-kultusz átültetése.
Jankovics történelmi, antro-
pológiai és mûvészettörténe-
ti összefüggéseit illusztráci-
ókkal is alátámasztotta: a
legtöbb reprodukció, fény-
kép amit kivetített olyan ke-
resztény oltárképeket, fres-
kókat ábrázolt, amelyeken a
keresztény üdvtörténet mel-
lett rengeteg „pogány” elem
is fellelhetõ. Ilyenek a külön-
bözõ életet adó növények
vagy a sámánok, táltosok
lépcsõs életfája. 

Markó Béla köteteit 
mutatták be

Gyermekirodalmi alkotásait
mutatta be hét végén a ko-
lozsvári Honterus könyves-
boltban Markó Béla költõ,
az RMDSZ elnöke. A
Bookart kiadásában megje-
lent kötetek ismertetésén
mintegy negyven gyermek
vett részt, jelentõsen hozzá-
járulva a rendezvény jó han-
gulatának megteremtéséhez.
A könyvvásárlással és dedi-
kálással zárult eseményen
közremûködött Kali Andrea
színmûvész, Szabó Kinga 
és Bak Márta tanítónõk. 

Húsvéti ünnepvárás

A Kölcsey Fõgimnázium
adott helyet tegnap a Ma-
disz és az Aranykapu Egye-
sület szokásos húsvéti ün-
nepváró rendezvényének
Szatmárnémetiben. A sok
száz magyar kisiskolás ez-
úttal sem csalódott, mert a
tojásfestéstõl-hímzéstõl a
húsvéti képeslapok készíté-
séig, a húsvéti asztaldíszí-
téstõl a locsolóversek tanu-
lásáig számos tevékenység-
be bekapcsolódhattak. 

Nájlonparasztok

Április 11-ig látogatható
Bagosi Imre Tibor fotókiál-
lítása a nagyszalontai
RMDSZ-székház kiállító-
termében, mielõtt az Arad,
Temesvár és Gyula városo-
kat érintõ körútjára indul-
na. Amint a Nájlonparasztok
címû tárlat megnyitóján is
elhangzott, a nagyszalon-
tai születésû mûvész mos-
tani kiállítása mûhely jelle-
gû, technikai kísérletei az
értelemre apellálnak, érzel-
mi tobzódása elviselhetõ,
felemelõ, a táj emberéhez
igazodik.

Gy. Szabó Béla 
munkái ajándékba

Harminc darab Gy. Szabó
Béla pasztellel, ceruza- és
szénrajzzal, fametszettel
lett gazdagabb a székelyud-
varhelyi Haáz Rezsõ Múze-
um képtára. A mûvész Er-
dély egyik legismertebb fa-
metszõje, akit dél-amerikai
kiállításán e mûfaj „koroná-
zatlan királyának” neveztek
a méltatói. Ferenczy Mik-
lós kolozsvári református
lelkész, a mûvészi hagyaték
jogutódja és az emlékház
gondnoka válogatta ki a 30
alkotást, amelyeket a széke-
lyudvarhelyi múzeumnak
ajándékozott.

Felolvasószínházi 
elõadás nagypénteken

Húsvét alkalmából különle-
ges felolvasásószínházi elõ-
adást kínál nézõinek a Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház. Nagypénteken es-
te Szõcs Géza Passió címû
mûve kerül felolvasásra az
új stúdióteremben. A mini-
atürizált emberiségtörténet
rendezõje Albu István, köz-
remûködnek: Albert Csilla,
Farkas Loránd, Köllõ
Csongor és Vindis Andrea.

Az idén el kell készülnie a maros-
vásárhelyi színház underground te-
rmének, valamint a kisteremben évek-
kel korábban rosszul végzett munkákat
is kijavítják. Minderre 1,3 millió lejt
szán a kulturális minisztérium – jelen-
tette be Kelemen Hunor tárcavezetõ
hétvégi marosvásárhelyi látogatásán.

Röviden

Tompa Gábor kolozsvári színházigazgató-rendezõvel Darvay Nagy Adrienne beszélgetett



Ma Auguszta nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
Az Auguszta a latin erede-
tû Augustus (magyarul
Ágost és Ágoston) férfinév
párja. A latin név jelentése:
magasztos, fennkölt.
Holnap Zalán és Amadé
napja van.

Évforduló
• 1464-ben Hunyadi Má-
tyást magyar királlyá koro-
názták.
• 1885-ben született Kosz-
tolányi Dezsõ magyar író,
költõ, mûfordító.
• 1905-ben született Rejtõ
Jenõ (P. Howard) magyar
író.

Vicc
Pistike felrázza szundító
anyukáját a vonaton.
– Anyu! Amirõl tudjuk,
hogy hol van, az elveszett?
– Nem, kisfiam.
– Jó. Akkor a táskád nem
veszett el, csak kiesett az
ablakon.

Recept
Makaróni nizzai módra
Hozzávalók: 50-50 dkg
makaróni és koktélparadi-

csom, 3 gerezd fokhagyma, 6
ek. olívaolaj, 4 (konzerv)
szardella, 20 dkg mozzarella,
2 ek. kapribogyó, friss bazsa-
likomlevelek, 1 kk. szárított
oregánó, 8 fekete olajbogyó,
10 dkg parmezán, bors, só.
Elkészítése: A tésztát for-
rásban lévõ sós vízben meg-
fõzzük, leszûrjük és hûlni
hagyjuk. A fokhagymát vé-
konyra szeleteljük, és serpe-
nyõben 2-3 evõkanál olaj-
ban 1 perc alatt átpirítjuk.
Hozzáadjuk a negyedekre
vágott paradicsomot, és ál-
landóan kevergetve nagy-
lángon 5 percig pároljuk.
Összekeverjük a tésztával,
fóliával lefedjük, és 2 órára
hûtõbe tesszük. Tálalás elõtt
a lecsöpögtetett szardella-
szeleteket durvára vágjuk,
és beleforgatjuk a tésztába a
csíkokra vágott mozzarellá-
val együtt. Hozzáadjuk a
kapribogyót, a finomra vá-
gott bazsalikomot, az ore-
gánót, a maradék olajat és a
felkarikázott olajbogyókat.
Jól összekeverjük, és parme-
zánforgácsokkal díszítve tá-
laljuk. Szárnyasból készült
sültek vagy füstölt halfélesé-
gek kitûnõ kísérõje.
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Az optimista két garassal a
zsebében is úr. A pesszimista
tele páncélszekrénnyel is sen-
ki. Aki jót vár és jóra számít,
annak minden jó, mert min-
denben meglátja a jót. Nem
csak a dolgokban, de az embe-
rekben is. Ezért elfogadják és
szeretik, és õ is szereti az éle-
tet. Aki mindig rosszat vár és
az életben rosszra számít, azt
valóban csak rossz fogja kö-

