
Kattintó Kelet-Európa

A Media & Advertising címû felmérés ada-
tai szerint a romániai internetezõk 31 szá-
zaléka naponta többször néz e-mailt, 28
százalékuk rendszeresen messengerezik.
Online napisajtót a megkérdezettek 25 szá-
zaléka olvas, 22 százalékuk pedig rendsze-
resen szörfözik a közösségi oldalakon. A
legkevésbé az online pénzutalás népszerû.

új magyar szó
2010. április 1., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0958 ▲
1 amerikai dollár 3,0422 ▲
100 magyar forint 1,5378 ▲

Nyolc és fél év Zuschlagnak

Zuschlag Jánost
nyolc év hat hó-
nap börtönbün-
tetésre ítélte elsõ
fokon a Bács-
Kiskun Megyei
Bíróság tegnap
Kecskeméten. A
volt szocialista
képviselõt tíz
évre a közügyek-
tõl is eltiltotta a
magyar igazság-
szolgáltatás. 

Aktuális 2

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Teo „honanya” lenne

Politikai pályára
lép a több szóra-
koztató televíziós
mûsort is nagy si-
kerrel vezetõ Teo
Trandafir. Romá-
nia egyik legismer-
tebb médiasztárja
tegnap regisztrálta
indulását a De-
mokrata–Liberális
Párt (PD-L) színe-
iben a fõvárosi vá-
lasztási irodánál.
Ellenfele a PSD–
PC részérõl Lilia-
na Minca lesz. 

Jövõ a zálogházban
A valós helyzet az, hogy a nemzetközi
pénzintézettel lekötött 12,95 milliárd
eurós hitel nagyobbik részét, több mint 9
milliárd eurót Románia már lehívta és

felélte. Sajnos, ez a pénz ko-
rántsem munkahelyteremtõ,
gazdaságélénkítõ beruhá-
zásokra ment el, hanem a

társadalmi feszültségek
gõzkazánjának kitörését
volt hivatott megelõzni,
a bér- és nyugdíjalap
megpótlásával.Bogdán Tibor

Cseke Péter Tamás

A kormánykoalícióban több
napja megszületett az elvi

egyezség arról, hogy az
RMDSZ jelölhet elnök-vezér-
igazgatót a közszolgálati rádió
élére, ám eddig nem sikerült
olyan személyt találni, aki
szívesen elvállalná a tisztséget.
„A Demokrata–Liberális Párt-
tal (PD–L) már a múlt héten si-
került megegyeznünk abban,
hogy a koalíciós partner a köz-
szolgálati televízió, mi pedig a
rádió vezetését vennénk át. Je-
lenleg még keressük a jelöltet a
tisztségre” – nyilatkozta tegnap
lapunknak a két kormánypárt
vezetõ politikusait tömörítõ ko-
alíciós tanács egyik RMDSZ-es
tagja. 
Folytatása a 3. oldalon 

Bár sokan a folyószámlák tö-
meges zárolására számíta-

nak a mai napon – mivel márci-
us 31-ével lejárt a személyes
adatok frissítésére elõírt határ-
idõ –, nem kizárt, hogy a késle-
kedõk újabb türelmi idõt kap-
nak. A kereskedelmi bankok
már hónapokkal ezelõtt kilátás-
ba helyezték a szankciókat azon
ügyfeleik számára, akik nem
tették meg a szükséges lépéseket
– értesüléseink szerint egyelõre
mégsem kerül sor a kontók jege-
lésére. A határidõ szorítása elle-
nére az ügyfélszolgálatok és a
klientúra meglepõen nyugodt-
nak mutatkoztak tegnap: tudósí-
tóink nem tapasztaltak komo-
lyabb tömeget, sort vagy forgal-
mat a bankfiókokban. 6. oldal 

Rádió: magyar

elnök kerestetik

Elnapolt 

számlazárolás?

Nem tréfa az áremelés
Április elsejétõl átlagban hat százalékkal drágulnak meg a gyógyszerek

Újabb szakaszába érkezett a
kolozsvári Mátyás-szoborcso-

port restaurálása: tegnap meg-
emelték a lovas alakot, így a mun-
kálatokat végzõ Concefa cég al-
kalmazottai számára hozzáférhe-
tõvé vált a talapzat. Mostantól
egy idõben haladhatnak a bronz-

és kõelemek restaurálásának, va-
lamint a belsõ mag megerõsítésé-
nek munkálatai. Kolozsi Tibor, a
Fadrusz-alkotás bronzelemeiért
felelõs szobrászmûvész reményei
szerint a nyár végére helyére ke-
rül mind a lovas, mind pedig a ve-
zérek alakjai. Mint elmondta, a

munkamenetben adódhatnak
meglepetések, ám az a tény, hogy
a lovas alakot sikerült megemel-
niük, nagy idõnyereséget jelent,
ahogy a szobor köré felépített
acélállvány is a munkamenet
szakszerûségét és gyorsaságát
szavatolja. 8. oldal 

Mátyást azért kellett a levegõbe emelni, hogy a munkások hozzáférhessenek a talapzathoz Fotó: Sipos M. Zoltán

Antal Erika, Kovács Zsolt

Nem áprilisi elsejei tréfa: má-
tól drágulnak a patikákban a

gyógyszerek. A legnagyobb
mértékben – akár hat százalék-
kal is – az ártámogatott készít-
mények ára nõ, mivel módosult
az árkalkulációt meghatározó
euróárfolyam: a tavalyi 4 lej he-
lyett 4,25 banira nõtt a szorzó.

Akad, akit a drágulás olyan sú-
lyosan érint, hogy inkább le-
mond a gyógyszerekrõl.  „Ha
ilyen mértékû lesz az áremelés,
akkor több gyógyteát iszunk, bo-
rogatást használunk lázcsillapító
helyett” – nyilatkozták tegnap a
mindenre felkészült betegek az
egyik marosvásárhelyi patiká-
ban. A szolgálatot teljesítõ
gyógyszerész szerint csupán a

vásárlói szokások változnak
majd. „Várható, hogy az áreme-
lés miatt a továbbiakban az ol-
csóbb, hazai készítményeket ré-
szesítik elõnyben a vásárlók” –
elõlegezte meg a kereslet válto-
zásait  a patikus. 

Akad, aki nem aggódik az ár-
emelés miatt: Veress László se-
gesvári patikus szerint a drágulás
nem fogja érzékenyen érinteni
sem a gyógyszergyárakat, sem a
patikákat, hiszen a teljes áron
kapható fájdalom- és lázcsillapí-
tók már korábban megdrágultak,
és mégsem csökkent ezeknek a
hatóanyagoknak a forgalma. Há-
romszéken tegnap még nem tud-

tak pontos információt adni az
áremelés mikéntjérõl, arról,
hogy az árkülönbözetet a bete-
gek fizetik, vagy az egészségbiz-
tosító pénztár téríti meg.  Nagy
András, a Kovászna megyei
Gyógyszerészkamara elnöke la-
punknak elmondta, egyelõre
annyit tudnak, hogy az Egész-
ségügyi Minisztérium mintegy 6
százalékkal emelte összesen
4009 hazai gyártású gyógyszer
árát. A kamaraelnök szerint a
legnépszerûbb gyógyszerek,
mint a iaºi-i gyár által elõállított
antibiotikumok, akár 20 száza-
lékkal is többe kerülnek április
1-jétõl. Folytatása 7. oldalon 

Ég és föld között „lebeg” 
Mátyás király lovas alakja

Az euróárfolyam módosulása miatt átlagban

hat százalékkal drágulnak mától a gyógysze-

rek. Akad olyan, lapunknak nyilatkozó beteg,

aki emiatt inkább lemond az orvosságokról.
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Röviden

Gémesi Ferenc: építkezõ 
magyarság él a Kárpát-medencében

Fizikai és szellemi értelemben is építkezõ
magyarság él a Kárpát-medencében – jelen-
tette ki Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki
Hivatal (MeH) kisebbség- és nemzetpoliti-
kai szakállamtitkára a Lebontott határok –
Az építkezõ nemzet címû kötet tegnapi bu-
dapesti bemutatóján. A szakállamtitkárság
elmúlt négyéves tevékenységét, a nemzet-
politika eredményeit összefoglaló kötetrõl
szólva Gémesi Ferenc fontos eredménynek
nevezte, hogy “senki nem vitatja ma azt,
hogy nem lehet ugyanolyan politikát gya-
korolni mint négy, nyolc vagy 12 évvel ez-
elõtt”. A külhoni magyarság ügye nem lett
a napi politikai viták része – mondta –,
hozzátéve, ennek köszönhetõen sok felada-
tot el lehetett végezni.

Lövöldözõ ámokfutó Washingtonban

Egy gépjármûbõl lövöldözõ ámokfutó há-
rom emberrel végzett, másik hatot pedig
megsebesített az amerikai fõvárosban kedd
este. Egy rendõrségi vezetõ elmondása sze-
rint a tettes valóságos golyózáport zúdított
a járókelõkre Washington délkeleti részén.
Kórházi források szerint egy áldozat a hely-
színen vesztette életét, egy másik a kórház-
ba szállítás közben, míg a harmadik a mû-
tõasztalon halt meg, egy sebesült állapota
kedd este válságos volt. Három embert vet-
tek õrizetbe az ügyben. A lövöldözés oka
egyelõre nem ismert.

Ismét hókáosz Nagy-Britanniában

Halálos baleseteket és hatalmas fennaka-
dásokat okozott szerdán a szélviharral és
sûrû havazással visszatérõ tél Észak-Íror-
szágban és Nagy-Britannia számos vidé-
kén. A legnagyobb hó szerda délelõttig
Észak-Írországban és Skóciában esett, de
folyamatosan havazott Anglia északi térsé-
geiben is. A skóciai Glasgow közelében
egy iskolabusz folyóba zuhant egy behava-
zott közúti hídról; 45 utasa közül egy 17
éves diáklány meghalt, többen súlyosan
megsérültek. Az észak-írországi Lon-
donderry közelében 120 jármû – köztük
egy iskolabusz – akadt el a szél által he-
lyenként félméteresre emelt hótorlaszok-
ban. Észak-Írországban szerdán 48 ezer,
Skóciában huszezernél több lakás maradt
áram nélkül. 

Áradások az USA északkeleti részén

Vészhelyzetet hirdettek az Egyesült Álla-
mok északkeleti részén, Massachusetts,
Rhode Island és Connecticut államban az
utóbbi napok óriási esõzései és az özönvíz-
szerû áradások miatt – jelentette tegnap az
MSNBC televízió. Sok helyen lezárták az
elöntött utakat, és az alacsonyan fekvõ te-
rületeken homokzsákokból emelt gátakkal
igyekeznek védekezni. Több térségben –
New York városában is – ez minden idõk
legcsapadékosabb márciusa. A helyzet az
apró tengerparti Rhode Island államban a
legsúlyosabb: a közúti közlekedés több kör-
zetben megbénult, iskolákat zártak be, la-
kók százait menekítették ki házaikból. Vár-
hatóan ez lesz a legnagyobb áradás az ál-
lamban az utóbbi több mint száz évben. 

SME: a Fidesz továbbra is 
kétszínû a Jobbikkal szemben

Az Orbán Viktor vezette Fidesz továbbra is
kétszínûen viselkedik a Jobbikkal szemben;
egyrészt – mint választási vetélytársat – ke-
ményen támadja, ugyanakkor nem határo-
lódik el világosan a Jobbik ideológiájától,
nehogy elveszítse saját választóinak egy ré-
szét – vélekedett tegnap a SME címû szlo-
vák liberális napilap. Ma Magyarországon
– írja Peter Morvay, a szerzõ – a választók
százezreinek van problémája azzal, hogy
különbséget tegyen a Fidesz és a Jobbik kö-
zött, mert a két pártot „természetes part-
nernek tartják”, és a retorikájuk közti fi-
nom különbségeket nem érzékelik.

MTI

Zuschlag Jánost nyolc év hat
hónap börtönbüntetésre ítélte

elsõfokon a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság tegnap Kecskeméten. A
volt szocialista képviselõ az ítélet
szerint bûnös folytatólagosan el-
követett csalás bûntettében, rész-
ben társtettesként, részben felbuj-
tóként, csalás bûntettében bûnse-
gédként, az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése
bûntettében, valamint bûnpárto-
lás és magánokirat-hamisítás vét-
ségében felbujtóként, továbbá ma-
gánokirat-hamisítás vétségében
bûnsegédként. A kiszabott bör-
tönbüntetés idõtartamába a bíró-
ság beszámította a 2007. szeptem-
ber 19-tõl 2010. március 31-ig elõ-
zetes fogva tartásban töltött idõt;
az elsõrendû vádlott nem bocsát-
ható feltételes szabadságra –
mondta ki a bíró. A vádhatóság

bûnszervezet tagjaként, különö-
sen nagy kárt okozó, folytatólago-
san elkövetett csalás bûntette és
más bûncselekmények elkövetése
miatt nyújtott be vádiratot Zu-
schlag János egykori szocialista
politikus és tizenöt társa ellen. A
Bács-Kiskun Megyei Fõügyész-
ség szerint a vádlottak civilszerve-
zetek révén 75 millió forint állami
támogatás jogosulatlan megszer-
zésében mûködtek közre.

Az ítéletre reagálva a szocialis-
ta párt szóvivõje tegnap kijelen-
tette: Zuschlag János nem méltó
az MSZP támogatására, így a bí-
rósági döntést követõen automa-
tikusan megkezdõdik a pártból
való kizárása. Budai Bernadett
úgy fogalmazott: az MSZP kiáll
azok mellett, akiket igaztalanul
vádolnak, de nem védi meg azo-
kat, akikrõl bebizonyosodik,
hogy hibáztak, és Zuschlag Já-
nosról bebizonyosodott, hogy hi-

bázott. „Zuschlag János nem
méltó az MSZP támogatására,
mert amit tett, az ellentétes a jog-
gal, a hétköznapi erkölccsel és a
párt érdekével” – fogalmazott Bu-
dai Bernadett.

A szóvivõ hangsúlyozta, az
MSZP-nek nem volt az ügyben
érintett pénzmozgásokhoz semmi
köze, de még tudomásuk sem volt
a szóban forgó ügyrõl, és ami tör-
tént, nem a párt nevében és érde-
kében történt. A szocialista párt
szóvivõje emlékeztetett Mester-
házy Attila miniszterelnök-jelölt
korábban elmondott szavaira, mi-
szerint hiba volt, hogy késõn lép-
tek fel a korrupció ellen, és „nem
mûködött a párt immunrendsze-
re”, úgy vélik azonban, nem lehet
egy egész közösséget megítélni an-
nak egy-egy tagjáról, hiszen – mint
Budai Bernadett fogalmazott –
nincsenek korrupt közösségek,
legfeljebb csak korrupt emberek. 

Hírösszefoglaló

Barack Obama kijelentette:
azt szeretné, ha „heteken be-

lül” új ENSZ-szankciók lépnének
életbe Irán ellen. Az amerikai el-
nök – aki azután nyilatkozott,
hogy kedden megbeszélést folyta-
tott Nicolas Sarkozy francia ál-
lamfõvel – elmondta: az Államok
kitartóan dolgozik Irán megbün-
tetésén, amiért az nem teljesítette
a világszervezet határozatait
atomprogramjával kapcsolatban.
Irán nem folytathatja „õrült verse-
nyét”, hogy atomfegyverhez jus-
son – csatlakozott Obamához a
két politikus közös sajtótájékozta-

tóján a francia elnök, aki elõször
látogatott a Fehér Házba Obama
tavalyi beiktatása óta. A két elnök
tárgyalásain szó esett Afganisz-
tánról is. Obama a várakozások-
kal szemben nem kérte Franciaor-
szágtól újabb katonák küldését,
Sarkozy pedig nem tett említést
arról, hogy Párizs hajlandó-e fe-
lülvizsgálni a kiképzõk küldésére
vonatkozó amerikai kérésre adott
korábbi elutasító választ. Sarkozy
elnököt és feleségét, Carla Brunit
– az elsõ ilyen jellegû meghívás
keretében – Barack Obama és a
first lady, Michelle Obama ma-
gánvacsorán is vendégül látta a
Fehér Házban. 

Obama és Sarkozy Irán ellen
Gy. Z.

A Ria Novosztyi orosz hírügy-
nökség szerint 12 ember meg-

halt a dél-oroszországi Dagesztán
tartomány Kizljar városában tör-
tént két öngyilkos merényletben
tegnap. Elõbb egy rendõrõrs udva-
rán autóbomba lépett mûködésbe.
A második robbanás a helyszínre
érkezõ rendõröket érte, akik közül
kilencen meghaltak, és a helyi
rendõrfõnök is életét vesztette, 23
ember megsérült. Mindkét rob-
bantást öngyilkos merénylõ követ-
te el, az egyikük rendõrnek álcáz-
ta magát. Vlagyimir Putyin orosz
miniszterelnök összefüggést lát a
hétfõi, a fõváros metróját ért ter-
rorcselekményekkel.

