
TVR: elhúzódó vezetõváltás

„Az új elnök-vezérigazgatók kinevezése
elõtt szükség volna a köztévé és rádió mû-
ködését szabályozó törvény módosítására,
hogy új vezetõikrõl ne a politikai algorit-
mus döntsön” – jelentette ki tegnap Emil
Boc. Korábban a sajtó demokrata-liberális
forrásokra hivatkozva azt írta: Robert
Turcescu és Rodica Culcer a legesélyeseb-
bek a tévéelnöki posztra. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0908 ▼
1 amerikai dollár 3,0567 ▲
100 magyar forint 1,5415 ▼

Kampány vízummentességért

A román diplomácia legfontosabb célkitû-
zése az Egyesült Államokkal való kapcso-
latban állampolgáraink vízumkötelezett-
ségének eltörlése – jelentette be tegnap 
Teodor Baconschi külügyminiszter azt kö-
vetõen, hogy találkozott Mark Gitenstein
amerikai nagykövettel. 

Aktuális 3

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 2
Zavargások Kirgizisztánban

Rendkívüli állapotot hirdetett ki tegnap
egész Kirgizisztánban Danijar Uszenov
kormányfõ, miután véres összecsapások
törtek ki a fõvárosban, Biskekben az állam-
fõ távozását, a hatalom átadását követelõ
tüntetõk és a rohamrendõrség között. 

Szép új nemzedék
A gondtalan és gondatlan, felelõtlen,
mindemellett pedig tudatlan aranyifjak
uralma körvonalazódik; a „diszkónem-
zedéké”.  Az „új elit” ugyanis a húsz év

során levitézlett politikai osz-
tály egyenes ágú leszárma-
zottja, a szó szoros és át-
vitt értelmében is. Azoké,

akik az eltelt két évtizedben
korábban elképzelhetet-
len vagyont harácsoltak
össze, teljhatalmat ka-
parintottak meg.Bogdán Tibor

ÚMSZ

A Fidesz, az MSZP és a Job-
bik mellett az LMP lehet a

negyedik párt, amely bejut a par-
lamentbe a magyarországi vá-
lasztásokon a Nézõpont Intézet
által készített legfrissebb felmérés
szerint. A Szonda Ipsos közvéle-
mény-kutatása egy nappal ezelõtt
még csak 3 százalékot jósolt az
LMP-nek. A Fidesz húsz éve az
öt százalékot alig átugorva, 5,44-
dal jutott be a magyar országgyû-
lésbe, most pedig kétharmados
gyõzelemre készül. Riválisa, az
MSZP 1990-ben 8,55 százalékot
kapott. A két rivális alakulat sor-
sa sok mindenben párhuzamo-
san alakult az elmúlt húsz évben.
2. és 4. oldal 

Fleischer Hilda

Nem volt elegendõ az ellenzék
51 voksa ahhoz, hogy a szená-

tus késõ délutánig elhúzódó teg-
napi ülésén megszavazza a Daniel
Funeriu oktatási miniszter ellen
benyújtott egyszerû indítványt.
Az indítvány ellen 65 szenátor
szavazott. Az RMDSZ-t képvise-
lõ Bokor Tibor elmondta, nem
szavaz olyan reform ellen, amely a
közoktatást próbálja decentrali-
zálni. A kisebbségi oktatás téma-
körét érintve Daniel Funeriu tár-
cavezetõ megjegyezte: erõs, maga-
biztos nemzetnek nem kell megri-
adnia attól, hogy a kisebbségi is-
kolákban különbözõ tantárgyakat
nem románul tanítanak. 
Folytatása a 3. oldalon 

MSZP–Fidesz: 
húszéves háború

Marad Funeriu
oktatási reformja

Megrázó számlabehajtás
Négybanis hátralékért is leállítja a villanyáram-szolgáltatást az Electrica

Miközben tárgyalások zajlottak, több tucat háziorvos gyûlt össze Fotó: Tofán Levente