rülvenni, hiszen mindenütt van
valami rossz, amit megláthat.
Az ilyen ember úgy harcolja
meg harcait, hogy soha nem
gyõz, mert ha gyõzne, az már
az örvendezés alkalma lenne,
amire viszont képtelen. A körü-
löttünk levõ világot mi magunk
is alakítjuk azzal, ahogy látjuk.
A valóságot persze letagadni
nem lehet, de ránk tett hatását
már megszabhatjuk.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Vigyázzon jobban egészségére és
jó közérzetére! Kerülje a rohanást
és az aggodalmaskodást. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ezen a héten a munkahelyén be-
következõ változások az Ön pozí-
cióját is megváltoztathatják. El
kell fogadnia az új helyzetet. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kissé feszültek az idegei, és aggo-
dalom keríti hatalmába. Véletle-
nül se bántsa meg azokat, akik
sosem ártottak Önnek. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Vannak olyan problémák, ame-
lyeket családtagjaival rendeznie
kell? Ha igen, a közelgõ húsvét
alkalmas lesz egy beszélgetésre.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Az utóbbi idõben nagyon házias,
és hosszú órákat tölt otthon.
Szüksége van egy kis magányra,
hogy az életén elgondolkodjék.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha úgy érzi, hogy az élet elké-
nyezteti, akkor is legyen a szeret-
teihez hûséges és figyelmes. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Sok feladatot kell ma megolda-
nia, amelyek teljesen lekötik a fi-
gyelmét. Sebaj, Ön kitûnõ for-
mában van.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Árad Önbõl a harmónia és a sze-
retet. Házastársa is engedéke-
nyebb lesz egy régóta vitatott kér-
désben.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Személyes kapcsolataiban hasz-
nos és példamutató kíván lenni.
Igényli, hogy valakinek szüksége
legyen Önre.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ez a hét tennivalókban gazdag
lesz. Gondosan tervezze meg to-
vábbi jövõjét, ne hagyja, hogy
szárnyaló képzelete elragadja.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Anyagi helyzete hagy némi kí-
vánnivalót maga után, ám ezen
könnyen javíthat, ha jobban
ügyel a munkájára. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Legyen magabiztos, és teljesítse
maradéktalanul a kötelezettsége-
it! Új kapcsolatot teremt, ami po-
zitív kihatással lesz jövõjére. 

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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7.00 Hattól Nyolcig
9.40 Kikötő (ism.)
10.10 Merre tovább, 
Gemenc?
10.35 Doc Martin
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.15 Talpalatnyi zöld
15.45 Gyilkostói Szent
Kristóf Kápolna
17.10 Aranyszarvas 
- Magyar századok
18.00 Zorro (filmsor.)
18.30 Térkép 
– Integrációs magazin
19.00 Híróra
19.35 Lotte utazása 
(észt mesesorozat)
20.00 Újrakezdés 
(sor.)
21.00 Fügefalevél 
(magyar vígj.)
22.25 Híradó, Sport
22.40 Közbeszéd 
- Aktuális háttérműsor
23.00 Váltó 
- Gazdasági Híradó
23.15 Anyám otthona, 
lagúna 
(dokumentumf.)
23.45 A szabadsághoz
mindig késő van
1.30 Híradó - Esti
2.10 Labdarúgó-mérkőzés
3.50 Lélek Boulevard
4.20 Forrás-befoglalás
4.30 Tálentum

Prima tv, 20.30
Távol a mennyországtól

A polgári elégedettség ragyogó pompája mögött mindenki
magányos és valós belső vágyait kénytelen elnyomni. A
nagyszerű Frank titkolt homoszexualitására rájön felesége,
de a családot és a látszatot fenn kell tartani. Cathy vonzal-
ma fekete kertészük, Raymond iránt szintén nem derülhet ki
az 50-es évek fajgyűlölő Amerikájában. Meddig hazudható a
kívül szép, belül fojtott élet?

Hallmark, 22.00
A buli nem áll meg

Amikor a 18 éves Jessie végre megkezdi első évét a főisko-
lán, izgalommal tekint az előtte álló nagy kihívásokra. Any-
ját, Aprilt és húgát maga mögött hagyva, Jessie rögtön ösz-
szebarátkozik új szobatársával, a szórakozni szerető Shan-
nával. A két lány azonban hamarosan elkezd lógni az órák-
ról, és átadja magát az újonnan megtalált szabadság kísér-
téseinek. Kérdés, hogy jó vége lesz-e ennek.

m1, 22.30
Requiem egy lányért

A fiatal Michaela felvételt nyer a tübingeni egyetemre, ám
anyja keményen ellenáll terveinek, mert alkalmatlannak
tartja lányát a szülői házon kívüli életre. Apja segítségével
Michaela mégis elutazik az egyetemi városba, beleveti ma-
gát a tanulásba, megszeret egy hozzáillő fiút és már-már a
betegsége is kezd elmúlni. Ám anyja rideg szigora és a tőle
kapott rózsafüzér a távolban is kísérti.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.25 A kölcsönkapott
Föld
11.40 “...hol élsz Te?”
12.30 Átjáró
13.30 Kárpát Expressz
14.45 Jelképtár 
(magyar ism. sor.)
14.50 Kerekek és lépé-
sek
15.40 Szabadlábon a
Szigetköben
17.25 Egy lépés előre
(filmsor.)
18.15 Zene az életem 
(angol dok. sor.)
18.45 Ez történt ma reg-
gel
20.25 Gyerekjáték az on-
line szolgáltatás
20.35 A kis királylány
(rajzfilm sor.)
21.00 Híradó este
21.21 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.15 Tűzvonalban 
(magyar sor.)
23.55 Magyar pop
0.55 Számláljátok meg 
a vadnyulakat! 
(bolgár-magyar film)
2.00 Tűzvonalban 
(magyar filmsor.)
2.50 Dublini doktorok 
(ír filmsor.)
3.45 Bűvölet 
(olasz tévéfilm sor.)