A hatóságok sem tétlenkednek.
Dmitrij Medvegyev elnök szigo-
rúbb biztonsági intézkedéseket
rendelt el. Vlagyimir Putyin orosz
kormányfõ megszakítva szibériai
körútját, visszatért a fõvárosba, és
kijelentette: „a terroristákat meg
fogjuk semmisíteni”; Medvegyev
arról beszélt, hogy a „bestiákat le
fogjuk vadászni, és meg fogjuk öl-
ni”. A hajsza máris elkezdõdött a
háttéremberek kézre kerítésére: a
rendõrség 21 további nõtt – úgy-
nevezett „fekete özvegyet” – kö-
röz, akiket egy terroristatáborban

kiképeztek, majd Oroszországba
küldtek. A hétfõi merényletet el-
követõ két nõ egy törökországi
muszlim iskolában kíképzésben
részt vett harminc tagú csoport-
hoz tartozott. A sejt hét tagja ko-
rábbi terrortámadásokban vesztet-
te életét. A Szövetségi Biztonsági
Szolgálat (FSZB) az elmúlt hó-
napban kiiktatta Szaid Birjatszkij
nevû kiképzõjüket. 

A moszkvai merényletek nyo-
mai Grúziába vezetnek – jelentet-
te ki Nyikolaj Patrusev, az orosz
biztonsági tanács titkára, aki sze-
rint a grúz titkosszolgálat kapcso-
latban áll észak-kaukázusi szerve-
zetekkel, és az ország elnöke ki-
számíthatatlan. Patrusev szerint
„Grúzia egyszer már háborút in-
dított ellenünk, és ezt bármikor
megismételheti”. Tbiliszi termé-
szetesen cáfolta ezt az állítást.

Tegnap egyébként egy ismert
kaukázusi terroristacsoport,
amelynek  neve az elsõk között
merült fel gyanúsitottként, tagad-
ta, hogy az õ emberei követték
volna el a hétfõi moszkvai me-
rényleteket. A Doku Umarov ve-
zette csoport szóvivõje tegnap Isz-
tambulból telefonon nyilatkozva
kijelentette, hogy „nem õk hajtot-
ták végre a moszkvai támadáso-
kat, és nem is tudják, ki tette”. 

Oroszország: újabb vérengzés 

A vádlott a tárgyaláson. Zuschlag János egykori szocialista politikust tíz évre a közügyektõl is eltiltották

Nicolas Sarkozy (jobbra) elõször járt a Fehér Házban

Nyolc és fél év
Zuschlag Jánosnak

Fotó: MTI

Hírösszefoglaló

A szerb parlament tegnap
hajnalban elfogadott nyilat-

kozatban ítélte el a srebrenicai
mészárlást. A szûk többséggel
elfogadott nyilatkozatban a kép-
viselõk együttérzésüket és bo-
csánatkérésüket fejezték ki az ál-
dozatok családjainak. A nyilat-
kozat elfogadását a 250 fõs par-
lamentben 127 képviselõ támo-
gatta, egy napon át tartó vita
után. „Szerbia nemzetgyûlése
határozottan elítéli az 1995 júli-
usában Srebrenica boszniai la-
kosai ellen elkövetett bûncselek-
ményt (...), részvétét és bocsá-
natkérését fejezi ki az áldozatok
családjának, amiért nem tettek
meg mindent a tragédia megaka-
dályozásáért” – áll a dokumen-
tumban. A nyilatkozat terveze-
tét a kormányzó nyugatbarát
kormánykoalíció nyújtotta be,
amely szerint a dokumentum el-
fogadása segíteni fogja a térség
országainak megbékélését és
Szerbia uniós csatlakozási törek-
vését. A nacionalista törvényho-
zók „szégyenletesnek” és „igaz-
ságtalannak” nevezték, és eluta-
sították a nyilatkozatot, az Eu-
rópai Bizottság pedig üdvözölte,
és fontos elõremutató lépésnek
minõsítette a szerb parlament
döntését a srebrenicai mészárlás
elítélésérõl. Catherine Ashton
külügyi biztos és uniós külügyi
fõképviselõ szóvivõje Szerbia és
az egész térség szempontjából
egyaránt jelentõs fejleménynek
minõsítette a parlament dönté-
sét. Tizenöt éve, 1995. júliusá-
ban Srebrenicában boszniai
szerbek mintegy nyolcezer mu-
zulmán férfit és fiút mészároltak
le. A volt Jugoszlávia területén
elkövetett háborús bûnök ügyé-
ben ítélkezõ hágai Nemzetközi
Törvényszék 2007-ben népirtás-
nak minõsítette a vérengzést,
amely a legsúlyosabb tömeggyil-
kosság volt Európában a máso-
dik világháború óta. 

Bocsánatot
kért Szerbia

Fotó: Mediafax



ÚMSZ

Politikai pályára lép a több
szórakoztató televíziós mû-

sort is nagy sikerrel vezetõ Teo
Trandafir. Románia egyik legis-
mertebb médiasztárja tegnap
jegyeztette be indulását a De-
mokrata–Liberális Párt (PD-L)
színeiben a fõvárosi választási
irodánál. Ellenfele a PSD–PC ré-
szérõl Liliana Minca lesz. 

„Álmatlan éjszakákon vagyok
túl, nem tudtam eldönteni, jó
vagy rossz lesz-e, ha indulok.
Csupán attól félek, hogy ne okoz-
zak csalódást a polgároknak” –
mondta volt kollégáinak
Trandafir, hozzátéve, elsõsorban
a gyermekek problémáival sze-
retne foglalkozni, és rajtuk sze-
retne segíteni, ha sikerül meg-
nyernie a választást. Szerinte a
televíziózás és a politizálás össze-
egyeztethetõ, kiegészítik egy-

mást. A 19-es számú, bukaresti
egyéni választókerületben április
végén szerveznek idõközi válasz-
tást, miután Daniela Popa volt
konzervatív pártelnök lemondá-
sával megüresedett egy hely a
képviselõházban. 

A 42 éves Teo Trandafir, aki
korábban egyebek között azzal
keltett szenzációt, hogy hatvan
kilogrammot fogyott, tegnap el-
mondta: azért iratkozott be a
PD-L-be, mert ígéretet kapott az
alakulattól, hogy segítenek neki
„egy pár olyan projekt sikerre vi-
telében, amellyel évek óta küsz-
ködik”.

A sztár döntésében vélhetõen
az is közrejátszott, hogy 2008 vé-
gétõl szakmai téren holtvágány-
ra került, szinte teljes mértékben
lekerült „a képernyõrõl”, miután
legutóbbi adásait már csak ala-
csony nézettségû helyi televíziók
sugározták. Hanyatlása 2007-

ben kezdõdött el, amikor elhagy-
ta Pro TV-t. Utólag kiderült, hogy
a médiasztár személyes márkane-
ve nem olyan erõs, mint a Pro TV-
é, hiszen Teo Trandafir számára
az ott töltött idõ bizonyult „az
aranykorszaknak”. A román
közvélemény azonban még min-
dig nagyon jól ismeri õt, így a
kampányban elõnyére válhat
népszerûsége. Elõnye azonban
könnyen hátránnyá változhat, hi-
szen a demokraták ellenfelei
máris csípõs megjegyzésekkel fo-
gadták a demokraták döntését.
Victor Ponta, a legerõsebb ellen-
zéki erõnek számító Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke sze-
rint a demokraták kifogytak a
hozzáértõ szakemberekbõl. Da-
niel Constanin, a szintén ellenzé-
ki Konzervatív Párt (PC) elnöke
szerint a parlamentben politikai
tapasztalatra van szükség, nem
„valóságshow-ra”. 
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Miután kezdetben a Nem-
zetközi Valutaalaptól
igényelt elsõ „válságköl-
csönt” csupán biztonsá-
gi övnek nevezte,
Traian Bãsescu állam-
fõ most nem tartja ki-
zártnak, hogy Romá-

nia újabb hitelhez folya-
modik. Igaz, akárcsak korábban, most is
igyekezett eljelentékteleníteni az esetleges
pénzfelvételt, amelyet rugalmas hitelvonal-
nak nevezve amolyan tartalékintézkedésként
tálalt, arra az esetre, ha az országnak netán
mégis szüksége lenne rá. Túl azon, hogy
Cotroceni ideiglenes lakója ismét túllépte
hatáskörét, és a bejelentésre illetékes minisz-
terelnök, központi jegybanki kormányzó és
pénzügyi tárcavezetõ helyett maga közölte
az esetleges lépést, az államfõ alighanem is-
mét elhallgatja a lakosság elõtt – mert a va-
lutaalapot már kevésbé tudja megtéveszteni
– a valós helyzetet. 
A valós helyzet pedig az, hogy a nemzetközi
pénzintézettel lekötött 12,95 milliárd eurós
hitel nagyobbik részét, több mint 9 milliárd
eurót Románia már lehívta és felélte. Saj-
nos, ez a pénz korántsem munkahelyterem-
tõ, gazdaságélénkítõ beruházásokra ment el,
hanem a társadalmi feszültségek gõzkazán-
jának kitörését volt hivatott megelõzni, a
bér- és nyugdíjalap megpótlásával, miköz-
ben az ország eladósodása immár megha-
ladta a bruttó nemzeti össztermék 30 száza-
lékát. Tudott dolog, hogy a kölcsönben az a
jó, hogy felvevõje a más pénzébõl költekez-
het, de az a rossz, hogy a sajátjából kell
visszafizetnie. Márpedig a kormány eddig
csak költekezett, a visszafizetés csak ezután
következik: két év múlva két-, 2013-ban hat,
2014-ben pedig ötmilliárd eurót kell törlesz-
tenie az országnak. Hogy mibõl és miként –
arra most az illetékeseknek nincs válaszuk,
hacsak nem tekinthetõ bizonyos fokig an-
nak az államfõ bejelentése.
A Nemzetközi Valutaalap elnökének hason-
latát folytatva, miszerint intézménye a beteg
országok orvosa, elmondható: az eddigi kap-
kodó és rögtönzött, félszájas „válságkezelõ”
intézkedések mellett a hitelfelvétel csak tüneti
kezelésnek tekinthetõ, amely nem gyógyítja a
súlyosbodó kórt. Az idõ pedig sürget, hiszen
két esztendõ múlva ismét választási év lesz,
amely sohasem megszorító intézkedésekre bá-
torítja a mindenkori hatalmat.  
Gazdasági és pénzügyi szakértõk nagyrészt
egyetértenek abban, hogy Romániának leg-
feljebb akkor lenne szüksége újabb, jelentõ-
sebb nemzetközi hitelre, ha a válság a várt-
nál jóval hosszabb idõre kinyúlna, vagy ne-
tán újabb krízishelyzet körvonalazódna.
Traian Bãsescu tehát alighanem ismét tud
valamit, amit nem köt a lakosság orrára, jól-
lehet a kölcsönöket és a velük járó kamatokat
korántsem az államfõ fizeti vissza, hanem
éppen azok, akiknek jövõjét most ismét zaci-
ba készül csapni – nemcsak megkérdezésük,
de tájékoztatásuk nélkül. Közhelyszámba
menõ igazság ugyanis, hogy az eladósodás
végsõ soron a jövõ elzálogosítása. Persze nem
kevésbé igaz az is, hogy húsz esztendõ után
Romániának a jövõjén kívül már nincs is
igazán mit áruba bocsátania.

Román lapszemle

Jövõ a zálogházban

Bogdán Tibor

A Radu Berceanu szállításügyi miniszter
köreibe tartozó cég készíti azt a számító-
gépes programot, amelyet minden sofõr-
iskolának meg kell vásárolnia. (Adevãrul)

Tizenöt év telt el Románia legsúlyo-
sabb légi katasztrófája óta: 1995. márci-
us 31-én 59 személy vesztette életét, ami-
kor Bãloteºti-nél lezuhant a Tarom légi-
társaság Bukarestbõl Brüsszelbe tartó gé-
pe. (Adevãrul) A gazdasági krízis elle-
nére öt százalékkal nõtt idén a húsvéti
bónuszok összege. Legjobban a banki
szektorban járnak, ahol átlagban 3200
lejt vihetnek haza. (Gândul) A mezõ-
gazdasági tárcavezetõ szerint a kereske-
delemben kapható borok fele hamisít-
vány. (Gândul) 

Teo Trandafir (középen) mosolya a régi, kérdés, hogy a politikai iszapbirkózásban is megállja-e a helyét

Teo honatya lenne

Sike Lajos

Kisebb botrányt kavart a
Szatmár Megyei Tanács teg-

napi ülésén a minisztériumi alá-
rendeltségû, volt megyei mezõ-
gazdasági tanácsadó központ me-
gyei alárendeltségû mezõgazda-
sági kamarává alakításának jóvá-
hagyása. A vonatkozó kormány-
rendelet értelmében a kamara ve-
zetõségét az önkormányzat neve-
zi ki, ennek értelmében a tanács
határozatot fogadott el az ideigle-
nes igazgató mielõbbi munkába
állításáról, hogy a folyó ügyek in-
tézése ne szenvedjen halasztást.
A határozat huszonöt támogató
és öt ellenszavazatot kapott, elle-
ne csak a PD-L szavazott, mivel
tanácsosai a döntést úgy értel-
mezték, hogy a tavaly beiktatott
igazgatójuknak mennie kell. Az
RMDSZ, a PSD és a PNL egyön-
tetûen a változás mellett tette le
voksát, belsõ hírek szerint az
RMDSZ az intézmény jelenlegi
aligazgatóját, a nagy tapasztalatú
Fodor István mérnököt látná szí-
vesen a kamara igazgatói széké-
ben. A PD-L helyi vezetõi most
azzal próbálnak nyomást gyako-
rolni az RMDSZ-re, hogy azt
hangoztatják: a szervezet nem
akar velük együttmûködni, ezért
feljelentik fõnöküknél, Boc mi-
niszterelnöknél. 

Folytatás az 1. oldalról

Forrásunk szerint az elvi politi-
kai egyezség nem jelenti auto-
matikusan azt, hogy a román rá-
dió élére magyar szakember ke-
rül. Többek között arra utalt,
hogy a közszolgálati adó vezetõ-
jét a parlament nevezi ki. A hon-
atyáknak arról személyrõl kell
majd szavazniuk, akit a tizenhá-
rom tagú igazgatótanács saját
soraiból elnök-vezérigazgatónak
javasol. A testületbe a parlamen-
ti pártok – politikai algoritmus
szerint – összesen nyolc, a parla-
ment és a kormány egy-egy, a ki-
sebbségek egy, a rádió alkalma-
zottai pedig két tagot delegálnak.
„Ha az egyezség mûködik, ak-
kor a tizenhárom igazgatótaná-
csi tagból hét szavazata biztosí-
tott. Ám elõfordulhat, hogy nem
mindenki úgy jár majd el, ahogy
a politika diktálja” – magyarázta
a politikus. 

Román sajtóértesülések sze-
rint maga Traian Bãsescu állam-
fõ jónak látná, ha a rádió jelen-
legi elnök-vezérigazgatója, Ma-
ria Þoghinã megõrizné tisztsé-
gét, annál is inkább, mert tevé-
kenységében a pártok sem talál-
tak kivetnivalót. Erre is utalha-
tott Raluca Turcan, a képviselõ-
ház mûvelõdési bizottságának
elnöke is, aki a rádió tevékenysé-
gi jelentésének keddi megszava-

zásakor kijelentette: pártja nem
akarja „csupán a változtatás
kedvéért” leváltani az intéz-
mény vezetõjét.

Szász Attilát 
megkeresték

Lapunk úgy tudja, az RMDSZ
eddig Szász Attilát, az Audio-
vizuális Tanács tagját, illetve
Gáspárik Attilát, a Marosvásárhe-
lyi Mûvészeti Egyetem rektorát
kereste meg azzal a kéréssel, hogy
vállalja el a tisztséget. 

Szász Attila ezt tegnap az
ÚMSZ-nek megerõsítette. „Való-

ban megkerestek, ám még nem
adtam választ a felkérésre. Egy-
elõre hajlok arra, hogy megõriz-
zem tisztségemet az Audiovizu-
ális Tanácsban” – jelentette ki
Szász. Gáspárik Attila ezzel
szemben lapunknak azt nyilatkoz-
ta: hivatalosan nem kereste meg
senki az ügyben. „Ha felkérnének
sem vállalnám” – szögezte le. 

A TVR-nél 
is lesz váltás? 

A közszolgálati adó igazgató-
tanácsában jelenleg Ágoston Hu-
gó az RMDSZ delegáltja, aki
azonban – nyugdíjas lévén –
nem lehet vezérigazgató. Ágos-
ton egyébként megõrizhetné
mandátumát a testületben abban
az igen valószínûtlennek tartott
esetben, ha a kisebbik koalíciós
alakulat a kormánynak járó hely-
re is delegálhatna egy tagot. 

A közszolgálati televízió igazga-
tótanácsában Stanik István az
RMDSZ delegáltja. Lapunknak
elmondta, õt még nem keresték
meg azzal a kérdéssel, vállalna-e
újabb mandátumot. Ha felkérnek,
igent mondanék” – mondta Sta-
nik, aki háromévesre rövidült
mandátumának eredményei kö-
zött említette a magyar nyelvû
mûsoridõ meghosszabbítását és a
marosvásárhelyi magyar nyelvû
területi stúdió létrehozását. 