Ha idén nem történik érdemi
elõrelépés az egészségügyben,

a jövõ év példátlan sztrájksorozat
éve lehet – fenyegetõzött tegnap a

Sanitas szakszervezet. Eközben
Bukarestben a háziorvosok a biz-
tosítóval tárgyaló kollegáikkal
szolidarizáltak. 7. oldal 

Idõs emberek egészségével játszanak. A kárvallott házaspár fia, Vajda Zsigmond mutatja a szüleihez érkezett Electrica-felszólítást Fotó: Kovács Zsolt

Fehérköpenyes tiltakozások

Gyermekük megfogalmazása szerint „szívbajközeli állapotba” került Sepsiszentgyörgyön

egy idõs házaspár, amikor kézbe vette az Electrica áramszolgáltatótól érkezett felszólítást:

április 10-ig törlesszék négy banis tartozásukat, ellenkezõ esetben áram nélkül maradnak.

Az Electrica szóvivõje lapunknak megerõsítette: a háromszéki nyugdíjasok esete nem egye-

di az országban, a szolgáltató számítógépes rendszere ugyanis nincs tekintettel az ügyfél

tartozásának összegére, kíméletlenül behajtja a banis kintlevõségeket is. Elena Voinea közöl-

te, a panaszok nyomán az Electrica ésszerûsíteni kívánja rendszerét. 7. oldal 



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2010. április 8., csütörtök2

Röviden

Cartianu marad az Adevãrulnál

Grigore Cartianu, az Adevãrul fõszerkesztõ-
je, aki az Adevãrul Holding vezérigazgató-
jának, Rãzvan Corneþeanunak a felmondá-
sa után szintén bejelentette távozását, to-
vábbra is a lapnál marad – írja a
HotNews.ro. „A tröszt vezetõinek ígéretei
hatására döntöttem a maradás mellett, akik
biztosítottak afelõl, hogy nem lesz semmi-
féle politikai nyomás, amely az újságírói
szakma szabad gyakorlását veszélyeztetné”
– magyarázta a hírportálnak maradása okát
Cartianu. A fõszerkesztõ hozzátette: an-
nak, hogy továbbra is a tröszt berkeiben
marad nincs semmiféle anyagi vonzata, az-
az nem megvásárolták hûségét. 

Boc magához ragadta a mikrofont

Emil Boc kormányfõ tegnap kellemetlen
meglepetést szerzett a Realitatea hírtelevízió
szenátusi tudósítójának, amikor kikapta ke-
zébõl a mikrofont a heves támadást intézett
a sajtótröszt ellen. A miniszterelnök azt rót-
ta fel a sajtócégnek, hogy egy nappal ko-
rábban nem engedélyezte szóvivõjének,
hogy telefonon pontosítson egy helytelenül
közölt információt. „Ne idegeskedjenek, én
nagyon nyugodt vagyok. A románoknak
tudniuk kell, hogy a Realitatea és az Antena
3 hírtelevíziók szisztematikusan félretájé-
koztatják õket” – mondta el Boc. 

Amerikai állampolgár elõször 
a megölhetõ terroristák listáján 

Elõször került fel egy amerikai állampol-
gár a megölhetõ terrorgyanús személyek
listájára az Egyesült Államokban – írta a
tegnapi The Washington Post. A Központi
Hírszerzõ Ügynökség (CIA) jóváhagyta,
hogy „elfogni vagy megölni” megjegyzés-
sel felkerüljön a listára az az imám, aki ko-
rábban honlapján amerikai katonák meg-
ölésére buzdította a muzulmánokat szerte
a világon. Az imámmal – az Új-Mexikó ál-
lamban született Anwar al-Awlakival – hó-
napokon át levelezett az a palesztin szár-
mazású amerikai katonaorvos, aki tizen-
három embert mészárolt le tavaly novem-
berben a texasi Fort Hood-i katonai tá-
maszponton. Awlaki feltehetõen Jemenben
bujkál, ahol körözést adtak ki ellene.