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Miből lesz a szu-
pervihar? 
(angol dokumentumf.)
17.15 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg 
(mexikói filmsor.)
18.15 Mónika 
- A kibeszélőshow 
(talk show)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
21.05 Fókusz
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar tévéfilm soro-
zat)
Közben: RTL-hírek
22.20 A mentalista
(amerikai krimisor.)
23.15 A Grace klinika
(amerikai filmsorozat)
0.20 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.00 Reflektor 
– Sztármagazin
1.15 A Mick Jagger-pro-
jekt (amerikai filmsor.)

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel 
- Hírmagazin
8.00 Mokka 
– TV2 reggeli magazin-
műsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz 
– Telefonos játék
11.35 Teleshop
12.40 A véresen valódi
valóság Adolf Hitlerről
(német film)
14.25 Kvízió 
- Telefonos játék
15.55 Dokik 
(amerikai filmsor.)
16.20 Hegylakó 
(kanadai-francia kaland-
filmsor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(filmsor.)
18.25 Joshi Bharat 
(talk show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 MrÉsMrs 
(magyar show-műsor)
21.00 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
21.25 Bajnokok Ligája
Közben: Kenósorsolás
0.25 (krimi-sorozat)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
2.45 Szezon 
(magyar vígj., 2004)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs
10.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
11.05 BBC Reporters (ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
(ism.)
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
15.05 Keresztmetszet 
- Riportmagazin (ism.)
16.05 Civil kaszinó
(ism.)
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet 
- környezetvédelmi magazin
19.05 Vonalban
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás 
- A rendkívüli események
műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet 
- környezetvédelmi maga-
zin (ism.)

10.50 Smallville 11.40
Szívek szállodája 12.40
A nagy házalakítás
13.45 A pokol konyhája
14.40 Nyomtalanul
15.30 Nyomtalanul
16.20 CSI: A helyszíne-
lők 17.15 Ki ez a lány?
(vígj. sor.) 18.15 A pokol
konyhája 19.15 A nagy
házalakítás 20.10 Ki ez
a lány? (vígj. sor.) 21.30
CSI: A helyszínelők
22.20 Szerelem nyilasa
23.10 Jackie nővér (am.
filmsor.)

7.00 Sport Hírek 8.00 Hí-
rek 9.00 Hírek 11.10 In-
formáció 12.10 Europa
League Sporting - Atleti-
co; Anderlecht - Hamburg
13.05 Amerikai favágó
VB 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport Hírek 16.00
Boxbuster: Hashim Rah-
man - Oleg Maskaev
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információ 20.05
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport Hírek 22.00
Wrestling RAW   

8.45 Kaméleonok (sor.)
10.00 Szerelmek (sor.)
11.30 Életképek (film-
sor.) 14.00 Aniela (sor.)
15.30 Elrabolt sorsok
(sor.) 16.30 Szegény Má-
ria (filmsor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Mind-
örökké együtt (sor.)
19.30 Kaméleonok (film-
sor.) 20.30 Aniela (film-
sor.) 21.30 India (film-
sor.) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek 23.30 Terra Nos-
tra (sor.) 0.30 Teleshop-
ping  

8.05 Kalózok kincse
(am. családi kalandf.)
10.00 Televíziós vásár-
lás 13.05 Száguldó bosz-
szú (am. akcióf.) 14.50
Ősrobbanás (am. ka-
tasztrófa film) 16.35
Mentőosztag (am. ak-
cióthriller) 18.30 Tűzkí-
gyó (kanadai-amerikai
horror) 20.10 Siyama - A
harcos város (thai. ak-
cióf.) 22.10 Késő bosszú
(am. akció-vígj.) 0.05
Gyémántok ereje (ameri-
kai krimi)   

7.00 A szív dala (filmsor.)
8.00 Anyaszeretet (sor.)
9.30 Teleshopping 10.00
Menyet az anyának
12.30 Hírek 13.00 Egy
újabb sors (sor.) 15.00
Mondd mennyibe kerül?
16.00 Terefere Bahmuval
(talk show) 18.30 D-
Hírek 19.30 Menyet az
anyának 20.30 Légy a
házastársam (reality
show) 22.30 Noorie (in-
diai filmdráma, 1979)
1.00 Mondd menynyibe
kerül? (ism.) 

10.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok (krimisor.) 12.00
Amy-nek ítélve (am.
sor.) 13.00 Őrangyal
(am. filmsor.) 14.00
Trükkös hekus (sor.)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 17.00 Erica világa
(kan. vígj. sor.) 19.00
Nyughatatlan Jordan
(am. krimisor.) 20.00
Trükkös hekus (sor.)
21.00 Bűnös szándék
(am. filmsor.) 22.00 A
buli nem áll meg (kan.-
am. filmdráma)

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar filmsor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm 
- Német nyelvű nemzeti-
ségi magazin
15.40 Ez történt 
Ma reggel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol filmsor.,
2007)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.,
2000)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.00 Az Este – Kedd
22.30 Requiem egy lá-
nyért 
(német thriller, 2006)
0.05 Hírek 
- Időjárás-jelentés
0.15 Memento
0.20 Teadélután (ism.)
1.25 Nappali (ism.)