Rádió: magyar elnök kerestetik

Fotó: Agerpres

Koalíciós zavar
Szatmáron

Szász Attila Fotó: Mihãiþeanu Albert

M. Á. Zs.

Holnap reggel tárgyalják a leg-
felsõbb bíróságon a korrupció-

val vádolt Cãtãlin Voicu bukaresti
szenátor fellebbezését a két nap-
pal ezelõtt kiadott harmincnapos
letartóztatási parancs ellen. A be-
folyással való üzérkedésen raj-
takapott honatya amúgy kedd es-
te önként vonult zárkába, ahol
csak pár órát töltött, ugyanis ke-
véssel éjfél elõtt rosszul lett, és a
jilavai börtönkórházba szállítot-
ták. Daniela Popescu, az intéz-
mény szóvivõje elmondta: a szív-
panaszokkal beszállított Voicu ál-
lapota stabilizálódott, és egy szak-
orvos dönt majd arról, hogy visz-
szaviszik-e a zárkába. Mihai
Dinu, a szenátor ügyvédje szerint
a fellebbezésben nyomos érv lehet
a szabadlábra helyezés mellett az
a tény is, hogy védence egészségi
állapota rohamosan romolhat a
fogva tartás miatt. Amúgy semmi
sem jelezte Voicu betegségét a
kedd esti órákban, amikor kevés-
sel a legfelsõbb bírósági döntés
után megjelent háza kapujában
egy rekesz ásványvízzel és egy
sporttáskával, és meglepõen jó
hangulatban hozta az összegyûlt
újságírósereg tudtára, hogy bevo-
nul a börtönbe. „Csak a legszüksé-
gesebbeket viszem, mint amikor
tisztiiskolába jártam” – viccelõ-
dött Voicu. Ion Iliescu volt állam-
fõ tegnap tagadta, hogy már 1989
decemberében közeli kapcsolatba
került Voicuval. „Akkor láttam
elõször, amikor képviselõként
megjelent a parlamentben. Akkor
sem beszéltem vele, amikor a
2000-es években a Legfelsõbb Vé-
delmi Tanács (CSAT) titkárságán
dolgozott” – mondta Iliescu, hoz-
zátéve, a CSAT állandó kapcsolat-
ban állt a védelmi és belügymi-
nisztériummal, valamint a külön-
bözõ titkosszolgálatokkal .

Gyenge szíve 
van Voicunak
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Bogdán Tibor

Bukaresti megbeszélései
alkalmával Dominique

Strauss-Kahn értékelte
ugyan, hogy a román hatósá-
gok tiszteletben tartották az
elsõ negyedévre elõirányzott
költségvetési hiányszintet,
ugyanakkor figyelmeztetett
arra, hogy a költségvetési ki-
adások még mindig túllépik a
megengedett értékhatárt, mi-
közben a bevételek elmarad-
nak a várt összegtõl.

Javaslat, nem kényszer

A Nemzetközi Valutaalap
vezérigazgatója által elmon-
dottakból a román kor-
mánynak elsõsorban nem a
többé-kevésbé protokolláris
és bátorítónak szánt dicsére-
teket kell kihallania, hanem
a bíráló megjegyzésekre és a
kijelölt – amúgy korábban
felvállalt – kötelezettségekre
kell összpontosítania. A
pénzügyi szakember úgy tû-
nik megelégelte a vezetõ po-
litikusok lamentálását, azt,
hogy nemcsak a népszerût-
len intézkedésekért, de saját
melléfogásaikért is a Nem-
zetközi Valutaalapra hárít-
ják a felelõsséget választóik
elõtt, és nyomatékosan tisz-
tázni kívánta azt, hogy az

általa vezetett testület csak
javasol, de nem kényszerít
ki intézkedéseket. Ugyanak-
kor arról is tájékoztatni kí-
vánta a román közvéle-
ményt, hogy mindennek fé-
nyében a közalkalmazottak
bércsökkentéséért, az inf-
rastrukturális beruházások,
átépítések visszafogásáért, a
jövedelemadó növeléséért
nem a Nemzetközi Valuta-
alapot, hanem a kormányt
terheli a felelõsség. 

Szavainak egyben üzenet-
értéke is van, különöskép-
pen annak a lehetõségnek a
távlatában, hogy – amint ar-
ra Traian Bãsescu államfõ
utalt – Románia esetleg
újabb kölcsönért folyamodik
majd a nemzetközi pénzin-
tézményhez.

Euró – 2015-ben?

Bukarestnek ezek szerint
a jövõben mindenképpen
tekintettel kell lennie Domi-
nique Strauss-Kahnnak arra
a tanácsára, hogy az ország
ne siesse el az euróra törté-
nõ áttérést. Ez egyébként
éppen az ország érdekeit
szolgálná, hiszen így a kor-
mánynak kevésbé feszes
programot kellene felvállal-
nia. A Románia által java-
solt idõpontot a vezérigaz-

gató túlságosan is korainak
tartotta, és a maga részérõl
a 2015. esztendõt ajánlotta
ennek a lépésnek a megtéte-
lére, ez alkalommal minde-
nekelõtt a román monetáris
és adópolitika megszilárdí-
tásának szükségességére fi-
gyelmeztetve. Az uniós tag-
államoknak elõbb vagy
utóbb kötelezõ módon át
kell térniük az euróra, de
nem feltétlenül elõbb – in-
tett a valutaalap vezérigaz-
gatója. 

A valutaalap európai fõnö-
ke, Marek Belka korábban
azt sem rejtette véka alá,
hogy a nemzetközi pénzin-
tézmény jónak tartaná, ha a
közép- és kelet-európai or-
szágok kormányai és jegy-
bankjai visszafognák nemze-
ti valutáik erõsödését. Ezek
gyengülése ugyan hátrányo-
san érintené a béreiket nem-
zeti valutában kapó, és
euróban kölcsönzõ lakossá-
got, viszont elõnyére válna
az exportõröknek, míg a

megerõsödõ térségbeli nem-
zeti valuták fékeznék a gaz-
daságfejlesztést. Hazai pénz-
ügyi megfigyelõk nem tartják
kizártnak, hogy a valutaalapi
küldöttség mostani, bukaresti
látogatása összefüggésben áll
a lej tegnapi árfolyamveszté-
sével, ez azonban annak a
következménye is lehet, hogy
a Román Nemzeti Bank
újabb alapkamat-csökkentés-
hez folyamodott. Egyébként
szakberkekben általános a
vélemény, miszerint a lej, je-
lenlegi árfolyamán még min-
dig túlértékelt, az eszményi
szint a 4,1-4,2 lej/euró pari-
tás lenne, ami kedvezõ lenne
mind a lakosság szempontjá-
ból, mind az infláció vissza-
fogása tekintetében.

Szemléletváltásra 
van szükség

A valutaalapi illetékesek
azt sem titkolták el, hogy Ro-
mániában a munkanélküli-
ség még korántsem tetõzött,
további elbocsátások várha-
tóak. A válsághelyzet csak
akkor tekinthetõ leküzdött-
nek, ha az állást keresõk szá-
ma érezhetõen csökkenni
kezd. A munkanélküliségi rá-
ta egyébként Romániában el-
érte a 8,3 százalékot, a tava-
lyi év hasonló idõszakában
jelzett 5,3 százalékkal szem-
ben. A soron következõ hitel-
részleteket tehát elsõsorban
ezeknek a gondoknak az or-
voslására kell fordítani,
egyébként az ország teljesen
fölöslegesen adósodik el.
Dominique Strauss-Kahn
magatartásbeli szemléletvál-
tást sürgetett – ami Romániá-

ban egyébként immár több
mint húsz esztendeje várat
magára. Ugyanilyen nehéz
feladatnak ígérkezik az az el-
várás is, amelynek értelmé-
ben az átgondoltabb adópoli-
tikák mellett fokozott gondot
kell fordítani a hátrányos
helyzetbe kerülõ lakossági ré-
tegek szociális védelmére is. 

Újabb kölcsön – 
pénz nélkül

A Nemzetközi Valutaalap
egyébként egyetért Traian
Bãsescu államfõnek azzal az
elképzelésével, hogy Romá-
nia esetleg újabb feltételesen
lehívható hitelvonalhoz fo-
lyamodik. Dominique Strauss-
Kahn ezt jó megoldásnak ne-
vezte, a valutaalap romániai
küldöttségének vezetõje,
Jeffrey Franks pedig – a köz-
érthetõség kedvéért – elma-
gyarázta, hogy ez azt jelenti,
hogy az ország rendelkezésé-
re bocsátanak egy bizonyos
pénzalapot, amit szükség
esetén felhasználhat. A Nem-
zetközi Valutaalap szempont-
jából ez gyakorlatilag nem
különbözik a készenléti hitel-
tõl – amelyhez Románia ta-
valy folyamodott –, a román
kormány viszont tájékoztatja
a pénzintézményt arról,
hogy egyelõre nincs szándé-
kában lehívni az összeget.
Vagyis a valutaalap vezetõsé-
ge egyetért a kölcsönzéssel,
Románia pedig Washington-
ban hagyja a pénzt. Jeffrey
Franks azt sem hallgatta el,
hogy ez újabb kötelezettsége-
ket ró Romániára a gazdasá-
gi–pénzügyi reformok megva-
lósítása területén. 

„Házi feladatok” a valutaalaptól

Gyulay Zoltán

Amikor a Szovjetunió
1991-ben felbomlott, a ti-

zenöt tagköztársaságból ösz-
szerakott államalakulat
atomjaira hullott. Moszkva
mégis szerette volna meg-
õrizni befolyását birodalmá-
nak egykori részei fölött, így
jött létre hatalmas erõlködé-
sek árán a Független Álla-
mok Szövetsége (FÁK),
amelybõl a három balti állam
– Észtország, Lettország és
Litvánia – tüntetõleg kima-
radt. Türkmenisztán csak ké-
sõbb csatlakozott, de hama-
rosan ki is lépett, Moldova
csak évek múltán ratifikálta a
szerzõdést, Ukrajna pedig a
mai napig sem. Grúzia 2009-
ben hagyta ott a közösséget.
Ha azonban a hétköznapi
gyakorlatot nézzük, a FÁK
mûködése gyakorlatilag
Oroszországra és Fehér-
oroszországra korlátozódik,
noha vezetõ politikusai idõn-

ként összeülnek tanácskozni.
Egy magyar film címét idéz-
ve: a FÁK állva hal meg.

Posztszovjet „emirátus”

A legfrissebb moszkvai
tragikus eseményeket figyel-
ve a külsõ szemlélõ is megál-
lapíthatja: a szovjet „hagyo-
mányokhoz” híven a fõ
probléma változatlanul az
iszlám el-, illetve befogadá-
sából, pontosabban ezek hi-
ányából adódik, és abból,
hogy követõi nem akarnak
behódolni Moszkvának. Az
észak-kaukázusi harcosok
egy iszlám „emirátus”, egy
istenhívõ állam létrehozását
kívánják elérni.

„Végsõ célunk a saríja (az
iszlám bíráskodás – a szerk.
megj.) bevezetése a Kauká-
zusban, a Kaukázus függet-
lensége és a szabad iszlám a
Kaukázusban” – mondja, a
terület nevét különösképpen
hangsúlyozva Doku Umarov

szélsõséges vezér és önmaga
által kinevezett emír. A kato-
nai öltözetet és fekete sapkát
viselõ szakállas férfi hat hét-
tel ezelõtt videóüzenetben
hirdette meg a terrort az oro-
szokkal szemben: „a katonai
tevékenység körzetét kiter-
jesztjük Oroszország terüle-
tére”. Ne higgyék az orosz
polgárok, hogy vége a konf-
liktusnak: „a háború eljön az
utcáitokba, a háború eljön a
házaitokba” – közölte.

Senki számára sem vilá-
gos, hogy valójában hány
harcossal kell számolni. A
múltban megannyi csecsen
küzdött az orosz központi
hatalommal, amely nem fel-
tétlenül szeretné azt a bizo-
nyos iszlám államot. Mind
jobban tért hódítanak a sze-
paratista törekvések szószó-
lói, akik azonban nem elég
radikálisak egyes iszlamisták
szemében. A konfliktus az
egész Észak-Kaukázusra ki-
terjedt. Különösen feszült a

helyzet Ingusföldön és
Dagesztánban: csaknem na-
ponta érik támadások a
moszkvai hatalom képvise-
lõit. A szélsõséges mus-
zlimok egyre szélesebb kap-
csolatot ápolnak az afgán
tálibokkal és más közép-ázsi-
ai országokkal, amelyek az
iszlám talaján állva támogat-
ják a terrorista támadásokat.

Kína uszályában

Azok a volt szovjet tagköz-
társaságok is, amelyek nem
folytatnak véres küzdelmet,
egyre inkább elfordulnak
Moszkvától. Némelyiküknél
ez nem is jár különösebb
megrázkódtatással, mivel
nemzetgazdaságuk erõtelje-
sen növekszik. Ugyanakkor
az is nyilvánvaló, hogy az
önállónak vélt államok egyre
inkább a másik nagy szom-
széd: Kína uszályába kerül-
nek. Rögvest tegyük hozzá:
bár a Kreml ennek sem örül,
hiszen a gazdaságát és a be-
folyását gyengíti, ez a folya-
mat mégis kedvezõbb bár-
mely fegyveres konfliktusnál.

Mindenekelõtt öt közép-
ázsiai országnak sikerült ta-
valy is megõriznie fejlõdési
ütemét, amelyek közül a gya-

potban és kõolajban gazdag
Üzbegisztán, valamint a
földgázmezõkkel rendelkezõ
Türkmenisztán 8,1 illetve
6,1 százalékkal büszkélked-
hetett. A válság ellenére is
9,3 százalékot ért el a kauká-
zusi olaj- és gázország, Azer-
bajdzsán, amely a türkmé-
nek mellett a nagy európai
uniós álom, a megvalósulás-
ra egyre kevesebb reményt
tápláló Nabucco-gázvezeték
fõ táplálója lehetne. Az Af-
ganisztánnal határos Tádzsi-
kisztán egyenesen csúcstar-
tó: a Világbank adatai szerint
45,5 százalékos növekedést
produkált 2009-ben, igaz el-
vándorló munkaerõinek ha-
zautalásaiból; és még Kir-
gizisztánban is 2,9 százalé-
kos GDP-emelkedést mér-
tek. Ezzel szemben Oroszor-
szágnak – amely a maga 143
millió lakosával egymaga
nagyobb, mint az összes töb-
bi FÁK-tag együttvéve – 7,9
százalékos esést kellett el-
könyvelnie.

Visszaesés várható

Bizonyos, hogy a „vi-
szonylagos gyõzteseknek”
az idén valamelyest alább
kell adniuk, mindenesetre

engedni kényszerülnek a na-
gyobb arányú növekedésbõl,
bár ez szûkíti beilleszkedési
lehetõségeiket a globális
pénzpiacba, és a növekvõ
nyersanyagárak kihatással
lesznek az exportjukra. A
nagy vigasz: 2009 nyara után
ugrásszerûen megnõtt az ér-
deklõdés Kína részérõl.

Egy orosz közgazdász,
Kszenyija Judajeva tanul-
mánya szerint Kína kulcs-
szerepet tölthet be a FÁK és
Oroszország kapcsolatainak
jövendõbeli alakulásában.
Peking sokkal nagyobb haj-
tóerõt nyújthat a kilábalás-
hoz a gazdasági válságból,
mint Moszkva. Az Európai
Unió szomszédságában el-
terülõ Moldovai Köztársa-
ság és Fehéroroszország
számára ugyanakkor a dön-
tõ lökés nem Kínából és
nem is Oroszországból, ha-
nem Brüsszelbõl érkezhet.
„Kína átveszi Oroszország
szerepét a FÁK-államokkal
folytatott kereskedelemben”
– írja a newsru.com címû
orosz internetes újság. Két-
ségtelen tény, hogy az el-
múlt évtized folyamán több
FÁK-ország Oroszországba
irányuló kivitele igencsak
visszaesett. 

A lenini nemzetiségi politika kudarcát is jelzi, hogy a
Kreml nem tud kiegyezni a változatlanul a „birodalom-
hoz” tartozó, de más népek lakta területekkel, és nem ké-
pes jó kapcsolatokat fenntartani sem a Kaukázusban, sem
pedig a volt szovjet tagköztársaságokban.

A román kormány erõfeszítéseinek

udvarias elismerése mellett az ország

elõtt álló fontos feladatokra, intézkedé-

sekre is figyelmeztetett alig hatórás bu-

karesti látogatása alkalmával a Nem-

zetközi Valutaalap vezérigazgatója.

Kompországok Moszkva és Peking közt

Dominque Strauss-Kahn. A valutaalap javasol – a kormány intézkedik
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Sokat beszélnek, mindig csak beszélnek a
Székelyföldön az autonómiáról. Az önren-
delkezést, mint valami csodaszert emlege-
tik, amely megoldja a társadalmi, gazdasá-
gi gondokat. Lehurrogják azokat, akik fi-
gyelmeztetnek: az autonómia nem csupán
lehetõség, hanem felelõsség is, amelynek
fokát éppen a mûvelõdési intézmények tá-
mogatásában, a politikai, önkormányzati
vezetõk hozzáállásában lehet lemérni.
A helyzet az, hogy az erdélyi magyar au-
tonómia még ma is tartalom nélküli for-
ma. Csak a kereteket látjuk, azokat kíván-
juk megteremteni. Ezért – a két világhá-
ború közötti idõszakhoz képest – kevés ér-
tékelhetõ tartalom teremtõdik, s ez az ér-
ték és annak megteremtõje alig részesül
némi figyelemben. 