Egy volt norvég püspök 
beismerte szexuális visszaéléseit 

Beismerte egy kiskorúval szembeni egy-
kori szexuális visszaéléseit egy német
származású norvég püspök, aki tavaly le-
mondott  rangjáról, és azóta nem végez
semmilyen lelkipásztori tevékenységet –
közölte tegnap a norvég katolikus egyház.
A Vatikán már egy éve tud az ügyrõl. A
skandináv ország egyházát sokként érte
Georg Müller egykori trondheimi püspök
beismerése, miszerint húsz évvel ezelõtt
megrontott egy kiskorút, valamint, hogy
emiatt mondott le tavaly püspöki rangjá-
ról. A most 58 éves Georg Müller ugyanis
tavaly azzal a hivatalos indoklással mon-
dott le, hogy összeférhetetlenség merült
fel lelkipásztori teendõi között. 

Stabil a szavazóbázisa 
a Hídnak és az MKP-nak

Három párt, köztük a Magyar Koalíció
Pártja (MKP) és a Híd szavazóbázisa a leg-
stabilabb Szlovákiában. Az MKP és a Híd
mellett a kereszténydemokraták (KDH) vá-
lasztói bázisa a legstabilabb - derült ki a
Focus közvélemény-kutató ügynökség már-
ciusi felmérésébõl, amelyet az Új Szó címû
pozsonyi napilap ismertetett tegnapi szá-
mában. A KDH potenciális választóinak
86, az MKP és a Híd választóinak pedig
84-84 százaléka biztosan nem gondolja
meg magát a nyáron esedékes szlovákiai
parlamenti választásokig, vagyis a most
megjelölt pártra adja voksát. A skála másik
végén 71, illetve 74 százalékos stabilitással
a Szabadság és Szolidaritás és a Szlovák
Nemzeti Párt található.

Hírösszefoglaló

Rendkívüli állapotot hirdetett
ki tegnap egész Kirgizisztán-

ban Danijar Uszenov kormányfõ,
miután véres összecsapások tör-
tek ki a fõvárosban, Biskekben az
államfõ távozását, a hatalom át-
adását követelõ tüntetõk és a ro-
hamrendõrség között. Más forrá-
sok szerint a rendkívüli állapotot
Kurmanbek Bakijev elnök rendel-
te el, s csak Biskekre, valamint az
ország további három régiójára
vonatkozik. Az ország több váro-
sában, így Talaszban, Narinban
és Tokmokban is tüntetések és
erõszakos cselekmények zajlottak
le a nap folyamán.

Könnygáz, gumilövedék 
és hang-fény gránát

Biskekben a rendõrség elõször
könnygázzal, gumilövedékkel és
hang-fény gránáttal próbálta meg
feloszlatni a tömeget, majd – a
Reuters helyszíni beszámolója sze-
rint – legalább tíz katona automa-
ta fegyverekbõl tüzet nyitott a
kormány székházából a mintegy
5000 tüntetõ ellenzékire. 

Az összecsapásokban legkeve-
sebb 19 ember halt meg – közölte
a közép-ázsiai ország egészség-
ügyi minisztériumának egyik ve-
zetõje. A fõvárosban 142 sebesül-
tet vittek kórházba, míg vidéken
55-en sebesültek meg. Az ellen-
zék egy része csaknem száz ha-
lottról tud.

Biskekben az ellenzéki tüntetõk
feldúlták a parlamentet. A tiltako-
zók egy része benyomult az épü-
letbe, betörte az ablakokat és ajtó-
kat, bútorokat és számítógépeket
zúzott össze, s televíziókat, iroda-
technikai berendezéseket próbált
elvinni, amit más tüntetõk meg-
akadályoztak, rákényszerítve a
fosztogatókat a rablott holmi hát-
rahagyására. A törvényhozás tõ-
szomszédságában, ugyancsak a
fõváros központi terén lévõ fõ-
ügyészség épületét felgyújtották.
Ellenzékiek elfoglalták a televízió
székházát, a televízió csatornái
nem sugároznak mûsort.

Hol van Bakijev?

Elõzõleg idõrõl idõre ellenzéki
vezetõk nyilatkozatait közvetítet-
te a tévé. A rendõrség csupán a

kormányépület közvetlen környé-
két ellenõrizte, ezért nem lehetett
megállapítani, hogy ki szerez ér-
vényt Bakijev elnök rendeletének,
amely szerint este tíztõl reggel
nyolcig kijárási tilalom van a vá-
rosban. Azt sem tudni, hol tartóz-
kodik jelenleg az államfõ.