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes 
Don Juan 
(sor.)
11.15 A család sztárja
(ism.)
12.15 Mondd, mi fáj?
12.45 Titkok a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.55 Az élet és a pénz
18.25 Titkok a palotában
(filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
21.10 UEFA Champions
League stúdióbeszélgetés
21.40 Labdarúgás: 
Bayern Munchen 
- Manchester United
23.50 UEFA Champions
League stúdióbeszélgetés
0.10 Hírek, Sport
0.25 UEFA Champions
League

7.00 Pro Tv hírek
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (román víg-
játéksorozat)
12.00 A Názáreti Jézus

(olasz-angol filmdráma,
1977, 1. rész)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Boldogság telefon-
hívásra (kanadai romanti-
kus vígjáték, 2000)
15.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977, 2. rész)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Átváltoztatjuk (re-
ality show) 
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport
0.00 A mentalista (sor.)
1.00 Apropo tv - szórakoz-
tató műsor (ism.)
2.00 Románia, szeretlek
3.00 Pro Tv hírek

6.00 Híradó, Sport, 
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Benny Hill (filmsor.)
12.00 Egyedül a sztárral
(ism.)
13.00 Híradó
14.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsor.)
14.30 Rendelés nálam
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-

rés Madalin Ionescuval 
- News magazin
19.00 Híradó
20.30 Mint a kámfor
(amerikai krimi, 1998)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Mint a kámfor 
(amerikai krimi, 1998,
ism.)
3.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai sor., ism.)
3.30 Közvetlen hozzáférés
- News magazin (ism.)

6.00 Aki tud, az nyer
(ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Gyilkos számok
(filmsor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Medium (filmsor.)
10.00 Galileo 
- szórakoztató műsor
(ism.)
10.30 Szvingerek 
(filmsorozat)
11.30 4400 
(amerikai sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (filmsor.)
15.15 Nicsak ki főz!
(ism.)
16.15 Lököttek (sor.)
17.15 Galileo 
- szórakoztató műsor
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Aki tud, az nyer 
- versenyműsor
20.30 Távol a mennyor-
szágtól (francia-amerikai
film, 2002)
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 NCIS 
(amerikai filmsor.)
1.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
2.00 Szvingerek 
(sorozat, ism.)
3.30 Lököttek (ism.)

6.10 Piszkos munkák
7.00 Amerikai hotordok 
- ‘42-es Woodie
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült? 
- Halogénizzók
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink 
- A tetoválók
12.00 X-Machines 
- A szupergépek
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvé-
nyei - Panama
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? 
– Airstream lakókocsik
17.00 Állítólag 
- Kanyarlövés
18.00 Újjáépítők 
– A szörfös
19.00 Micsoda szerszám
- Bontók és zúzók
20.00 A túlélés törvé-
nyei 
- Patagónia
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
23.30 A kolónia 
- Kényelem a káoszban
0.30 Ross Kemp
- Visszatérés Afganisztán-
ba
1.30 A borzalom pillana-
tai
2.30 Amerikai hotrodok 
- ‘65-ös Mustang
3.30 Újjáépítők - SEMA

5.25 Hírek
7.00 Szépségközpont 
(filmsor., ism.)
8.05 Montalbano felügyelő
(filmsor.)
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin (sor.)

10.45 Találkozunk 
- szórakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pártok
fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont (sor.)
17.00 Elisa (olasz filmsor.)
18.00 Euronews
18.15 Berlin, Berlin 
(filmsor., ism.)
18.40 Csodák (filmsor.)
19.15 Ha kedd van,  akkor
ez Belgium 
(amerikai vígjáték, 1969)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 Szent Johanna 
(kan. kalandfilm, 1999)
0.50 Motomágia
1.25 Visszajátszások

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Zeneterefere 17.00
Nap-óra 17.30 Népzene 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 
15.20 Magyar zenei lexikon 
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás Filmajánló Filmzene Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden  

KEDD
2010. március 30.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



ÚMSZSPORT2010. március 29., hhééttffõõ www.maszol.ro 11

BL: hátrányba került a Konstanca
Kézilabda

ÚMSZ

Négygólos hátrányba ke-
rült a Konstancai HCM

férfi kézilabdacsapata a Baj-

nokok Ligája-nyolcaddön-
tõjében, miután az elsõ mér-
kõzésen 27-23-ra kikapott a
vendég Veszprémi MKB-tõl.

Ahogyan arról lapunk ko-
rábban beszámolt, a tegnapi
összecsapást Marian Cozma

emlékének ajánlották, hiszen
a tavaly, Veszprémben meg-
gyilkolt román válogatott
sportoló épp az MKB-nak
volt a játékosa. A „Nya-
kigláb” iránti rajongás vi-
szont máig él: a buzãui sport-

csarnokban rendezett össze-
csapásra összegyûlt mintegy
kétezer szurkoló hosszan
skandálta Marian Cozma ne-
vét, a találkozó kezdõdobá-
sát pedig Marian édesapja,
Petre Cozma végezte el. Ez-
után már a tengerpartiakat
bíztatta a közönség a sport-
történeti mérkõzésen. A BL-
ben ugyanis most elõször
szerepel nyolcaddöntõben
romániai csapat, korábban
még egyiknek sem sikerült
továbblépnie a csoportkör-
bõl. A hazaiak jól is kezdték
a találkozót, eleinte még fej
fej mellett haladt a két együt-

tes, de a hajrában meglépett a
magyarországi együttes. A
hihetetlenül defenzív elsõ fél-
idõ után a konstancaiaknak
sikerült ismét lefaragniuk
hátrányukból, majd az
egyenlítést is kiharcolták.
Csakhogy a tapasztalt veszp-
rémiek egy pillanatra sem en-
gedték ellenfelüket vezetés-
hez jutni, és a végén ismét si-
került meglógniuk.

A mérkõzés veszprémi
visszavágója szombaton lesz,
és a papírforma a hazaiak si-
kerét jósolja.

Az európai kupákban sze-
replõ romániai csapatok kö-

zül a KEK-negyeddöntõben
érdekelt Steaua ünnepelhe-
tett sikert. A bukaresti együt-
tes a szerb Kolubarát verte
31-26-ra hazai pályán, az el-
sõ mérkõzésen. A Challenge
Kupa negyeddöntõjében sze-
replõ Bákó és a Suceava teg-
napi találkozói lapzártánk
után fejezõdtek be.