Van rá megcáfolhatatlan bizo-
nyítékom. Az autonómia
igényétõl leghangosabb
Sepsiszentgyörgyön mûkö-
dik az Erdélyen kívüli ma-
gyar régiókban is egyik leg-
elismertebb mûvelõdési in-

tézmény, a Tamási
Áron Színház. Fölötte

nemrég megkondult a

vészharang: szûkös a város költségvetése,
ezért nem lesz elegendõ a támogatás az év
végéig, az utolsó negyedév pénzügyileg le-
fedetlen marad. 
Az elmúlt években is került a színház ne-
héz anyagi helyzetbe, a gondok szerencsére
az év közben eszközölt
költségvetés-kiegészítések-
kor megoldódtak. Ezúttal
azonban érthetetlen dolog
történt: az önkormányzat
beleszólt abba is, mikép-
pen ossza be az európai dí-
jakkal büszkélkedõ színház
a pénzét. A négy tanácsos kivételével ma-
gyarokból álló Városi Tanács jelentõsen
csökkentette a színészek fizetésére és a kül-
földi kiszállásokra , valamint a telefonkölt-
ségekre elkülönített összeget. Ezt még
Keresztély Irma tanácsos is soknak találta. 
Nos, ha egy tanfelügyelõ sem érti, hogy mi-
lyen fontos az erdélyi magyar mûvészet be-
kapcsolása az összmagyar, illetve az európai
kultúra vérkeringésébe, mit várhatnánk el a
tanács többi tagjától? Talán gondolkodjanak
el azon, hogy már amikor az 1970-es évek
elejétõl jugoszláviai majd magyarországi
vendégjátékokra is lehetõség nyílt, a társulat

számára nélkülözhetetlen tágabb kitekintést,
megmérettetést, kapcsolatok kialakítását és
tapasztalatcserét eredményezett? Hogy elfo-
gadják, a fesztiválszervezés a telefonköltsé-
gek növekedésével jár, de a színház történe-
tében mindig különösen fontos esemény

volt a kollokviumok meg-
rendezése, hiszen ezek által
a székelyföldi magyar szín-
házmûvészet felzárkózhat
a világszínház megújulásá-
nak folyamatához? Emlé-
kezzenek arra, hogy ami-
kor 1984-tõl a színház „ön-

fenntartóvá” vált, azaz megvonták tõle a
mûködéshez szükséges állami támogatást,
valójában arra kényszerítették, hogy mûvé-
szi szempontok helyett pusztán anyagi meg-
fontolások szerint alakítsa mûsorát? 
Igen, elvárjuk! Elvárjuk, hogy a központo-
sító testületekre jellemzõ magatartásról
szokjanak le, mert csupán így nyílik valós
lehetõség az autonómia megvalósítására. 
Talán nem véletlen, hogy a megszokottól
eltérõen az idei Színházi Világnapon nem
kész elõadással várta a közönséget a Tamá-
si Áron Színház társulata, hanem egy szín-
házi próbával. 

A színházi alkotómunka folyamatát követ-
hették figyelemmel azok, akik ellátogattak
a színház Kamaratermébe. A nézõk sza-
badon beülhettek vagy távozhattak a né-
zõtérrõl, kérdéseket is feltehettek a rende-
zõnek, a színészeknek. A színházi világ-
nap a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban
zárult, ahol egy idõben három vetítõbõl
elõadás- és próbafotókat, portrékat és
színházi emberek magánéletérõl készült
fényképeket láthattak a vendégek, miköz-
ben egész este a Tamási Áron Színház szí-
nészei szolgálták fel a teát és a süteményt.
Így próbáltak civilben is a nagyérdemû
közönség kegyeibe férkõzni, ha már a
folyton autonómiát szajkózó elöljárók
ugyanolyan kíméletlenül nyesegetik a kul-
túrát, mint a centralizált állam. 
Talán nem ártana összefogniuk Székely-
földön és Erdélyben az értelmiségieknek
és a sepsiszentgyörgyi esetbõl tanulva kö-
vetelniük, hogy a kulturális autonómia
mellett, vagy még az elõtt teremtsük meg
a kultúra autonómiáját! Az ugyanis még
fájdalmasabb lesz, ha a fõvárosi miniszté-
riumok helyett a magukat önkormányzat-
oknak nevezõ tanácsok osztják a pénzt és
az észt. 

Nagycsütörtök az Oltáriszentség szereztetésének ünnepe, Jé-
zus szenvedésének kezdete. (…)
Nagycsütörtökön történt az õsegyházban a nyilvános bûnösök
kiengesztelése. A vezeklõk egész nagyböjtben itt, az elõcsar-
nokban kérték a templomba menõ híveknek érettük való imád-
ságát. Késõbb a koldusok helye, tápaiasan kúdúsok szinje volt,
akik alamizsna fejében a hívek boldogulásáért, halottjaik üd-
vösségéért imádkoztak.
A hajdani vezeklõk a templom elõtt leborultak, majd a
Miserere-zsoltárt énekelve, bevezették õket, kinyitván a temp-
lom minden ajtaját. Így fejezte ki az Egyház a teljes bûnbocsá-
natot. Ennek a szertartásnak a mi középkori liturgiánkban is
vannak nyomai.
Az egri egyházmegye 1509-ben megjelent Ordinarius-a még
tartalmazza a nyilvános vezeklõk nagycsütörtöki kiengesztelé-
sének liturgiáját. (…)
Eszerint a püspök teljes díszben, vörös színben ünnepélyesen
vonult a székesegyház fõbejáratához. Most az egyszerû albába
öltözött fõesperes mezítláb, kezében botocskát tartva, odament
az elõcsarnokban gyülekezõ bûnbánókhoz. A kar deákul hét
zsoltárt (septem psalmi poenitentiales) énekelt. Utána a püs-
pök szava hangzott föl: Venite, venite, venite filii. Audite me,
timorem Domini docebo vos! Magyarul: Jöjjetek, jöjjetek, jöj-
jetek fiaim, az Úr félelmére tanítalak meg benneteket!
A fõesperes ezután a bûnbánók nevében ezt mondotta: flecta-
mus genua, vagyis: hajtsunk térdet! Erre a vezeklõk mindnyájan
térdre estek, majd fölkeltek. A jelenet háromszor ismétlõdött. 

Bálint Sándor: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. 
A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából 

A kultúra autonómiájáért
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Románia nagybeteg. Annyira, hogy maga a Fõorvos,
az IMF vezérigazgatója, Dominique Strauss-Kahn jött
el meglátogatni a pácienst.
A beteg idült pénztelenségben szenved, ezért felírtak
neki néhány milliárd eurót, aminek java részét fájda-
lomcsillapításra, azaz a fizetések és nyugdíjak kifize-
tésére fordítaná. Ezzel azonban IMF kezelõorvosai
nem értettek egyet és a sorozatos konzíliumok alkal-
mával meglehetõsen szigorú terápiát írtak elõ, ami
leginkább kemény diétából (fizetések csökkentése,
különbözõ prémiumok, jutalékok megvonása, illetve
elbocsátások) és életmód-változtatásból áll, amit az
ilyen kelet-európai, sõt balkáni beteg hellyel-közzel
tartott csak be.
Ezért gondolta a Fõorvos, hogy személyesen is beszél-
nie kell a fegyelmezetlen beteggel. Elutazott a járványt
kirobbantó messzi amerikai betegtõl (aki már szépen
lábadozik) ide a kis román pácienshez, és úgy gondol-
ta, hogy leghelyesebb, ha külön vizsgálja meg az egyes
„testrészeket”. A vizsgálat leginkább a rábeszélésbõl
(ráolvasásból, szóval-verésbõl) külön-külön a fejjel
(ami esetünkben az államfõ), a végtagokkal (ez termé-
szetesen a kormány) és a belsõségekkel, úgymint gyo-
morral, májjal, vesével, epével (azaz a Parlamenttel).
A beteg-doktor, valamint a gyógyszerezés és a keze-
lés metaforái a vezérigazgatótól származnak, aki
eléggé világosan és közérthetõen elmagyarázta: ab-
ból nem lesz gyógyulás, ha csak a gyógyszert vesz-
szük be, vagyis a pénzt költjük el, de nem változta-
tunk az életmódunkon, még akkor is ha ezt bizony
meg kell szenvednünk. 
Azt azonban megjegyezte, hogy a krízisnek nevezett
világjárványt, még e térségben sem egyformán visel-
ték el, nem egyformán érintette az államokat és nem
azonos ideig fognak lábadozni. Mert miközben, Ro-
mániát vagy Magyarországot erõsen elkapta, Len-
gyelországot alig, és ez utóbbi viszonylag enyhe tüne-
tekkel vészelte át. Ez persze annak is köszönhetõ,
hogy egészségesebb életmódot folytatott, minek kö-
vetkeztében az immunrendszere is erõsebb lett. A
másik kettõ pedig szegénysége ellenére is dõzsölt, így
aztán nem csoda, ha szinte kómába került. 
A gyorsvizit végén a biztatás is felemásra sikerült, hi-
szen a Fõorvos azt mondta, hogy már látszik a gyógy-
ulás halovány jele a lassú gazdasági növekedésben, de

idén a munkanélküliség még szintén nö-
vekedni fog, amit sokan szenvednek
majd meg.
Õ is tudja, mi is tudjuk, hogy nem sze-

retjük az ilyenfajta orvosokat, de azt is
tudjuk, hogy – már csak saját érdeké-

ben is – jót akar. 
Miután a Fõorvos elviharzott, a ke-

zelõorvosok még itt maradtak. Varga Attila
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A folyton autonómiát
szajkózó elöljárók
ugyanolyan kíméletlenül
nyesegetik a kultúrát,
mint a centralizált állam.

Ambrus Attila 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha azt képzelném, hogy az Úristen nem érti 
a tréfát, nem is akarnék a mennybe jutni!”

Martin Luther

Közhivatalnokok gyöngye

Nagycsütörtök

„És jött 
a doktor...”

A nap címe. Cãtãlin Voicu kipakolt,
Jurnalul Amatorilor de Voturi din România
Actualã

Magyarázat. A kissé hosszú nevû lap (rövi-
dítve JAVRA), eleget téve a sajtó házõrzõ-
kutya-szerepének, elkísérte a pészédés ke-
resztapát a dutyiba, s végignézte, amint C.
V. kipakolta holmiját a priccsre. 

Álhíreink 
– A kemény telet kihasználva, serény brigá-
dokba tömörülve, százával jelentkeznek a
nyugdíjasok hólapátolásra apanázsuk kiegé-
szítése végett. Többen jégkrémet ettek, mie-
lõtt havat kezdtek volna hányni. 
– Mivel elõre látható, hogy az egyetlen ka-
marából álló parlament terve nem fog sike-
rülni, Emil Boc egy korábbi bevált recept
szerint azt akarja javasolni, hogy páros na-
pokon csak a képviselõház, páratlan napo-
kon csak a szenátus mûködjön. Ez az Egy
napon egy ház program. 
– A tervek szerint a parlamenti függetlenek
csoportja párttá alakul: elõször baloldalivá,
majd liberális, konzervatív és keresztény
eszmékkel és politikusokkal való feltöltõdés
után autentikus néppárttá. 
– Az élénk politikai változások, pártfordu-
lások kapcsán feltett „Cui prodest?” kérdés-
re válaszolva a miniszterelnök kifejtette: kö-
zölheti, hogy Romániában a szegek – mind
a vasszegek, mind pedig a faszegek – gyár-
tása újra fellendül.
– Markó Béla memóriaerõsítõ gyakorlato-
kat végez, hogy észben tudja tartani az
RMDSZ általa kinevezett tisztségviselõinek
seregét. 
– Az államelnök kijelentésére reagálva
Emil Boc bejelentette: „Egészségesebb va-
gyok, mint a kis- és középvállalatok fõnö-
kei!” 
– Jó hír a nyugdíjasoknak: egy kormány-
rendelet értelmében az ibolyacsokrok ezen
a tavaszon részletre, illetve szálanként is
kaphatók lesznek (szagolásukért pedig elég
a pénz csörgésével fizetni). 
– Traian Bãsescu bekeményít. Tavaly az el-
nöki hivatal fenntartása és mûködtetése töb-
be került, mint a szenátusé – ha ez a trend
folytatódik, és az államfõi hivatal költségei a
képviselõk kiadásait is meghaladják, akkor
az elnök takarékosság céljából kénytelen
lesz kérni az alsóház felszámolását is. 



Fleischer Hilda, 
Szakács Zsuzsanna, Totka László

Bár sokan a folyószám-
lák tömeges zárolására

számítanak a mai napon –
mivel március 31-ével lejárt a
személyes adatok frissítésére
elõírt határidõ –, nem kizárt,
hogy a késlekedõk újabb tü-
relmi idõt kapnak. A keres-
kedelmi bankok már hóna-
pokkal ezelõtt szankciókat
helyeztek kilátásba azon
ügyfeleik számára, akik nem
tették meg a szükséges lépé-
seket – értesüléseink szerint
egyelõre mégsem kerül sor a
kontók jegelésére. 

Kérdésünkkel, hogy vár-
ható-e az adatfrissítési határ-
idõ újabb elnapolása, több
pénzintézetet is megkeres-
tünk, ám a válaszokat az ígé-
retek ellenére lapzártáig sem
kaptuk kézhez. Így arról sem
kaptunk megerõsítést, hogy
büntetik-e – és ha igen, mi-
lyen formában – azokat az
ügyfeleket, akik lekésték a
határidõt. 

Alaptalan rémhírek

Amint arról korábban be-
számoltunk, a húsvéti határ-
idõvel már félévi haladékon
van túl a román bankszféra,
ám a pénzintézetek kérésére
a Román Nemzeti Bank
(BNR) további haladékot ad-
hat az intézkedés lebonyolí-
tásához. „Ma kerül sor a
jegybank és a bankárszövet-
ség  közötti tárgyalásra, és
nem kizárt, hogy ez is téma
lesz” – nyilatkozta tegnap la-
punknak Nagy Ágnes, a

BNR igazgatótanácsi tagja,
akit arról kérdeztünk, van-e
tudomása a határidõ meg-
hosszabbításáról. A szakértõ
egyébként elmondta, a ré-
misztõ sajtóhíresztelésekkel
ellentétben az eljárást nem
kell annyira félelmetesnek el-
képzelni. 

„A jegybank kiadott egy
értesítést arról, hogyan is kell
ezt a folyamatot értelmezni,
ebben pedig tisztán szerepel
az is, hogy nem lesz senki-
nek zárolva a bankszámlája.
Az adatfrissítését elmulasz-
tott ügyfelet, elsõ banki láto-
gatása során felszólítja az
ügyfélszolgálat. Amennyi-
ben a kliens ezt megtagadná,
a banknak természetesen jo-

gában áll intézkedni” – fo-
galmazott Nagy Ágnes. A
szakértõtõl azt is megtudtuk,
hogy a 2008-ban hozott tör-
vény lebonyolítására – mely
a pénzmosást, illetve a terro-
rizmus finanszírozását
igyekszik megfékezni –  hu-
szonhárom hónap áll a ban-
kok rendelkezésére.  

Böjtös húsvét?

Az eredetileg kitûzött ha-
táridõ nemcsak a hó végi ki-
fizetések idõpontjával, ha-
nem a húsvéttal is egybe-
esik, amikor a kiadások ele-
ve nagyobbak. Mivel az elõ-
írás a magánszemélyeket és
a vállalkozásokat egyaránt

érinti, sokakat önhibájukon
kívül érhet kellemetlen meg-
lepetés az üres folyószámla
láttán. A helyzet orvoslását
pedig nehezíteni fogja a
bankok ünnepi nyitva
tartása.

Érdeklõdésünkre, hogy
egy nem frissített céges
számláról eljutnak-e az át-
utalt fizetések, meglepõen
megnyugtató választ kap-
tunk: az OTP Bank egyik al-
kalmazottja szerint a követ-
kezõ féléven belül még pó-
tolhatjuk a mulasztást, nem
lesz zárolva a számla. Ezt
az értesülést hatósági forrá-
sokra hivatkozva megerõsíti
az Agerpres hírügynökség is,
mely szerint kicsi a valószí-

nûsége annak, hogy a rég
beharangozott „folyószám-
lablokád” megvalósuljon.
Mivel számos közintéz-
mény kereskedelmi bankok
segítségével bonyolítja
pénzügyeit, elsõsorban a fi-
zetéseket – érvelnek a szak-
értõk –, a kisszámú banki
személyzetnek túl nagy
fennakadást okozna a köz-
szolgálatban dolgozók ada-
tainak határidõn belüli fris-
sítése.

Vihar elõtti csend

A jelek szerint az ügyfél-
szolgálat és a klientúra egy-
elõre nyugodtan kivár. Tudó-
sítóink tegnap nem tapasz-
taltak komolyabb tömeget,
sort vagy forgalmat a bankfi-
ókokban. „Sokan aktualizál-
ták az adataikat, az utolsó
napokban nõtt a forgalom,
de nem volt komolyabb fenn-
akadás. Valószínû azonban,
hogy sokan a határidõ lejárta
után kapnak észbe” – tudtuk
meg a Transilvania Bank
egyik nagyváradi fiókjának
alkalmazottjától.  

„Ügyfeleinknek több mint
fele frissítette adatait márci-
us végéig, az érdeklõdés
azonban szemmel láthatóan
megnövekedett az utóbbi he-
tekben” – nyilatkozta név
nélkül az UniCredit Þiriac
Bank egy alkalmazottja a
HotNewsnak. A Realitatea.net
információi szerint  a leg-
több kereskedelmi bank szi-
gorúan tegnapi határidõvel
számolt, míg a Bancpost áp-
rilis 3-ig, a Raiffeisen Bank
pedig április 9-ig vár. 
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Sipos M. Zoltán

A tavalyinál sikeresebb-
nek ígérkezik a kolozs-

vári Iulius Mall bevásárló-
központban rendezett Zöld
Vásár, miután idén jóval
több biotermékek elõállítá-
sával és forgalmazásával
foglalkozó kisvállalkozót
vonzott a rendezvény. A
tegnap megnyitott sereg-

szemlének köszönhetõen
nagyobb számban kerülhet-
nek idén a kolozsváriak hús-
véti asztalára természetes
alapanyagokból készült élel-
miszerek és italok. „Megle-
põen sokan érdeklõdnek az
itt található termékek iránt.
Persze nem tudom elmon-
dani, hogy az érdeklõdõk
mind vásárolnak is, mivel
vannak drágább termékeink

is. Úgy gondolom azonban,
a termelõk elsõdleges fel-
adata, hogy felhívják a fo-
gyasztók figyelmét az tuda-
tos vásárlásra: nem mind-
egy, hogy az ember olcsó
vagy pedig jó minõségû élel-
miszert fogyaszt” –  mondta
el lapunknak egy bioédessé-
geket forgalmazó árus. Sze-
rinte mindenképpen van jö-
võje a bioélelmiszerek elõál-

lításának és forgalmazásá-
nak, annak ellenére, hogy
ezek csak hosszú távon vál-
hatnak népszerûekké a fo-
gyasztók körében. Standján
tojás, liszt, cukor, színezék,
illetve tartósítószer nélküli
különleges édességeket lehet
vásárolni, melyeknek az ára
is szokatlan: tíz deka nya-
lánkság tíz lejbe kerül. 

A mézet elõállítók nem
panaszkodnak, a vásár egyik
legkelendõb árucikkének
számít a cukor hozzáadása
nélkül elõállított természetes
méhméz. Persze az árak itt
is jóval magasabbak, mint a
nagykereskedésben.

Bár a kiállításon megjelent
huszonhat cég és magánvál-
lakozó nagyrészt Romániá-
ban készíti és forgalmazza
termékeit, magyarországi
családi vállalkozások is el-
hozták készítményeiket. Az
élelmiszerek és kozmetikai
cikkek mellett környezetba-
rát technológiával készült
tisztítószerek, háztartási gé-
pek, bútorok, játékok is sze-
repelnek a kínálatban. A lá-
togatók olyan különlegessé-
gekkel is megismerkedhet-
nek, mint az ökokávé vagy
az „ökolézer”. 

A bioágazatban a jövõ

Zöldülõ ágazat: hosszútávon számíthatnak sikerre a biotermék-forgalmazók A szerzõ felvétele

Bár az ügyfelek zöme frissítette már adatait, még ostrom alá kerülhetnek a bankfiókok Fotó: archív

A bécsi Wirtschaftsblatt jól
elszórakozott azon, hogy a
román és a magyar fõváros-
ban a jegybank egyazon na-
pon hajtott végre kamatvá-
gást. Osztrák barátaink nem
is az alapkamatok csökken-
tésének tényét tették poén
tárgyává, hanem Bukarest
és Budapest nevének hason-
latosságát. Az újság azzal
viccelõdött, hogy a londoni,
valamint az idõeltolódás
miatt jóval késõbb nyitó és
záró New York-i tõzsdén
minden bizonnyal zavart
okozott a hír, mivel a britek
és az amerikaiak elõszeretet-
tel keverik össze a két metro-
polist. Egyfajta városi legen-
daként ez a tévedés közis-
mert Romániában, éppúgy,
mint Magyarországon, és
persze egyik helyen sem
örülnek neki.
Az eredeti hír komoly része
az, hogy a Román Nemzeti
Bank a délelõtt folyamán a
tervezett 25 helyett 50 bázis-
ponttal csökkentette a köz-
ponti alapkamatot (6,5 szá-
zalékra), a magyar pedig
fordítva: a várt 50 helyett 25
bázisponttal (5,5 százalék-
ra). Mivel a térség valutái
rendszerint együtt mozog-

nak, a két döntés együttesen
hozzájárult a forint – ki tudja
meddig tartó – megkapaszko-
dásához.
Ha azonban igaz, nemcsak
egy osztrák újságíró színes
tollából felröppent szellemes-
kedés, hogy a bukaresti–bu-
dapesti „közös” döntés zavart
okozott volna tengerentúli
pénzügyi körökben (Ameriká-
ban valóban közismerten nin-
csenek tisztában a térképpel),
akkor ne álljunk meg félúton!
Fogjunk össze, a két ország
együttes erõvel hirdessen szent
háborút – mondjuk – Soros
György ellen. Szedjük el a va-
gyonát! Sõt, vonjuk be a gya-
nútlan (állítólag ugyancsak
megtévesztett) Londont is! Ne
feledjük: Soros nevéhez fûzõ-
dik az angol font nagy válsá-
ga; egyik volt vállalkozása
szerepet játszott a Romániá-
ban és Magyarországon egy-
aránt jelen lévõ OTP megrog-
gyantásában. Csak kicsit is
ne figyeljen oda, és a Buka-
rest–Budapest kamatvágó
tengely (a Temze-partiak jóté-
kony cinkosságával) máris ki-
fosztotta a Forbes listáján 80.
helyen állomásozó mágnást.

Gyulay Zoltán

Jegyzet

Bukarest és/vagy Budapest?

Érkezik az IMF

Két hét múlva újra Románi-
ába jön a Nemzetközi Valu-
taalap (IMF) küldöttsége,
amely a készenléti hitelmeg-
állapodás feltételeinek a tel-
jesülését vizsgálja – közölte
Sebastian Vlãdescu pénz-
ügyminiszter. A tárcavezetõ
tegnap találkozott Jeffrey
Franksszel, az IMF románi-
ai küldöttségvezetõjével, aki-
vel a következõ látogatáson
kívül az elfogadnivaló törvé-
nyekrõl és a nemzetközi
pénzintézet igazgatótanácsi
ülésérõl egyeztetett.   

Nincs több sokk

Szerény mértékben ugyan,
de növekedésnek indul az
idei év elsõ negyedében a
gazdaság 2009 utolsó három
hónapjának adataihoz ké-
pest – nyilatkozta Cristian
Popa, a Román Nemzeti
Bank (BNR) kormányzóhe-
lyettese egy tegnapi szeminá-
riumon. A szakember sze-
rint 2010-ben várhatóan már
nem szembesül „nagyobb
sokkokkal” az ország, a ban-
kok lassan alkalmazkodnak
az új feltételekhez.  

Kézmûvesek segítése

Ötvenezer lejes vissza nem
térítendõ támogatásban ré-
szesülhetnek a mesterembe-
rek és a kézmûipari tevé-
kenységet folytatók – közölte
a kis- és közepes vállalatok
területi hivatala (OTIMMC).
A programmal a kormány a
mesterségeket és a kisiparos-
ságot kívánja felkarolni, cél-
ja a hagyományos termékek
és szolgáltatások felélesztése
– beleértve a népmûvészeti
tárgyak készítését is.  

Röviden Elnapolt számlazárolás?
Mától zárolhatják a bankok az adatfrissítést elmulasztó ügyfelek kontóit



Folytatás az 1. oldalról

Nagy András a legnagyobb gon-
dot abban látja, hogy  egyelõre
nem értesítették az országban
mûködõ mintegy 6500 patikát az
ártámogatás mikéntjérõl. Sipos
Emese, az egészségügyi minisz-
ter gyógyszerügyi szaktanács-
adója megnyugtató választ adott
a háromszéki felvetésre. „Az ár-
emelés mértéke már jelentõs ide-
je ismert, és holnaptól (mától –
szerk. megj), a rendelkezés ér-
vénybelépése után a tárca hon-
lapján elérhetõ valamennyi, ez-
zel kapcsolatos információ” –

nyilatkozta lapunknak Sipos.
Nagy András a finanszírozási
gondokra a megoldást abban lát-
ja, hogy a következõ hónapban
új keretszerzõdés lép érvénybe
az egészségbiztosító pénztárral,
és így az eddigi száznyolcvan
napról újra hatvan napra csök-
kentik az ártámogatott gyógy-
szerek térítési határidejét. Ez a
tavaly bevezetett, szokatlanul
hosszú átfutási idõ ugyanis ko-
moly pénzügyi gondokat oko-
zott, fõleg a kis alaptõkével mû-
ködõ gyógyszertárak számára. 

Jelenleg a tavaly júliusban ki-
adott gyógyszerek ára jut vissza a

patikákhoz, a 2009-es év mara-
dék öt hónapja még mindig fe-
dezetlen. Sipos Emese részben
indokoltnak tartja a háromszéki
reményeket, de figyelmeztetett
arra, hogy a keretszerzõdés mó-
dosítása nem nyújt mindenre
megoldást. „A dokumentum tar-
talmát most terjeszti Cseke Attila
tárcavezetõ a kormányülés elé.
Sajnos, a térítés átfutási ideje
csak az országos egészségügyi
programot érintõ készítmények
esetében változik. Itt kilencven
napra csökkentik a fizetési határ-
idõt” – ismertette a tervezett mó-
dosításokat Sipos. 
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Megregulázzák a taxisokat

Szigorú rendszabályt vezetett be a kolozs-
vári városháza a helyi taxivállalatok szá-
mára, miután több kliens panasszal for-
dult a hivatalhoz. A rendelkezés értelmé-
ben valamennyi taxis köteles a szolgálat-
hoz méltó öltözetben volánhoz ülni, to-
vábbá szigorúan tilos étkezni, szeszesitalt
és napraforgómagot fogyasztani munka-
idõ alatt.  A döntéshozók figyelmeztetnek
arra, hogy a szabályok betartását szigorú-
an ellenõrzik, a szabályszegõket pedig pél-
dásan megbüntetik.

Vezetõi jogosítvány könnyebben

Egyszerûsítik a vezetõi jogosítvány meg-
szerzésének eljárását a kormány tegnapi
határozata értelmében. A jövõben a sike-
res elméleti vizsgaeredmény egy évig lesz
érvényes. Az, aki egy éven belül nem jele-
nik meg a gyakorlati vizsgán, elveszíti a
vizsgajogot. Azok a kevésbé szerencsések,
akik az elméleti vizsgát sikerrel teljesítik,
de a gyakorlati megmérettetésen elbuk-
nak, újra tesztelhetik vezetési tudásukat
anélkül, hogy a közlekedési szabályzat is-
meretébõl is újra bizonyítanának. Újabb
próbavezetésre leghamarabb harminc nap
múlva lehet jelentkezni, ha a jelölt vállalja
a vezetõi tanfolyam folytatását.

Fiatalok a korrupció ellen

Korrupcióellenes programot hirdetett meg
tegnap a Pro Democraþia egyesület. A
kezdeményezés célja, hogy felhívja a kö-
zépiskolás diákok és az egyetemisták fi-
gyelmét a korrupció társadalmi veszélyei-
re, valamint a közélet átláthatóbbá és el-
lenõrizhetõbbé tételének lehetõségeire. A
programban Buzãu, Focºani, Temes és
Kolozs megye több oktatási intézménye
vesz részt. 

Röviden

Nem tréfa az...
Április elsejétõl drágulnak a hazai gyógyszerek

Nem olcsó az egészség. A minisztériumi rendelkezések szerint összesen 4009 hazai készítmény drágul Fotó: archív

Totka László

Beleegyezett egy nagyváradi
család kómában lévõ hozzá-

tartozója szerveinek átültetésébe,
a Romániában ritka döntés több
gyermek életét mentette meg. A
donor egy helybéli 59 éves nõ,
akit sokáig rendkívül magas vér-
nyomással kezeltek, a beteg végül
egy végzetesnek bizonyuló agy-
vérzéssel került a Nagyváradi
Megyei Kórház intenzív osztá-
lyára. A hét végén diagnosztizál-
ták nála az agyhalál állapotát, lét-
fontosságú szervei azonban
menthetõknek bizonyultak. A
család nagylelkû felajánlása nyo-
mán Bukarestbõl és Kolozsvárról
transzplantációs szakértõi csapat
érkezett Nagyváradra, akik a
szervek további sorsáról dönte-
nek. Végül a vese, a szaruhártya
és a bõrfelszín egy része került át-
ültetésre. A vesét azonnal Kolozs-
várra továbbították, ahol már két
beültetésre elõkészített paciens
várta, a szaruhártyát pedig repü-
lõvel szállították Bukarestbe. A
bõrátültetésre a fõvárosi Grigore
Alexandrescu Kórházban került
sor, ahol több égési sérülést szen-
vedett gyerek esett át a mûtéten.
Az 59 éves nõ eddig a legidõsebb
szervadományozó Bihar megyé-
ben, a többnapos beavatkozás a
negyedik ilyen jellegû mûtétsoro-
zat idén. Szakértõk figyelmeztet-
nek: Romániában rendkívül ala-
csony a transzplantációs beavat-
kozások aránya, az érintettek tá-
jékozatlanságán emberéletek
múlnak.

Életmentõ 
szervátültetés
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Megtáncoltatják 
a sárkányölõt

Új bemutatóra készül a
sepsiszentgyörgyi Három-
szék Táncegyüttes: április
20-án a Szakszervezetek
Házának nagytermében
mutatják be legújabb tánc-
játékunkat, Sárkányölõ cím-
mel. A sepsiszentgyörgyi
Háromszék Táncegyüttes
Szent György Lovag alak-
ját és tetteit felelevenítõ
elõadása, a Paszikratész
Szent Györgyrõl szóló 
passióváltozatára, Weöres
Sándor Octopus avagy Szent
György és a sárkány históriá-
ja címû tragikomédiájára
épül, de feldolgozzák ben-
ne az Arany Legendából át-
vett középkori archaikus
magyar liturgiaszöveget is
az Érdy-kódexbõl, valamint
további legendaválto-
zatokat. 

Nagylak, mint 
Arad megye 
kulturális fõvárosa

Áprilistól szeptemberig
Nagylak õrzi az Arad me-
gye kulturális fõvárosának
kijáró vándorkulcsot – írja
a nyugatijelen.com. Adrian
Þolea megyei alelnök teg-
nap elmondta, Nagylak
mellett szólt, hogy a város
a határ mellett fekszik és
számos nemzetiség – szlo-
vák, magyar, román, ci-
gány – él ott. A hathóna-
pos programsorozatban
lesz többek között komoly-
zenei koncert, színházi elõ-
adás, néptánc elõadás, báb-
színház, ugyanakkor meg-
rendezésre kerül a már ha-
gyományosnak számító Ki-
sebbségek Fesztiválja.

Röviden Ég és föld között „lebeg”
Mátyás király lovas alakja

Kovács Zsolt

A városközponti Bazár-
sor sarkán nyíló Magma

Kortárs Mûvészeti Kiállító-
tér egyúttal megerõsíti a tér-
ségben Sepsiszentgyörgy ve-
zetõ szerepét a mûvészetek
terén. A Kovászna Megyei
Tanács által felújított épület-
ben a Székely Nemzeti Ta-
nács ajánlotta fel a kétszáz
négyzetméteres alapterületû
földszinti és alagsori kiállító-
termeket, ahol új kifejezési
módokat használó alkotók
kiállításai lesznek láthatóak.
Kispál Attila, Kispál Ágnes-
Evelin és Vetró-Bodoni Bar-
nabás fiatal háromszéki mû-
vészek már 2007 óta szorgal-
mazzák a kiállítótér beindí-
tását. Elmondásuk szerint a
Magma hiánypótló jellegû,
hiszen Sepsiszentgyörgyön
mûködik a Gyárfás Jenõ
Képtár, de az a hagyomá-
nyos mûvészeti ágakat kép-
viseli, és a kiállítások több
évre elõre be vannak tábláz-
va. „A Magma Kiállítótér
nem a Képtár ellenében, ha-
nem annak kiegészítésére

jön létre. Kikísérletezzük, ki-
próbáljuk mindazt, ami
majd valamikor bejut a mú-
zeumba és képtárba” –
mondták az új kiállítótér
mûködtetõi. Hozzátették:
céljuk egy független kiállító-
tér létrehozása, ahol kísérle-
tezõ szellemû, innovatív al-
kotások bemutatása, vala-
mint mûhelymunka, elõadá-
sok, kreatív és szakterülete-

ken átívelõ kezdeményezé-
sek kapnának helyet. Ugyan-
akkor a Magma bemutatko-
zási lehetõséget biztosít a fia-
tal alkotók számára, elõny-
ben részesítve az inter-
médiát, képzõmûvészeti fo-
tográfiát, videómûvészetet,
installációt, experimentális
zenét, public artot. „Ma Sep-
siszentgyörgy színháza, mú-
zeuma, táncegyüttese és a

többi kulturális intézménye
révén magas színvonalat
képvisel az erdélyi és nem-
zetközi kulturális életben.
Ezen elért eredmények tük-
rében és azokat erõsítve kí-
vánjuk létrehozni e kiállító-
teret a kortárs mûvészet gya-
korlóterét” – írják bemutat-
kozójukban a Magma Kor-
társ Mûvészeti Kiállítótér
kezdeményezõi, akik szeret-
nének hozzájárulni annak a
Baász Imrei gondolatnak a
kivitelezéséhez, hogy Sepsi-
szentgyörgy egy kortárs mû-
vészeti központtá váljon. 