A hazai élvonalbeli pont-
vadászat 28. fordulójának
hétvégi eredményei: Nagy-
bánya–Brassó 29-28, Tg.
Jiu–Szatmárnémeti 34-31,
Resicabánya–Dinamo 39-
29, Kolozsvár–Temesvár
32-24. 

Ismét elõzetes letartóztatásba helyezett a
bíróság három embert a Marian Cozma
meggyilkolásának ügyében garázdasággal
gyanúsítottak közül; az enyingi és a két pé-
csi férfit a rendõrség szombat reggel visz-
szavitte a büntetés-végrehajtási intézetbe –
tájékoztatta a Veszprém Megyei Rendõr-
fõkapitányság sajtóügyeletese, Frankó
Marianna az MTI-t. Az elsõ fokon eljáró
veszprémi bíróság, mint ismert, a múlt hé-

ten öt személynek nem rendelte el a továb-
bi fogva tartását, ennek a három személy-
nek másodfokon hosszabbították meg a
fogva tartását. Frankó közlése szerint a
Cozma-üggyel összefüggésben így ismét
13-an vannak elõzetes letartóztatásban,
egy gyanúsított más bûncselekmény miatt
jogerõs börtönbüntetését tölti, egy pedig
eddig is házi õrizetben volt. A bûnügynek
összesen 27 gyanúsítottja van.

Újra elõzetesben

Csíkszentimre Község Helyi Tanácsa
nyilvános versenytárgyalást szer-
vez a hivatal székhelyén (Csík-
szentimre, 588. szám 2010. április
22-én 10 órakor a csíkszentimrei
Büdösfürdõn levõ  villák (Új villa,
Bányász villa, Raktár)  kon-
cesszionálására.
Ajánlatokat 2010. április 20-án 16
óráig fogadunk el a Csíkszentimrei
Polgármesteri Hivatal iktatójában,
amelyek felbontására 2010. április
22-én 10 órakor kerül sor.
Az árverési ügycsomó beszerezhe-
tõ a hivatal közbeszerzési osztályán
30 lejért.
További felvilágosítást a hivatal
közbeszerzési osztályán vagy a
0266-347 099-es telefonszámon
kaphatnak.

Fiatalos, dinamikus 100 %-ban ma-
gyar tulajdonú kereskedelmi cég ke-
res kötetlen munkaidõs pro-
jektmenedzseri munkakörre kollegá-
kat. Feltétel: román magyar nyelvtu-
dás, és jogosítvány. A fényképes ön-
életrajzokat erzsebet.sabau-
@rotterom.ro e-mail címre kérjük.

Angolul folyékonyan beszélõ fiata-
lok jelentkezését várjuk sales/pro-
jektmenedzseri munkakörre az
Arab Emirátusokba (Dubaj) és Ro-
mániába. Szakmai tapasztalat
elõnyt jelent, de nem kizáró ok, mi-
vel úgyis megtanítunk, hogyan válj
profi értékesítõvé és sikeressé
munkádban. Francia nyelvtudás
elõnyt jelent. Ha szereted a kihívá-
sokat, jelentkezz! E-mail címünk:
rotterom@rdslink.ro.

Apróhirdetés INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirde-
tését.

Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere
nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik
igénybe, magáncélú hirdetések közzétételére. ✁
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Pongrácz Antal teljesít-
ménye és személyisége

mérce és példa mindannyi-
unk számára – jelentette ki
Románia miniszterelnök-
helyettese, Markó Béla
Pongrácz Antal maros-
vásárhelyi dombormûvének
ünnepi felavatásán. A két
évvel ezelõtt elhunyt kiváló
párbajtõrvívó, fogorvos és
tanár tiszteletére készült
bronzplakettet az Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
róla elnevezett sportcsarno-
kának falán helyezték el, és
az RMDSZ-elnök mellett
az eseményen jelen volt töb-
bek között Borbély László
környezetvédelmi minisz-
ter, Szepessy László, a Szö-
vetségi Elnöki Hivatal igaz-
gatója, Kovács Dezsõ, a Dr.
Pongrácz Antal Egyesület
elnöke, valamint dr. Bögözi
Bálint.

Pongrácz Antal a romá-
niai vívás egyik kiemelkedõ
alakja volt. 1980-ban BEK-
gyõzelmet aratott a
Steauával. Kétszeres orszá-

gos és kétszeres Balkán-baj-
nok volt, a Román Kupát
hétszer hódította el. Három
olimpián is részt vett, az
1972-es müncheni játéko-
kon negyedik lett. Aktív
sportolói pályafutása befe-
jeztével a helyi Egyetemi
Sportklub vívószakosztá-
lyának elnökeként megha-
tározó szerepe volt a fiatal,
tehetséges sportolók képzé-
sében is. De nemcsak ezen
a téren jeleskedett, aho-
gyan a dombormû felavatá-
sán elhangzott: Pongrácz
egész életében elsõrendû
feladatának tekintette a rá-
szoruló betegek gyógyítá-
sát, megsegítését, a szak-
mai pályafutásuk kezdetén
lévõ fiatal orvosok támoga-
tását. Ahogyan Kovács De-
zsõ megfogalmazta: „E
sokoldalú teljesítmény mö-
gött a becsületes, szívós, ki-
tartó és gyakran önfeláldo-
zó munka állt.”

A Gyarmathy János ma-
rosvásárhelyi szobrászmû-
vész által készített plakett el-
helyezését a Communitas
Közalapítvány támogatta. 

Emlékplakettet helyeztek
el Pongrácz tiszteletére

Marica-gól Münchenben
Labdarúgás

Turós-Jakab László

Elvesztette listavezetõ
helyét a Bayern Mün-

chen a német labdarúgó
Bundesligában, miután 2-1-
re kikapott a Stuttgarttól a
28. forduló rangadóján. A
vendégek szûk tíz perc alatt
fordítottak, a három pontot
érõ gyõztes gólt pedig
Ciprian Marica szerezte az
50. percben. A Schalke
Kevin Kuranyi duplájával 2-
0-ra nyert a Bayer Lever-
kusen otthonában, ezzel át-
vette a vezetést. További
eredmények: Hanno-
ver–Köln 1-4, Hertha–Dort-
mund 0-0, Mainz–Wolfs-
burg 0-2, Werder Bre-
men–Nürnberg 4-2, Hoffen-
heim–Freiburg 1-1. A Mön-
chengladbach–Hamburg-
találkozó lapzártánk után fe-
jezõdött be.