A Magma Kortárs Mûvé-
szeti Kiállítótér tevékenysé-
ge ma 19 órától a pozsonyi
Rónai Péter és a komáromi
Farkas Roland képzõmûvé-
szek Mester és Tanítványa1 cí-
mû kiállításával indul. Meg-
nyitja Szombathy Bálint vaj-
dasági író, képzõmûvész,
mûkritikus. 

A kiállítás április 20-ig lá-
togatható, hétfõ kivételével
naponta 11-19 óra között. A
Magma Kiállítótér tevékeny-
ségét a www.magma. maybe.ro
oldalon népszerûsítik. 

Hiánypótló kiállítóterem nyitja
ma meg kapuit Szentgyörgyön

Sipos M. Zoltán

Újabb szakaszába érke-
zett a kolozsvári Mátyás-

szoborcsoport restaurációja:
tegnap délután megemelték
a lovas alakját, így a munká-
latokat végzõ szebeni
Concefa  alkalmazottai szá-
mára hozzáférhetõvé vált a
szoboregyüttes talapzata.
Ezek után kezdõdhet el a ta-
lapzat belsõ magjának meg-
erõsítése, ami a szakembe-
rek véleménye szerint a szo-
boregyüttes gyenge pontjá-
nak számít: ez van a legna-
gyobb mértékben megkáro-
sodva. 

A lovas alakot egy speciá-
lis szerkezet segítségével
emelték fel a talapzattól
negyven centiméterre: az
emelõszerkezet sajátossága,
hogy képes a nagytömegû
szoborrészt egyenletesen
megemelni, és rögzíteni –
mondta el lapunknak
Kolozsi Tibor, a Fadrusz-
alkotás bronz részeinek res-
taurálását vezetõ és felügye-
lõ szakavatott szobrászmû-
vész. „Erre a szerkezetre
van kifeszítve a lovas, úgy
hogy a terhelés megoszlik.
Nagy lépés ez a restaurálás
történetében: eddig a belsõ
maghoz nem férhettünk
hozzá, mivel a munkamenet
logikája azt követeli meg,
hogy a belsõ mag restauráci-
óját a talapzat felsõ részétõl
kezdjük el. Azzal, hogy
megemeltük a lovas alakját

tehermentesítettük a talap-
zatot” – mondta el Kolozsi.
Mint megtudtuk a szobrász-
mûvésztõl, a bronz- és kõ-
elemek restaurálása, vala-
mint a belsõ mag megerõsí-
tése ezután egyidõben tör-
ténhet. 

Kolozsi szerint a munkála-
tok fontosságát az is szavatol-

ja, hogy a lovas alak méretei-
ben is egyedülálló: a ló és a
rajta ülõ Mátyás király alakja
is az életnagyság kétszeresére
van megformázva. Ez azért
is egyedi – amint azt a szak-
ember is megerõsítette –,
mert a köztéri szobrok nagy-
sága általában az életnagyság
másfélszerese szokott lenni. 

A Mátyás-szoborcsoport
szokatlan méretét a mögötte
álló Szent Mihály templom
mérete kívánta meg: ekkora
kellett legyen a szoborcso-
port ahhoz, hogy ne törpül-
jön el a templom mérete mel-
lett. Kolozsi Tibor reményei
szerint a nyár végére helyére
kerülnek mind a lovas, mind

pedig a vezérek alakjai is.
Mint elmondta a munkame-
netben adódhatnak meglepe-
tések, ám az a tény, hogy a
lovas alakot sikerült meg-
emelniük, nagy idõnyeresé-
get jelent, ahogy a szobor kö-
ré felépített acélállvány is a
munkamenet szakszerûségét
és gyorsaságát szavatolja. 

Egyidõben haladhatnak a bronz- és kõelemek restaurálási, valamint a belsõ mag megerõsítésének munkálatai A szerzõ felvétele

A Magma kiállítótér a kortárs mûvészeteknek adna helyet

F
o

tó
: 

 K
is

p
á
l 

A
tt

il
a
 

Versünnepre hangolnak 
a nagyváradi mûvészek
Totka László

A verset, a zenét és a ta-
vaszt kívánjuk ünnepelni

– hangzott el tegnap a nagy-
váradi versünnepet beharan-
gozó sajtótájékoztatón. A
költészet napja alkalmából
verses–zenés gálaelõadással
készül a Nagyváradi Szigli-
geti Társulat és Alapítvány,
valamint a Nagyváradi Ál-
lami Filharmónia Szimfoni-
kus Zenekara és Énekkara
április 10-én, 19 órától a Fil-
harmónia koncerttermében.
A rangos esemény díszven-
dége Tolcsvay László zene-
szerzõ, elõadómûvész lesz. 

A rendezvényt azért idõ-
zítették április 11-ike, a ma-
gyar költészet hivatalos
napja helyett április 10-re,
mert 11-én országyûlési vá-
lasztások zajlanak Magyar-
országon, és nem akarják,
hogy bármilyen politikai
színezete legyen a magyar
kultúra ünnepének – mond-
ta el Dimény Levente, a
Szigligeti Társulat mûvé-
szeti igazgatója valamint
Tódor Albert, a Filharmó-
nia intézményének igazga-
tója, a rendezvény fõszerve-
zõi. A gálaest zenei gerincét

Erkel Ferenc bicentenári-
umának alkalmából Erkel-
mûvek képezik majd, vala-
mint a Szigligeti Társulat
hét színmûvésze Arany Já-
nos, József Attila, Márai
Sándor, Radnóti Miklós va-
lamint Pilinszky János ver-
sekkel kedveskedik a nagy-
érdemûnek.

Különösen fontos, hogy a
mûvészetek és a kultúra po-
litikai behatások és korlátok
nélkül tudjon érvényre jutni
– hangsúlyozta Dimény Le-
vente. „Komoly mûvészeti
potenciál van Nagyvára-
don, melyet meg kell ragad-
ni” – tette hozzá a mûvésze-
ti igazgató. 

A belépés ingyenes, meg-
hívó alapján történik majd,
amelyet a színház és a fil-
harmónia jegypénztárainál
lehet igényelni. Dimény Le-
vente elmondta, hogy a
hosszú ideig elhúzódó szín-
házi felújítás miatt számta-
lan kulturális és erkölcsi le-
hetõségtõl esnek el, mint
amilyen a Duna TV évente
megrendezendõ versünnepe
és gálamûsora is, melyet
idén a nagyváradi színház-
ban kívánt volna megren-
dezni a csatorna. 
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Nemsokára új igazgató huppan a
Román Televízió Társaság
(SRTV) és a Román Rádió igaz-
gatói bársonyszékébe. Sajnos, a je-
löléseknél a politikai szempontok
nyomulnak elõtérbe, holott a szak-
maiság és az objektivitás visszanye-
rése kellene legyen a legfõbb cél,
melyet – bármennyire is szajkóz-
zuk a külföldi mintákat – nem le-
het úgy megoldani, hogy politikai
alapon ültetnek az elnök-vezérigaz-
gatói székbe valakit. A közszolgá-
lati médiákról, sajnos, régóta lehet
sejteni, hogy gazdasági vagy poli-
tikai érdekek szolgálatában kény-
telenek (?) állni, és mint a leghite-
lesebb információforrások egyikei,
kitûnõen alkalmasak arra, hogy
széles tömegekhez juttassanak el
manipulatív információkat.
A pártok azonban be kellene lás-
sák, hogy a közszolgálati televízió
és rádió érdekei túl kellene mutas-
sanak a fõ pártok vezetõségének
személyes érdekein. Amíg a poli-
tikum vezetõi személyes imidzsük
építésén, saját érdekeik médiában
való érvényesítéséért küzdenek, ad-
dig az objektív tájékoztatás és a
nagyközönség érdekei nagyon a
háttérben lesznek. Szomorú Emil
Boc azon kijelentése, miszerint
szerdánként, fõmûsoridõben egy
órás, saját fõszereplésû talk-showt
akar a TVR-ben. Elképzelhetõ,
hogy nem csak a köz érdekét kí-
vánja szolgálni ezekkel a „fellépése-
ivel”, és csupán Bãsescu OTV-s vil-

logása ihlette meg. Így könnyedén
a vezetõ pártok ellenõrzése alá ke-
rülhetnek a televíziók, és fennáll az
a veszély, hogy „kikophatnak” be-
lõle az ellenzékiek – hasonlóképpen
ahhoz, amikor Sassu igazgatósága
alatt a jobboldal háttérbe szorult a
szocdemekhez viszonyítva.
A Romániában honos, politikai
felütésû közszolgálatiság nagyív-
ben eltér attól, amit mintaként
emlegetnek. Az 1926-ban etikai (és
nem politikai!) célból államosított
BBC (amellyel a szó szoros értel-
mében vett közszolgálatiság megte-
remtõdött) nem vált a kormány
szolgálójává (mint ahogy az a de-
mokrata-liberálisok szeretnék tenni
a TVR-vel), de nem volt annak el-
lensége sem (mint ahogy
Alexandru Sassu „uralmának al-
konyán” viselkedett a TVR). Ha
már mindenképp külföldi mintát
kívánunk keresni közmédiumaink-
nak, a vegyes mûsorszerkezet és az
elitista hangvétel kialakítása kelle-
ne legyen az elsõdleges szempont.
Azaz a TVR (akárcsak a BBC tet-
te) minden (!) társadalmi csoport-
nak kellene sugározzon, miközben
mûveltebbé, erkölcsösebbé, jobbá
teszi az embereket. Az, hogy a köz-
tévé nem töltötte be ezt a funkciót,
jelzi az, hogy 2006-tól errefelé
drasztikusan csökkent a nézettsége
(miközben ezzel egyenes arányban
növekedett az adóssága). 
Természetesen joggal vetõdik fel a
kérdés, hogy ennyi kereskedelmi té-

vécsatorna között egyáltalán szük-
ség van-e a TVR-re? Vagy a Ro-
mán Rádióra? Vagy akár az
Agerpresre? És miért ne, politikai
alapon mûködõ audiovizuális ta-
nácsra? 
A közmédiumok országimázst kel-
lene építsenek, a kormány és a tár-
sadalom (állampolgárok és civil
szervezetek) között kellene mediál-
janak, amin valljuk be nem fog se-
gíteni az, hogy egy párton (ese-
tünkben a PD-L-n) belül is meg-
oszlanak a jelöltek személyét illetõ
vélemények – a Videanu-Blaga-
klán Rodica Culcer, jelenlegi hír-
igazgatót nyomná, akit maga Ze-
usz ültetett székbe, egyetlen telefon-
hívással. A másik tábor érezhetõen
a Geoanã–Bãsescu vitát levezénylõ
Robert Turcescut támogatná. Az
elnök-vezérigazgatói szék tehát pár-
ton belül fog elkelni – viszonylag jó
ülep alá kerülve, viszont fájdalmas
az a tény, hogy a köztévé jelenlegi
siralmas helyzete emiatt a
párt(érdek)-harc miatt alakult ki,
és bármennyire is kardoskodik a
demokrata-liberális Raluca Turcan
a politikamentesítés mellett, a poli-
tikai alrendszert sajnos be fogják
építeni az adókból finanszírozott
mamutintézmények vezetõi testüle-
tébe. Ennyire félne a politikum egy
független közmédium kritikus (vi-
gyázat: nem ellenségeskedõ!) maga-
tartásától?

Farkas István

Médiagnózis

Politikusi félelem a közszolgától

Röviden

Péter Árpád

Az internetezési lehetõségek
bõvülésével egyre több romá-

niai állampolgár tölti idejének je-
lentõs részét a világhálóra kap-
csolódva. A 360insights nevû
ügynökség a Mediafax megrende-
lésére az újonnan kialakult nete-
zési tendenciákat összesítette.

Többségben városiak

A Media & Advertising címû
összesítõ szerint a netet legfõ-
képp a 34 év alatti városi lakos-
ság használja, illetve azok a fel-
sõfokú végzettségûek, akik az
átlagnál magasabb jövedelem-
mel rendelkeznek.

A megkérdezettek 25 százalé-
ka napisajtót olvas a weben, 22
százalékuk a közösségi oldala-
kon tölti a legtöbb idejét, de a
legtöbben kommunikálni hasz-
nálják az internetes csatornákat.
A világháló látogatóinak 31 szá-
zaléka naponta többször néz e-
mailt. A 800 megkérdezett kö-
zül csak 12 százalék nyilatko-
zott úgy, hogy nem tud egyedül
megnyitni egy elektromos pos-
taládát. A legnépszerûbb levele-
zõ- és csevegõprogramok a
Yahoo!, az MSN és a Skype. A
célcsoport 28 százaléka használ-
ja naponta ezeket, a Facebook és
a Hi5 közösségi oldalakat a
megkérdezettek 21 százaléka
hetente látogatja. Ennél valami-
vel kevesebben rendszeresen fó-
rumoznak (14 százalék), és ol-
vasnak blogot (11 százalék).

A felnõtt férfiak és a fiúk köré-
ben népszerûek az online játé-
kok – 19 százalékuk naponta

játszik valamit, 13 százalékuk
pedig hetente. A megkérdezet-
tek 25 százaléka naponta keres
és néz vicces kisfilmeket a neten
(29 százalékuk hetente). A napi
rendszerességgel internetezõk
60 százaléka naponta tölt le
multimédiás anyagot a netrõl:
filmeket, videoklipeket, és mint-
egy 20 százalék a rádiót is itt
hallgatja.

A felmérés tanúsága szerint a
legkevésbé népszerû internetes
szolgáltatás az online pénzát-
utalás, kifizetés. A megkérdezet-
tek 70 százaléka nyilatkozott
úgy, hogy sosem élt ezzel a lehe-
tõséggel, és csak 11 százalékuk
mondta, hogy havonta egyszer
elõfordul, hogy netes pénzátuta-

lást végezzen. A romániai inter-
netezõk 62 százaléka sosem vá-
sárolt a világhálón. 

A „Mentsük meg a gyereke-
ket” (Salvaþi Copii) alapítvány
által rendelt felmérés alapján a
romániai tinédzserek 70 száza-
léka naponta fellép a világháló-
ra, míg a gyerekeknek 54 száza-
léka teszi ugyanezt. 

Magyarországi nettrendek

A magyarországi netezõk 20
százaléka naponta látogat kö-
zösségi oldalakat, és 12 százalé-
kuk havonta vásárol online áru-
házakban – derül ki a
KutatóCentrum és a MASMI
Hungary Piackutató Intézet fel-

mérésébõl. A férfiak és az egye-
dülállók gyakran használják a
„chat”-funkciókat, vagy az
interneten történõ szóbeli vagy
webkamerás üzenetváltásokat.

Nyugati szomszédunk lako-
sai körében az információgyûj-
tés a legnépszerûbb netes tevé-
kenység. A heti rendszeresség-
gel internetezõk 95 százaléka
rendelkezik legalább egy e-mail
címmel. A közösségi oldalakat
a 18–29 évesek és az egyedülál-
lók látogatják napi rendszeres-
séggel. A netezõk 50 százaléka
szabadidõs programlehetõsé-
gek keresésére is felhasználja a
világhálót és a felmérések sze-
rint fõleg a kisebb városok lakói
szeretnek neten vásárolni. 

Elveszíthetik mûködési engedélyüket azok a
kolozsvári taxisok, akik autójukban mago-
kat esznek, manelét hallgatnak vagy nem
megfelelõ öltözetben dolgoznak. A helyi ön-
kormányzat által hozott, a taxisok tevékeny-
ségét szabályozó legújabb határozat értelmé-
ben ezentúl büntetõpont járna a törvénysér-
tõ fuvarozóknak, három pont összegyûjtését
követõen pedig a polgármesteri hivatal két
évig megvonná az illetõ taxis fuvarozói jo-
gát. Sorin Apostu polgármester szerint elsõ-
sorban olyan kihágásokért jár majd büntetõ-
pont, mint a szabálytalan parkolás, taxi-
megállón kívüli várakozás, illetve civilizálat-
lan magatartás miatt, mint az utcára való
szemetelés, a napraforgóhéj kiszórása az ab-
lakon, valamint manele stílusú zene hallga-
tása az autóban.
A legjobb lenne minden taxis megállóhely
mellé egy-egy zenekritikust telepíteni.

(szûcs el)

Száz szó

Kattintó Kelet-Európa

Cameron: veszélyes a 3D  

A normál technikával készült filmeket
ripsz-ropsz háromdimenziósra változtató
filmtrend veszélyeire figyelmeztetett James
Cameron, az Avatar rendezõje. Cameron
szerint komoly károkat okozhat az új tech-
nika fogadtatásában, ha a hollywoodi stú-
diók normál formátumból hirtelen minden
filmjüket átváltoztatják háromdimenzióssá.
A héten Michael Bay, a Transformers-filmek
rendezõje is kétségeit fejezte ki a robotos
sorozat új epizódjának háromdimenziós
terveivel szemben. Mint a Deadline.com
honlapon írta, még nem szánta rá magát a
film háromdimenzióssá változtatására.

Lady GaGa is Bond lány?

Lady GaGa énekli az új Bond-film fõcím-

dalát – írja a The Sun. A lap úgy értesült, a

világ egyik legfelkapottabb popsztárja mel-

lett az is szólt, hogy drámai elõadásmódja,

és a hangszíne is tökéletesen illik a James

Bond-filmek hangulatához. Mint ismert, az

elõzõ Bond-filmhez, A Quantum csendjéhez

eredetileg Amy Winehouse-t kérték fel,

azonban az énekesnõ akkoriban inkább a

drogok, és az alkohol bûvöletében élt, azért

inkább úgy döntöttek, hogy a White Stripes

gitárosa/énekese Jack White, valamint

Alicia Keys írhatja meg a film betétdalát.  

Romániában legtöbben e-mailezésre, messengerezésre és újságolvasásra használják az internetet

Sipos M. Zoltán

Florin Piersic nevét fogja vi-
selni nemsokára a kolozsvári

Republica mozi – jelentette be
egy tegnapi sajtótájékoztató ke-
retében Sorin Apostu, Kolozs-
vár polgármestere. A polgármes-
ter tervei szerint az idei TIFF
fesztivál lejárta után egy na-
gyobb felújításon fog átesni a
mozi épülete, majd ezt követõen
pedig megkapja a Florin Piersic
Mozi nevet. „Ez egy tisztelgés
minden kolozsvári részérõl a 75
éves mûvész elõtt. Ugyanakkor
így köszönjük meg Piersicnek az
50 éves színészi munkásságát” –
érvelt a keresztelõ mellett
Apostu. Mint elmondta, a ter-
vek szerint a felújítást követõen
a mozi az európai standardok
szintjén fog állni: nemcsak az
épület kerül felújításra, a vetítõ-
és hangtechnikai felszereléseket
is korszerûsítik, így 3D-s vetíté-
seket lehetõvé tevõ technika ke-
rül majd a moziba. A polgár-
mester terveiben szerepel egy
kávézó létrehozása is az épüle-
ten belül, ahol a nagyközönség-
nek gyakrabban lesz lehetõsége
találkozni Florin Piersic-kel. A
mozi épülete elõtt hollywoodi
mintára létre szeretnék hozni a
„sztárok sétányát” is, ahol ko-
lozsvári filmes vagy színházi hí-
rességek kapnak egy csillaggal
jelzett helyet. A befektetések
összege 720 ezer lejre rúg. 

Keresztelik 

a Republicát

Angolul folyékonyan beszélõ fiatalok jelentkezé-
sét várjuk sales/projektmenedzseri munkakörre
az Arab Emirátusokba (Dubaj) es Romániára.
Szakmai tapasztalat elõnyt jelent, de nem kizáró
ok, mivel úgyis megtanítunk, hogyan válj profi
értékesítõvé és sikeressé munkádban. Francia
nyelvtudás elõnyt jelent. Ha szereted a kihíváso-
kat, jelentkezz! 
E-mail címünk: rotterom@rdslink.ro.

Eladó olcsón családi ház Kibéden (Maros megye,
8 km-re Szovátától), 3 szoba, konyha, fürdõszo-
ba, kamra. Lakható felület 100m². Megfelel nya-
ralónak is. Érdeklõdni a 0740-180 058 telefon-
számon lehet.

Csíkszentimre Község Helyi Tanácsa nyilvános
versenytárgyalást szervez a hivatal székhelyén,
(Csíkszentimre, 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 foga-
dunk el a csíkszentimrei Polgármesteri Hivatal
iktatójában, amelyek felbontására 2010 április
22-én 10 órakor kerül sor.
Az árverési ügycsomó beszerezhetõ a hivatal
közbeszerzési osztályán 30 lejért.
További felvilágosítást a hivatal közbeszerzési
osztályán vagy a 0266-347 099-es telefonszá-
mon kaphatnak.

Apróhirdetés

Fotó: Mihãiþeanu Albert
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel - In-
tegrációs magazin
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.10 Carlo és vendégei
10.40 Színházi Műhely
11.10 Ördögi szerencse
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 A Vatikán titkai
15.45 II. János Pál (olasz-
am.-lengyel dráma)
16.25 Mi vagyunk az
unió
16.45 TÉRkép ráadás
17.15 Felelet az életnek
17.40 Beavatás
17.55 Kikötő
18.30 Térkép - Integráci-
ós magazin
19.00 Híróra, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés
23.40 Híradó - Esti
23.55 Váltó - Gazdasági
Híradó
0.10 Pergolesi: Stabat
Mater (magyar koncert-
film)
0.50 Nagyratörők (fran-
cia vígj.)
2.20 Kikötő (ism.)
3.00 Költők társaságában
3.05 Himnusz

Prima tv, 22.30
A cég

Mitch éppen utolsó vizsgájára készül. Nagy jövő vár rá a jo-
gi pályán, de nem hitte volna, hogy éppen őt keresi meg egy
nagy cég. Különös megtiszteltetés a visszautasíthatatlan
ajánlat. A cég luxuskörülményeket biztosít. A rászakadt ké-
nyelem közepette Mitch eleinte természetesnek veszi a cég-
ben uralkodó viszonyokat. Azonban hamarosan különös dol-
gok történnek. Két közös tulajdonost holtan találnak.

m1, 22.40
A remény útja

A film igaz történetet mesél el: 1988 szeptemberében egy
török házaspár hétéves gyermekével a „remény útjára” lép,
és a szegény hazát maga mögött hagyva a gazdag Svájcba
utazik. Hét gyermekük van és a nagypapa tanácsára közü-
lük egyet magukkal visznek, hogy Svájcban járjon iskolába,
és később ő segítse az otthoniakat. A család pénzzé teszi
földjeit, hogy kifizesse az utazást a vélt paradicsomba.

m2, 23.00
Vak szerelmek

Négy vak ember története. Az első történet Peteré, a zeneta-
náré, aki vak és gyengén látó gyermekeknek tanít. Feleségé-
vel átlagos párnak látszanak, csak az tűnik fel, hogy nem
kapcsolják fel a villanyt. A második hős Miro, aki úgy dönt,
hogy küzdeni fog a szerelemért. Elena éppen kisbabát vár,
boldogan és meghatottan készül rá. A negyedik főhős a gyö-
nyörű kamaszlány, aki új iskolába megy.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 English 4 You
11.20 Nyugat 100 - Fo-
gadj örökbe!
12.05 ARCpoétika -
Novák János
12.35 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.50 Kerekek és lépé-
sek
15.35 1100 év Európa
közepén
16.05 Együtt - Zarán-
doklat Mariazellbe
17.30 Egy lépés előre
(spanyol sor.)
18.20 Zene az életem
18.50 Ez történt Ma
Reggel
20.25 Gyerekjáték az
online szolgáltatás
20.35 A kis királylány
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.15 24 (amerikai té-
véfilm sor.)
23.00 Vak szerelmek
(dokumentumf.)
0.15 A remény útja
(svájci-török-angol film-
dráma)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.30 Tell Vilmos ka-
landjai (am. kalandf.,
1986)
17.15 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. film-
sor.)
18.15 Mónika – A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz – Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar filmsorozat)
22.20 CSI: A helyszíne-
lők (am.-kan. sor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.40 Reflektor - Sztár-
magazin
2.00 ittHON - Belföldi
utazási magazin
2.15 Odaát (am. akció-
film-sor.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.40 Teleshop
12.45 A nagy űrlutri
(francia vígjáték, 2006)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Dokik (am. film-
sor.)
16.20 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
17.20 Bűbájos boszor-
kák (amerikai tévéfilm
sor.)
18.25 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 MrÉsMrs (show-
műsor)
21.15 Aktív
21.50 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
23.20 A férjem védel-
mében (am. tévéfilm
sor.)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Gyilkos körök
(filmsor.)
1.20 Tények Este – Hír-
műsor
1.50 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
2.40 Csillagközi rombo-
ló (am.-angol akciófilm-
sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.00 Rájátszás (ism.)
10.00 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Negyedik
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.00 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 BBC Reporters
(ism.)
BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.00 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó
19.00 Értékmentés más-
ként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.00 Péntek
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Civil kaszinó -
Húsbavágó kérdések
0.00 Péntek (ism.)

9.00 Halálbiztos diagnózis
9.55 Gyilkos sorok 10.50
Smallville 11.40 Szívek
szállodája 12.40 Nagy
házalakítás 13.45 A pokol
konyhája 14.40 Nyomta-
lanul 16.20 CSI: A helyszí-
nelők 17.15 Ki ez a lány?
(amerikai vígj. sorozat)
18.15 A pokol konyhája
19.15 A nagy házalakítás
20.10 Ki ez a lány?
(amerikai vígj. sorozat)
21.30 Helyszínelők 22.20
Annapolis (amerikai film-
dráma)   

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport Hírek 9.00 Sport.ro
Hírek 11.10 Labdarúgás:
Europa League 14.10 Kü-
lön kiadás 15.00 Sport.ro
Hírek 16.00 Labdarúgás:
Europa League 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.05 In-
formáció 20.00 Tenisz
Bajnokok Ligája - Miami
22.00 Wrestling RAW
23.00 Póker Világbajnok-
ság 1.00 Sport.ro Hírek
2.00 Tenisz Bajnokok Li-
gája   

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Szerelmek (so-
rozat) 11.15 Életképek (so-
rozat) 14.00 Aniela (soro-
zat) 15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Szegény
Mária (filmsor.) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Kaméleonok
(sorozat) 20.30 Tövisma-
darak (am. tévéfilm sor.,
5. rész) 22.30 Viperafé-
szek (filmsor.) 0.30
Teleshopping 0.45 Igaz
történetek (ism.)   

8.05 001 (német-am.-
angol akció-vígj.) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Célzott lövés (amerikai-
kan. akcióf.) 16.45 Extra-
large: Jo-Jo (amerikai-
német-olasz akció-vígj.)
18.40 Második hullám
(amerikai sci-fi akcióf.)
20.15 Gyilkos robotok
(amerikai akcióf.) 22.10
Az elhagyott bolygó (ame-
rikai sci-fi) 0.10 Dűne (am.
sci-fi akcióf.) 2.40 Az ígé-
ret földje (amerikai film-
dráma)   

7.00 A szív dala (sor.)
7.45 Teleshopping 8.00
Anyaszeretet (sor.) 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának (reality
show) 12.30 Hírek 13.15
Egy másik sors (sor.)
15.00 Mondd mennyibe
kerül 16.00 Terefere
Bahmuval (show)  18.30
D-Hírek 19.15 Menyet
anyának (reality show)
23.00 Angyalok és rova-
rok (angol-am. dráma,
1995) 0.30 Szenvedélyes
történetek   

9.00 Nyughatatlan Jordan
10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 12.00 Amy-nek ítélve
(amerikai filmsor.) 13.00
Lázadj! (amerikai-kan.-
olasz vígj.) 15.00 Jeanne
d’Arc (kanadai kalandf.)
19.00 A múlt sötét árnyai
(amerikai filmdráma)
20.00 Nash Bridges - Trük-
kös hekus 21.00 Bűnös
szándék (krimisorozat)
22.00 Esküdt ellenségek
(amerikai sor.) 0.00 Fo-
gadj a nőre (ameirkai rom.
film, 2008)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Wagner (angol-
magyar filmsor.)
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporhírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar tévéfilm sor.)
14.35 Körzeti magazin
15.40 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthí-
rek
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.50 Teadélután
19.00 Nagypénteki re-
formátus istentisztelet
20.00 Ez az ember való-
ban az Isten fia volt
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Kereszt út - Virág-
vasárnaptól, Fehérvasár-
napig
22.00 Az Este - Péntek
22.40 A remény útja
(svájci-török-angol film-
dráma)
0.35 Hírek - Időjárás-
jelentés
0.40 Memento
0.50 Teadélután
2.05 Nappali 
(ism.)

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (amerikai filmsor.)
11.15 100%-os jótállás
12.15 Mágikus szem
12.45 Titkok a palotá-
ban (koreai filmsor.,
ism.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.35 Románia Parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Keresztút
17.25 Dokumentumfilm
17.50 UEFA Champions
League Magazin
18.25 Titkok a palotá-
ban (koreai filmsorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
21.10 A hit világa - ünne-
pi műsor
22.10 Egy hold alatt
(mexikói-amerikai film-
dráma, 2007)
0.00 Hírek,
Időjárásjelentés
0.15 Ion Dolanescu
(ism.)

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
9.55 Könyvbemutató
10.00 Sztár-detektív (am.-
kanadai filmdráma, 2008,
ism.)
12.00 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977, 4. rész, ism.)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Divertis - Land of
Jokes
15.00 Divertis - szórakoz-
tató műsor
16.15 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977, 5. rész)

19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Érted táncolok -
Stefan Banica Jr. és Iulia
Vatur szórakoztató műso-
ra
1.00 Visszaszámlálás
(spanyol filmsor.)
2.00 Apropo TV - szóra-
koztató műsor (ism.)
2.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977, 5. rész, ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Benny Hill (filmsoro-
zat)
12.00 Különleges ügyosz-
tály (amerikai krimisoro-
zat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
14.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai vígjátéksoro-
zat)
14.30 Mutassalak be a
szüleimnek (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport
20.30 Labdarúgás:
Dinamo - Gaz Metan
Medias
22.30 A múmia visszatér
(amerikai kalandfilm,
2001)

1.00 Parancsok (amerikai
romantikus vígjáték, 1997)
2.45 Híradó, Sport

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Kandikamera
(ism.)
7.30 Autófórum
8.00 Senki sem tökéle-
tes
8.20 Sport Florentiná-
val
8.30 Teleshopping
9.00 Ying, yang, yo
9.30 Saman király
10.00 Galileo - szóra-
koztató műsor (ism.)
10.30 A test (amerikai-
izraeli-német thriller,
2001, ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 A nagy húsvéti
tojásvadászat (amerikai
animációs film, 1999)
15.15 Forró éjszakában
(am. filmdráma, 1967)
17.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Ki az úr a ház-
nál? (amerikai vígjáték,
1995)
22.30 A cég (amerikai
akcióthriller, 1993)
1.30 Hírek
2.30 Forró éjszakában
(am. filmdráma, 1967,
ism.)

7.00 Amerikai hotrodok -
‘63-as Corvette
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Ásványok
11.00 Miami Ink - A tetová-
lók
12.00 Töréspont - Busz
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei -
Szibéria
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Motorkerékpár-motorok
17.00 Állítólag – Ragasztó-
szalag
18.00 Újjáépítők
19.00 Fegyvertények -
Megfélemlítés
20.00 Túlélés törvényei -
Szibéria

21.00 Hogyan készült? -
Gyújtógyertya
22.00 Amikor megáll az
idő - Mutatványosok
22.30 Rács mögött külföld-
ön
23.30 Megrázó történetek
0.30 A borzalom pillanatai
1.30 Dühöngő világ 

5.25 Hírek, Sport, időjá-
rás
7.00 Szépségközpont
(filmsor.)
8.10 Felhők a szemedben
(német film, 2006, ism.)
9.45 Lehet, hogy nem
tudtad
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Bazár (ism.)
10.45 Találkozunk
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Kulturális magazin
13.15 A románok hagyo-
mánya
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Euronews
17.15 Lehet, hogy nem
tudtad
17.30 Kosárlabda: CSU
Ploiesti - Energia
Rovinari
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.30 Csavargó horgász
21.00 Jamie (sor.)
21.30 Az áldozat nevé-
ben
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.05 Küzdj az életért!
(sor.)
0.10 Vékony jégen (kan.-
am. filmdráma, 2003)

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00
Déli harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház
14.30 Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00
Közelről 16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet
18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó
19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika 23.25 Esti beszélgetés   

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló, műsorism.
16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Operettparádé

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Heti esemény-összefoglaló   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Műve-
lődési hírek, Környezetünk védelmében Agrárgazda az unió kü-
szöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, Délutáni
váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató
műsor, Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden   
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Ma Hugó nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Hugó germán eredetû
férfinév, amely a Hug- kez-
detû nevek rövidülésébõl
keletkezett (Hugubert,
Hugwin, Hugbald), jelen-
tése: értelmes, intelligens.
Holnap Áron napja van.

Évforduló
• 1572-ben kitört a német-
alföldi szabadságharc.
• 1868-ban született Ed-
mond Rostand francia köl-
tõ, drámaíró, a Cyrano de
Bergerac és a Sasfiók szerzõ-
je.
• 1873-ban született Sergey
Rachmaninov orosz zene-
szerzõ, zongoramûvész,
karmester.

Vicc
Az elmeosztályon az egyik
ápolt egy botra kötött cér-
nát lógat a vécékagylóba,
és elmerengve üldögél mel-
lette. Benyit az ápolónõ, és
megkérdezi:
– Na, mi újság? Fogott már
valamit?
Mire a beteg:
– Megõrült maga? A vécé-
kagylóban?

Recept
Provence-i rizssaláta
Hozzávalók: 2 fej vörös-
hagyma, 3-3 ek. olaj és bor-
ecet, 1 kk. provence-i fûszer-
keverék, 2 paradicsom, 2
cukkini, 25 dkg elõfõzött
hosszú szemû rizs, 2 ek. tár-
kony, 10 dkg kecskesajt,
bors, só.
Elkészítése: Mély tálban si-
mára keverjük az olajat az
ecettel, az apróra vágott
hagymával, a fûszerkeverék-
kel, majd sóval, borssal íze-
sítjük. Lefedjük, és 15 percig
állni hagyjuk. A paradicso-
mokat meghámozzuk, belse-
jüket kikaparjuk, húsukat
összezúzzuk, és szitába tesz-
szük, hogy a fölösleges lé ki-
csöpögjön. A cukkiniket
vastagon felszeleteljük, majd
felkockázzuk, és roppanós
puhára pároljuk. A rizst sós
vízben megfõzzük, majd le-
csöpögtetjük. Amikor lan-
gyosra hûlt, összekeverjük a
cukkinivel, a paradicsom-
mal, a tárkonnyal, és 1 órára
hûtõbe tesszük. A sajtot a
saláta tetejére morzsoljuk.
Tárkonylevelekkel díszítve
tálaljuk.