A Chelsea Londonban
ütötte ki 7-1-re az Aston Vil-
lát az angol Premier League
32. fordulójában, Frank
Lampard négyszer is betalált

a vendégek kapujába. Ide-
genben hengerelt a Manches-
ter United, és 4-0-ra nyert a
Bolton Wanderers ellen. To-
vábbi eredmények: Birmin-
gham City–Arsenal 1-1, Hull
City–Fulham 2-0, Totten-
ham–Portsmouth 2-0, West
Ham United–Stoke City 0-1,
Wolverhampton–Everton 0-
0, Burnley–Blackburn 0-1. A
Liver pool–Sunder land-
meccs lapzártánk után feje-
zõdött be, a Manchester
City–Wigan-találkozó ma es-
te lesz.

Az AS Roma hazai kör-
nyezetben 2-1-re nyert a cím-
védõ és listavezetõ Inter-
nazionale ellen az olasz Serie
A 31. fordulójának szombati
rangadóján, a gólokat De
Rossi és Toni, illetve Milito
szerezte. A fõvárosiak egy
pontra megközelítették a ta-
bellán a milánói alakulatot.
A Palermo Fabrizio Miccoli
mesterhármasával gyõzte le
3-1-re a Bolognát. Tegnapi
eredmények: Chievo–Parma
0-0, Fiorentina–Udinese 4-1,
Juventus–Atalanta 2-1,
Livorno–Bari 1-1, Ná-

poly–Catania 1-0, Samp-
doria–Cagliari 1-1, Siena–
Genova 0-0. Az AC
Milan–Lazio-mérkõzést lap-
zártánk után játszották.

A címvédõ Barcelona
Zlatan Ibrahimovic góljával
nyert 1-0-ra a Mallorca pá-
lyáján. A spanyol Primera
División 29. fordulójának to-
vábbi szombati mérkõzésein:
Málaga–Tenerife 1-1,
Zaragoza–Valencia 3-0. 

A francia Ligue 1 30. for-
dulójából szombaton egyet-
len meccset rendeztek meg,
az Olympique Lyon 2-0-ra
nyert a sereghajtó Grenoble
Foot ellen. A Valencien-
nes–Girondins Bordeaux-
mérkõzést elhalasztották, a
többi helyszínen tegnapi
lapzártánk után fejezõdtek
be a találkozók, de mára,
sõt szerdára is maradt egy-
egy összecsapás. Gazdára
lelt viszont a Francia Liga-
kupa, amelynek döntõjében
az Olympique Marseille 3-
1-re legyõzte a címvédõ és
Bajnokok Ligája-negyed-
döntõs Bordeaux együttesét
Párizsban. 

A konstancaiak (feketében)a hajrában maradtak alul a veszprémiekkel szemben

Sebestyén 
a tizenötödik
Mûkorcsolya

Hírösszefoglaló

A szombati kûrben öt
helyet rontva, a tizen-

ötödik helyen zárta a tori-
nói mûkorcsolya-világbaj-
nokságot Sebestyén Júlia.
A 2004-ben Európa-bajnok,
az idei vancouveri olimpián
17. helyen végzõ magyaror-
szági sportoló pályafutása
utolsó versenyén vett részt,
korábban ugyanis bejelen-
tette visszavonulási szándé-
kát. A versenyt a rövid
program után második, az
idei ötkarikás játékokon
ezüstérmes japán Aszada
Mao nyerte meg, megelõz-
ve a dél-koreaiak olimpiai
bajnokát, Ju Na Kimet, va-
lamint a finn Laura
Lepistöt. Jégtáncban tize-
dik helyen zárt a Hoffmann
Nóra–Zavozin Maxim-pá-
ros, míg az aranyérmet a
vancouveri téli olimpia baj-
noka, a kanadai Tessa
Virtue–Scott Moir-duó sze-
rezte meg. 

Százszázalékos a címvédõ
Vízilabda
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Hibátlanul teljesített ha-
zai közönsége elõtt a

Nagyváradi Frigoconti VSK
felnõtt férfi vízilabdacsapata
az élvonalbeli bajnokság rá-
játszásának hétvégi, máso-
dik tornáján. A címvédõ Bi-
har megyeiek elõbb a
Steauát verték 11-7-re, majd
a Rapidot oktatták 24-1-re.
A Rapidot 15-6-ra, a
Steauát pedig 9-5-re felül-
múló Dinamo elleni rang-

adó tegnapra maradt, ám a
váradiak ekkor sem hibáz-
tak. Kádárék a bukarestiek
mindkét kapusának, Dragoº
Stoenescunak és Berttini
Nenciunak is lõttek hat-hat
gólt, így végül 12-5 arány-
ban nyertek. Sikerükkel a
váradiak az összetettben is
növelni tudták elõnyüket, és
immár hat ponttal vezetnek
a jelenleg második Dinamo
elõtt. A tegnapi másik ösz-
szecsapáson a tabellán har-
madik helyen álló Steaua
14-5-re verte a sereghajtó
Rapidot. 

Fotó: Mediafax
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Röviden
Brassóban játszanak 
a Román Kupáért

Brassóban rendezik az idei szezon férfi kézi-
labda Román Kupáját – jelentette be tegnap
a sportági szövetség. A tornán szokás sze-
rint az élvonalbeli bajnokság legjobb nyolc
csapata lép pályára, a tervek szerint május
19–22-én. Ez az idõpont azonban május
13–16-ra változhat, amennyiben a nyolc
résztvevõ közül valamelyik bejut egy euró-
pai kupadöntõbe.

Kiütötték Federert

A ciprusi Marcos Baghdatis bravúros meg-
lepetést okozott az Indian Wells-i tenisztor-
nán, amikor 7-5, 5-7, 6-7 (4)-re legyõzte a
svájci világelsõ Roger Federert. A 24 éves
sportolónak, bevallása szerint ez volt pálya-
futása legnagyobb gyõzelme, holott koráb-
ban már volt jó néhány emlékezetes sikere,
például Roddick, Nalbandian, Ljubicic vagy
éppen Agassi ellen. Baghdatis a következõ
körben Tommy Robredóval mérkõzik meg.

Címvédésre készülnek a dobóatléták

A dobóatléták téli Európa Kupájára indul
ma a Romániát képviselõ Nicoleta Grasu
(diszkoszvetõ), Anca Heltne (súlylökõ),
Monica Stoian (gerelyhajító) és Bianca
Perie (kalapácsvetõ), akik a tavalyi csapat-
ban szerzett aranyérmüket készülnek meg-
védeni. Az idei torna a franciaországi Arles-
ben lesz szombaton és vasárnap.

Korodi magyarázatot vár

Korodi Attila parlamenti képviselõ interpel-
lációval fordult Daniel Petru Funeriu okta-
tásügyi, ifjúsági- és sportminiszterhez, a-
miért Románia legjobb sílövõjének saját
költségén kellett kiutaznia a Világkupa finn-
országi futamára. Választ vár továbbá arra
is, hogy miért négy olyan orvos kísérte el a
romániai küldöttséget a vancouveri olimpiá-
ra, akikkel a sportolók a helyszínen ismer-
kedtek meg, és miért azok osztozkodtak a
tizedik helyért járó ötezer eurós jutalmon,
miközben a teljes szezon alatt mások foglal-
koztak a küldöttséggel.

A szerbek elúsztatták a trikolórokat

Szerbia legjobbjai ismét bebizonyították,
hogy nem véletlenül sorolják õket a legjob-
bak közé vízilabdázásban. Kedd este ugyan-
is Románia felnõtt férfi válogatottját fogad-
ták a Világliga C csoportjában, és 18-5-re le-

gyõzték Kovács István tanítványait. A romá-
niai csapatból Diaconu, Cosmin Radu,
Buºilã, Kádár (képünkön) és Ramiro
Georgescu volt eredményes. Szerbia, a finálé
házigazdájaként alanyi jogon házigazda, így
a csoportból még Spanyolországnak és Ro-
mániának is esélye van a továbbjutásra. Ez
az utolsó fordulóban dõl el, amikor az ibéri-
aiak a szerbekkel, a trikolórok pedig a törö-
kökkel mérkõznek meg. A kvartettben jelen-
leg Szerbia (15 pont), Spanyolország (9), Ro-
mánia (6) és Törökország (0) a sorrend.

Kettõbõl kettõ a Csíknak
Jégkorong

Vásárhelyi-Nyemec Réka

Félúton jár a címvédésben a
Csíkszeredai Sportklub jég-

korongcsapata, miután a román
bajnoki döntõ második mérkõ-
zésén is legyõzte örök riválisát,
a Steauát. A hargitaiak ezúttal
Bukarestben léptek pályára, de
szurkolóikat nem kellett nélkü-
lözniük, hiszen egy maroknyi
csoportjuk elkísérte õket a ki-
szállásra. Hangjuk betöltötte a
fõvárosi jégcsarnokot, ahol a
hazaiakat csak alig százan biz-
tatták – akkor is csak idõnkénti
visszafogott tapsolással. A ve-
zetést a Steaua szerezte meg
Severson révén, de a „Hajrá
Sportklub” rigmusok közepette
a csíkiak Virág Csanád révén ki-
egyenlítettek, majd a második
játékrészben a javukra fordítot-
ták az állást: elõbb Hruby, majd
Szõcs volt eredményes. 

„Mikrobusszal jöttünk
Bukarestbe. Nem sûrûn fordul
elõ, hogy valamilyen Sport-
klub-mérkõzést kihagyjunk” –
mesélik a csíki szurkolók. Teli
torokból éneklik a népdalokból
átköltött szurkolói nótákat, és
csak miután Nicolescu meg-
szerezte a Steaua második gól-
ját, keveredtek hevesebb szó-
váltásba a helyi szimpatizán-
sokkal. A csendõrök azonban
résen voltak, így sem dulako-
dás, sem verekedés nem volt a
mérkõzés alatt. Különösen
azután nem, hogy Hozó duplá-

jával végleg eldöntötte a talál-
kozót, és miután beállította az
5-2-es végeredményt, a csíkiak
boldogan skandálták a „Szép
volt fiúk!”-at. A mérkõzés lefú-

jása után a Sportklub legénysé-
gét szabályosan visszatapsol-
ták a pályára a drukkerek, és
közösen énekelték el a székely
himnuszt.

Az „Az a szép, akinek a sze-
me kék-fehér!” legközelebb már
ismét Csíkszeredában csendül
fel, hiszen pénteken és hétfõn
20.30 órától ott rendezik a
Sportklub–Steaua döntõ harma-
dik és negyedik mérkõzését.
Amennyiben ezeket is a hargita-
iak nyerik, úgy a címvédést is
otthon ünnepelhetik, ellenkezõ
esetben jövõ szerdán visszatér-
nek Bukarestbe a legtöbb hét
mérkõzésbõl álló, négy gyõzele-
mig tartó fináléra. 