2010. április 1., csütörtök   www.maszol.ro

Nagy ritkaság, hogy amikor
valaki a maga osztálya fölé
emelkedik, ne váljék ellenségé-
vé. Az ember mindig tartozik
valahova, más emberekhez, ki-
sebb vagy nagyobb közösségbe.
A legtöbb ember alapvetõen
minõségileg különbözõnek érzi
ezeket a közösségeket, ezért
mindent elkövet, hogy feljebb
kerüljön az általa vélt ranglét-
rán. Csakhogy az ember lelke

érzi ennek a dolognak a hamis-
ságát és ürességét, ezért, hogy ne
kísértse az értelmetlenségnek ez a
gondolata, gyorsan megveti azo-
kat, akik közül kiemelkedett. Ez-
zel egyrészt még határozottabban
el akar határolódni azoktól,
másrészt pedig meg szeretné aka-
dályozni, hogy esetleg mások is
kiemelkedjenek onnan, végül pe-
dig igyekszik elfelejteni, hogy va-
lamikor õ is oda tartozott.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Dolgozzon kitartóan, de kezelje
könnyedséggel ezt a napot. Hu-
morát megcsillogtathatja, ami-
vel a többieknek is örömet okoz.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Furcsa híreket, rémisztõ infor-
mációkat hall. Semmi komoly,
csupán áprilisi tréfáról van szó. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Könnyedséggel oldja meg felada-
tait, mesteri érzékkel kerüli a
buktatókat. Barátaival remekül
fognak szórakozni.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Megfontolandó ötletek hangoz-
nak el ma különbözõ emberek-
tõl. A bõség zavarában nem is
tudja, melyiket válassza. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Tegyen meg mindent, amivel
egy nehézségekkel küszködõ ba-
rátját segíteni tudná. Legyen
rugalmas és elnézõ, de fõleg
nagyon udvarias.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A világnézetére hatást gyakorló,
karakteres emberekkel beszélget.
Használja ki a lehetõséget, hogy
új megközelítés alapján elemez-
hesse az információkat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ragyogó lehetõsége adódik ol-
csóbban hozzájutni néhány fon-
tos portékához, de ne feledje,
hogy a keresztény világ legna-
gyobb ünnepe nem errõl szól.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Sok pénzébe kerülhet vendégül
látni valakit, aki pedig ellene
van a költekezésnek. Ne engedje
magát becsapni. Ma erõsen fenn-
áll ennek a veszélye.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A takarékoskodás és a visszafo-
gottság napja a mai. Megfonto-
landó tapasztalatokat szerezhet.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Egy késés miatt csalódott lesz.
Ezen hamar tegye túl magát.
Igyekeznek Önt becsapni, és szív-
bõl kacagnak az áprilisi tréfán.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Jó hangulatú társaság veszi kö-
rül. Különös élményekben lesz
része. Legyen udvarias, és Ön se
maradjon ki az április elsejei bo-
londozásokból.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Késztetést érez, hogy extrém dol-
gokat vásároljon, de ne engedjen
a csábításnak, mert lehet, hogy
késõbb megbánná. A szerelem-
ben sikereket érhet el.

Horoszkóp
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Röviden
Egy évre akarják eltiltani Mutut

Adrian Mutu egy évre szóló eltiltását kéri
az Olasz Olimpiai Bizottság (CONi)
ügyészsége a CONi bíróságától – jelentette
be tegnap a római székhelyû testület. A
Fiorentina román válogatott labdarúgójá-
nak szervezetében, mint ismert, szibu-
tramint mutatott ki a doppingteszt, de be-
vallása szerint nem szándékosan használta
a tiltott szert. Mutut korábban kokainfo-
gyasztása miatt tiltották el a futballozástól.

Ismét lesz Román Kupa 
a nõi kézilabdázóknak

A következõ szezontól ismét megrendezik
az elmúlt években elmaradt Román Kupát
a nõi kézilabdázóknak. Ezt Cristian Gaþu,
a Román Kézilabda-szövetség elnöke nyi-
latkozta, és hozzátette: mostantól Szuper-
kupát is szerveznek. Az idén még csak a
férfiak vívnak meg a Román Kupáért,
mégpedig május 19–22-én, Brassóban.

Szõcs Bernadette a világelsõ

A 15 év alatti nõi asztaliteniszezõk világ-
ranglistájának az élére ugrott Szõcs
Bernadette, a sportág legfõbb romániai re-
ménysége. A fiatal pingpongozót a nálánál
idõsebbek között is elõkelõkelõ helyen
rangsorolják, az U18-asok listáján a tizedik
helyen jegyzik.

Rogge-tól kér segítséget Schmitt Pál

Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) elnöke Jacques Rogge-nak, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöké-
nek segítségét kérte, hogy Pars Krisztián
végre megkaphassa a 2008-as pekingi olim-
pián szerzett ezüstérmét. Schmitt levelében
leírja, hogy a magyar kalapácsvetõ Peking-
ben eredetileg negyedik lett, de az elõtte
végzett két fehérorosz, Vagyim
Gyevjatovszkij és Ivan Tyihon eredményét
doppingvétség miatt törölték. A két fehér-
orosz atléta a NOB döntése után a nemzet-
közi Sportdöntõbírósághoz fordult, amely
elutasította kérelmüket, Tyihonék ez ellen
fellebbeztek. A bíróság legutóbbi, januári
tárgyalásáról még nem adott tájékoztatást.

Lengyel–német-meccsel 
avatnak stadiont

A hazai válogatott németek elleni mérkõzé-
sével avatják fel a jövõ évben a 2012-es len-
gyel–ukrán közös rendezésû labdarúgó Eu-
rópa-bajnokságra megújuló varsói stadiont.
A német sportági szövetség közlése szerint
a mérkõzést 2011. szeptember 6-án lesz. 

Federer kikapott Miamiban

Nem jutott be a negyeddöntõbe a világelsõ
Roger Federer a Miamiban zajló kemény-
pályás tenisztorna férfi versenyében. A
svájci klasszis a keddi játéknapon a 16. he-
lyen kiemelt cseh Tomas Berdychtõl kapott
ki 6-4, 6-7 (3-7), 7-6 (8-6)-ra. „Nem titok,
hogy akadtak gondjaim az egyesült álla-
mokbeli mérkõzéseim során. Ez kiábrándí-
tó” – mondta Federer, aki a miami viadalt
megelõzõen Indian Wellsben már a 16 kö-
zé sem tudta beverekedni magát.

Románia javított, 
Magyarország rontott

Románia labdarúgó-válogatottja négy he-
lyet elõrelépve a 32., Magyarország viszont
négy helyet visszaesve az 52. a Nemzetkö-
zi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tegnap ki-
adott világranglistáján. Az élen nincs vál-
tozás, továbbra is az Európa-bajnok spa-
nyolok vezetnek a brazilok és a hollandok
elõtt. A legfrissebb FIFA-ranglista élmezõ-
nye (zárójelben a korábbi helyezés): 1. (1.)
Spanyolország, 2. (2.) Brazília, 3. (3.) Hol-
landia, 4. (6.) Portugália, 5. (4.) Olaszor-
szág, 6. (5.) Németország, 7. (8.) Anglia, 8.
(7.) Franciaország, 9. (9.) Argentína, 10.
(11.) Horvátország.

Színvonalvesztés plusszal
Elõnyt jelenthet, hogy kevesebb idegenlégiós szerepelt a bajnokságban

Jégkorong

V. Ny. R.

„Úgy érzem, hogy a tavalyi
szezonhoz képest csökkent a

színvonal a hazai bajnokságban”
– jelentette ki lapunknak
Tánczos Barna, a Román Jégko-
rong-szövetség elnöke, aki sze-
rint ez a visszaesés jobbára an-
nak tudható be, hogy az idén ke-
vesebb idegenlégiós szerepelt a
csapatokban. Ennek köszönhe-
tõen viszont több hazai játékos
kapott lehetõséget, akiknél
Tánczos komoly fejlõdést ta-
pasztalt a 2009–2010-es idény-
ben. „Ez mindeképp a válogatott
hasznára válhat” – magyarázta.

Ami a Csíkszeredai Sportklub
címvédésével zárult rájátszást il-
leti, a szervezet elsõ embere
csak azt sajnálja, hogy a steauá-
sok végül csak arra játszottak,
hogy ellenfeleiknek sérülést
okozzanak. „Ez meglátszik
majd a válogatottban is, a jövõ-
ben jó lenne az ilyesmit elkerül-

ni” – mondta, de hozzátette: lát-
ványos mérkõzéseket vívott
egymással a két csapat, és izgal-
massá vált a rájátszás, amikor a
Steaua az utolsó három meccsre
feltámadt. Cseke Szilárd, a
Csíkszeredai Sportklub aligaz-
gatója szerint is csökkent a szín-
vonal, úgy a MOL Ligában,
mint a hazai bajnokságban.
„Tavaly sokkal erõsebb csapa-
tok voltak, és akkor még szere-
pelt a Csíkszeredai HC is” –
mondta lapunknak a hargitai
klub illetékese.

Döntésre 
várva ünnepeltek

Érdeklõdésünkre Cseke azt is
elmondta, hogy a pályán kihar-
colt címvédésüket természete-
sen megünnepelték, és bíznak
abban, hogy a szövetségi büró is
kedvezõen dönt ügyükben. Is-
mert ugyanis, hogy a Steaua
bepanasztolta a csíkiakat, ami-
ért négy játékosuk igazolvány
nélkül, csak a nemzetközi szö-

vetségtõl leküldött átigazolási
papírok alapján lépett pályára a
bajnokságban. A fegyelmi bi-
zottság korábban úgy döntött,
hogy nem kompetens az ügy el-
döntésében, és ezért továbbítot-
ta azt a büróhoz. A húsvéti ün-
nepek miatt az ülést csak jövõ
héten, április hatodikán tartják
meg. „Ez a szépséghibája a do-
lognak, de remélem, hogy a pá-
lyán kiharcolt eredmények nem
változnak meg emiatt” – ma-
gyarázta a Sportklub aligazgató-
ja, hozzátéve, hogy a MOL Li-
gát kivéve elégedettek a
2009–2010-es szezonban felmu-
tatott teljesítményükkel, hiszen
teljesítették célkitûzéseiket.
Most megkezdik a játékosok
szerzõdéseinek újratárgyalását,
jégkorongozóik pedig levezetõ-
edzéseken vesznek részt.

Készül a válogatott

„Így szezon végén elmondha-
tom, hogy a válogatott körül a
hangulat radikálisan megválto-

zott. Csapattól függetlenül a já-
tékosok jó kedvvel jönnek az
együttesbe” – mondta Tánczos,
aki szerint immáron csak a játé-
kosokon és az edzõkön múlik,
hogy sikerül-e a célkitûzés: fel-
jutni a világbajnokság I-es diví-
ziójába. A trikolóroknak lehetõ-
ségük van nemzetközi felkészü-
lési mérkõzéseket is vívni az
idei seregszemle elõtt, hét végén
például Hollandiában játszanak
két barátságos összecsapást.
„Teljes kerettel utazunk, de kö-
zülük még senkinek sem biztos
a vb-n való részvétele. Ezek a
mérkõzések azt a célt szolgál-
ják, hogy a szövetségi kapitány,
Tom Skinner felmérje a
játékosok pillanatnyi erõnlétét
és felkészültségét” – magyarázta
a szövetségi elnök. Nagyon
nagy sikernek tartja, hogy Hozó
Levente visszatért a válogatott-
ba, hiszen amint arról korábban
beszámoltunk: a Sportklub ta-
pasztalt hokisa tíz év szünet
után ölti magára a válogatott
mezét.

Ördögûzésre alapoztak a bajorok

Labdarúgás

ÚMSZ

A Bayern München labdarú-
gócsapatának sikerült 2-1-re

legyõznie a vendég Manchester
Unitedet a Bajnokok Ligája ne-
gyeddöntõjének elsõ mérkõzé-
sén. A kedd esti összecsapáson
ugyan a repülõrajtot vett Vörös
Ördögök szerezték meg a veze-
tést – a második percben Wayne
Rooney volt eredményes – a ba-
jorok magukhoz tértek a sokkha-
tásból, és miközben az angolok
visszavettek a tempóból, addig
õk átvették a játék irányítását. A
nagy iramban futballozó német

gárdából Frank Ribéry egyenlí-
tette ki az állást, majd a hajrában
Ivica Olic használta ki a védõk
hibáját. A vereség és Rooney le-
sérülése dacára Sir Alex
Ferguson, a manchesteriek mes-
tere mégis elégedetten nyilatko-
zott a mérkõzés végén, mivel az
idegenben lõtt gól elõnyt jelent
számukra. „Összességében elé-
gedett vagyok az eredménnyel,
de játszhattunk volna jobban is”
– jelentette ki a tréner. Louis van
Gaal, a bajorok edzõje is aggó-
dik a kapott gól miatt, de szerin-
te õk is képesek idegenben akár
többször is betalálni. „Ezért az-
tán reménykedhetünk” – fogal-
mazta meg a holland szakember.

A keddi BL-forduló másik ne-
gyeddöntõjén a francia „házi-
rangadóból” a házigazda Lyon
került ki gyõztesen, 3-1-re múlta
felül a Bordeaux alakulatát.
„Varázslatos, csúcsminõségû
mérkõzés volt, a Lyon számára
jó végeredménnyel. Bordeaux-
ba azzal a szándékkal utazunk
el, hogy ott is szerezzünk gólt,
és akkor végre történetünk so-
rán elõször ott lehetünk a BL-
elõdöntõben” – mondta lelke-
sen a lyoni klub elnöke, Jean-
Michel Aulas.

A tegnapi mérkõzéseket lap-
zártánk után rendezték, a visz-
szavágók pedig jövõ héten
lesznek. 

Frank Ribéry elrúgta a labdát, amely a sorfalon irányt változtatva a Manchester United kapujában landolt

Ioan Andone
Giuleºti-re ment
Labdarúgás

ÚMSZ

„Copos úr projektje nagyon
érdekes” – jelentette ki teg-

nap délután Ioan Andone a Ra-
pid futballklubjának giuleºti-i
székhelye elõtt, miután hossza-
san tárgyalt a klubtulajdonos
George Coposszal az élvonalbeli
labdarúgócsapat vezetõedzõi
tisztségérõl. Ismert ugyanis,
hogy a bukarestiek szakmai stáb-
ja „fejetlenné” vált, miután a
technikai igazgató Nicolae
Manea bejelentette: nem hajlan-
dó tovább irányítani az együt-
test. Az elmúlt idõszak vereségei
miatt a klub vezetõsége elõször
arra a Mircea Rednicre gondolt
utódként, akivel a Rapid leg-
utóbb bajnoki címet nyert, ám a
tréner visszautasította az ajánla-
tot. Ioan Andone neve is már ko-
rábban felmerült, és miután ked-
den lemondott a Szófiai CSZKA
edzõi posztjáról, kijelentette:
amennyiben meggyõzõ ajánlatot
kap a vasutasoktól, elvállalja a
tisztséget. A tegnapi tárgyalások
alatt több sajtóorgánum is arról
adott hírt, hogy Andone már
aláírt a Rapidhoz, de a szakem-
ber végül bejelentette: „Még
semmit nem írtam alá, de ami-
kor aláírom, Önök is megtudják.
Most végignéztem egy edzést,
amelyet Ciprian Panait irányí-
tott” – magyarázta Andone,
ugyanakkor jelezte: a szerzõdés
megkötése már csak idõ kérdése.
Lapzártánkig nem parafálták a
megegyezést, sajtóhírek szerint
ma reggelre válik hivatalossá az
edzõi kinevezés. A tréner koráb-
ban a Dinamóval és a Kolozsvá-
ri CFR-vel is bajnoki címet nyert
a Liga I-ben. Érdekesség, hogy a
Rapid eddig mindegyik jelentõs
bajnoki sikerét a Dinamótol ér-
kezett szakemberrel érte el –
Rednic elõtt Mircea Lucescu irá-
nyítása alatt nyerte meg a pont-
vadászatot. 

A negyeddöntõk elsõ mérkõzéseit rendezik ma
az Európa Ligában, amelyben többek között a
Gera Zoltánt foglalkoztató Fulham labdarúgó-
csapata is érdekelt. Az angol együttes, amely a
nyolcaddöntõben a Juventust búcsúztatta,
most a német bajnokot, a Wolfsburgot látja

vendégül. Spanyolországban „házi-rangadó”
lesz, hiszen a Valencia a Madridi Atléticót fo-
gadja, míg a belga Standard Liege Hamburgban
szerepel. A legizgalmasabbnak a Benfica–
Liverpool-mérkõzés ígérkezik, ezt a Sport.ro élõ-
ben közvetíti 22 órától.

Negyeddöntõben az Európa Liga mezõnye

Fotó: Reuters
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