Csata a jégen. A csíkiak Bukarestben is legyõzték az örök rivális Steauát a bajnokság döntõjében

Labdarúgás
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„Ma én itt ellenség voltam,
és ma az ellenség gyõzött” –

nyilatkozta José Mourinho Lon-
donban, ahol immár az
Internazionale edzõjeként ünne-
pelte korábbi csapata, a Chelsea
elleni gyõzelmét. A portugál
szakember ugyanis nem csupán

megtörte az angol együttes ha-
zai pályás veretlenségi sorozatát,
hanem el is búcsúztatta azt a
Bajnokok Ligája nyolcaddön-
tõjében. Noha a Chelsea olasz-
országi 2-1 arányú veresége után
a Stamford Bridge közönsége
sokkal erélyesebb fellépést várt
kedvenceitõl, a kedd esti mérkõ-
zésen az Inter volt az aktívabb.
Ennek meg is lett az eredménye,
és a 79. percben Eto’o megsze-

rezte a vezetést a vendégeknek,
beállítva az 1-0-ás végered-
ményt. A hajrára ugyanis még
idegesebbé vált a Kékek játéka,
Drogba 87. percbéli kiállításával
ráadásul emberhátrányban zár-
ták a visszavágót. „Eto’o-val,
Militóval és Pandevvel, vagyis
három csatárral kezdtem, hogy
zavart keltsek a Chelsea sorai-
ban, és ez szemmel láthatóan si-
került. A Chelsea az elejétõl
fogva érezte, hogy ez az Inter
meccse. A Chelsea frusztrálttá
vált, mert ma az Inter volt a
jobb csapat” – magyarázta
Mourinho. A londoniak trénere,
Carlo Ancelotti szûkszavúan
nyilatkozott a találkozó végén.
Az AC Milan kispadjáról érke-
zett szakember csak annyit
mondott: „Az Inter nagyon jól
játszott, mi játszhattunk volna
sokkal jobban. Innentõl viszont
már egyéb feladatainkra kell
összpontosítanunk.”

A BL nyolcaddöntõjének má-
sik kedd esti visszavágója is ho-
zott némi meglepetést, hiszen a
Sevilla 2-1-re kikapott hazai kö-
zönsége elõtt a Moszkvai
CSZKA-tól, és a korábbi
moszkvai 1-1 révén az orosz
csapat 17 év után ismét bejutott
Európa nyolc legjobb futballcsa-
pata közé. A találkozón Necid
szerezte meg a vezetést a
CSZKA-nak, de két perccel ké-
sõbb Perotti kiegyenlítette az ál-
lást. A mindent eldöntõ találat-
ra sem kellett sokat várni: Hon-
da az 55. percben állította be a
végeredményt.

A CSZKA és az Inter mellett
eddig az Arsenal, a Bayern
München, a Lyon és a Man-
chester United kvalifikált a ne-
gyeddöntõbe; a mezõny tegnap
esti lapzártánk után vált teljessé
a Barcelona–Stuttgart és a
Bordeaux–Olimpiakosz mérkõ-
zések továbbjutóival. 

Mourinho: az ellenség gyõzött

Dél felülkerekedett Északon
Kosárlabda
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Dél-csapata nyerte a férfi
kosárlabdázók idei All Star

Game-jét, miután 105-103-ra le-
gyõzte Észak-csapatát a Nagy-
váradon rendezett szerda esti
gálán. Az idegenlégiósok ezúttal
is látványos mérkõzést hoztak
össze, mintegy alátámasztva
Carmen Tocalã, a sportági szö-
vetség elnökének érvelését: „Ha

úgy döntenénk, hogy kizárólag
romániai játékosokat szerepelte-
tünk, nem hiszem, hogy több
mint nyolc csapat lenne az élvo-
nalban.” A jótékonysági gála
amúgy az öregfiúk mérkõzésé-
vel kezdõdött, amelyen Romá-
nia 59-54-re felülmúlta a váradi-
ak old boys együttesét. A há-
rompontos dobásokban Tudor
Dumitrescu (Medgyes) brillíro-
zott, míg a zsákolásban Joseph
Barber III (Rovinari) vitte el a
pálmát. 

Besztercei siker a ligában
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A kiesõ helyek elkerüléséért
harcoló csapatok léptek pá-

lyára tegnap kora délután az él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokság
22. fordulójában. A Târgu
Jiu–Piatra Neamþ-összecsapás
gól nélküli döntetlennel zárult,
míg a Beszterce–Craiova-viadalt
az erdélyiek nyerték 2-1-re. A
Medgyes –Kolozsvári CFR-talál-

kozó tegnapi lapzártánk után fe-
jezõdött be, akárcsak a
Dinamo–Steaua örökrangadó,
amely már délután a ªtefan cel
Mare úti stadion elé csábította a
szurkolókat – harminc drukkert
be is kísértek a rendõrségre. A
pontavadászat ma folytatódik a
Temesvári FC– Gyulafehérvár-
(14.30 óra, GspTV), a Iaºi–Vaslui
(16.30 óra, DigiSport), az Urzice-
ni–Galac- (18.30 óra, DigiSport),
valamint a Rapid–Ploieºti- (20.30
óra, Antena1) mérkõzésekkel. 

A visszavágókat rendezik ma este a labdarúgó Európa Liga
nyolcaddöntõjében, és míg a Fulham vagy az Anderlecht to-
vábbjutása igencsak kérdéses (elõbbi 3-1-re kapott ki a Juventus
otthonában, míg utóbbi a Hamburg ellen zárta ugyanilyen ered-
ménnyel az elsõ mérkõzést), addig több helyszínen döntetlenrõl
folytatódik a párharc. A mai párosítás és az elsõ mérkõzés ered-
ményei: Olympique Marseille–Benfica (az elsõ mérkõzésen: 1-1),
Standard Liége–Panathinaikosz (3-1), Fulham–Juventus (1-3),
Werder Bremen–Valencia (1-1), Anderlecht–Hamburg (1-3),
Wolfsburg–Rubin Kazany (1-1), Lisszaboni Sporting–Atlético
Madrid (0-0), Liverpool–Lille (0-1).

Jöhet a visszavágó

Második gyõzelmét pipálta ki tegnap Románia U18-as jégko-
rong-válogatottja a divízió II-es világbajnokság A-csoportjában,
és tegnap 2-1-re felülmúlta a szerbeket Észtországban. Elõtte 4-
3-ra kikaptak Horvátországtól, 10-4-re felülmúlták a házigazda
észteket és 11-0-ra kikaptak az olaszoktól. Utolsó összecsapá-
suk pénteken lesz Izland korosztályos válogatottja ellen.

Gyõztek az ifik

A szerzõ felvétele
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