A korábbi hírekkel ellentétben
az ellenzéki tüntetõk nem ölték
meg, csupán foglyul ejtették és sú-
lyosan bántalmazták Moldomusa
Kongantijev kirgiz belügyminisz-
tert az ország északnyugati ré-
szén lévõ Talasz városában. A
Kabar nemzeti hírügynökség je-
lentése szerint a politikus állapota
súlyos. Egy ideig a tiltakozók fog-
ságában volt Akilbek Dzsaparov
elsõ miniszterelnök-helyettes is,
akit azóta a helyi baleseti kórház-
ba szállítottak. A tiltakozók veze-
tõi szerint már az ellenzék ellen-
õrzi Karakol, Narin és Talasz tar-
tományi központokat, valamint
néhány körzeti központot. A kir-
giz belügyminisztériumban nem
kívánták értékelni a biskeki hely-
zetet, mondván, hogy az „folya-
matosan változik”.

A hatóságok az este szabadon
engedtek több mint tíz ellenzéki

vezetõt, miután tüntetõk gyûltek
össze az elõtt az épület elõtt, ahol
a politikusokat õrizték. Isza
Omurkulov, a szociáldemokrata
párt tagja telefonon elmondta,
hogy több társával, köztük Temir
Szárijev volt elnökjelölttel együtt
engedték el. Valamennyien épek
és egészségek, és összeültek meg-
vitatni azokat a kérdéseket, ame-
lyekrõl hamarosan egyeztetnek
kívánnak a hatalom képviselõi-
vel. Omurkolov úgy vélte, nehéz
lesz lecsendesíteni a dühöngõ
tüntetõket.

Nemzetközi nyugtalanság

A kirgizisztáni események mi-
att nyugtalanságát fejezte ki az
ENSZ, az Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet
(EBESZ) és az Európai Unió,
amelyek a vérontás beszüntetésé-
re és párbeszédre szólították fel az
ellenségeskedõ feleket. Ban Ki
Mun ENSZ-fõtitkár önmérséklet-
re kérte a hatóságokat és a tünte-
tõket, valamint nyugalomra és tár-
gyalásra ösztökélte õket.
Catherine Ashton, az EU kül- és
biztonságpolitikai fõképviselõje
az alkotmány betartására intette a
feleket, és a tárgyalások azonnali
megkezdését sürgette. Az EBESZ
reményét fejezte ki, hogy a sze-
replõkben megvan a válság rende-
zéséhez szükséges politikai akarat
és bölcsesség.

A két napja tartó zavargások
Oroszországban és az Egyesült
Államokban is aggodalmat kelte-
nek. Mindkét ország katonai tá-
maszpontot mûködtet az Afga-
nisztánhoz közeli volt szovjetköz-
társaságban. A biskeki amerikai
nagykövetség a törvények tiszte-
letben tartására és tárgyalásokra
szólította fel a kormányt és a tün-
tetõket. Andrej Nyesztyerenko
orosz külügyi szóvivõ a Rosszija
24 hírtelevízióban felszólította
Kirgizisztánt, hogy tartózkodjon
az erõszaktól. A kirgizisztáni ese-
mények miatt megerõsítették a
kanti orosz légi támaszpont õrzé-
sét – jelentette be Moszkvában az
orosz védelmi minisztérium szó-
vivõje. 

K. Gy.

Négypárti – az önálló KDNP-
frakcióval együtt ötpárti – par-

lament kialakulására látja a leg-
nagyobb esélyt a vasárnapi, or-
szággyûlési választások elsõ for-
dulója után a Nézõpont Intézet
legfrissebb, a Heti Válasz megbízá-
sából ezer fõ megkérdezésével ké-
szített közvélemény-kutatása. A
Nézõpont Intézet felmérése sze-
rint ugyanis az LMP (Lehet Más
a Politika) támogatottsága most
elõször eléri a parlamentbe jutás-
hoz szükséges öt százalékot, ha-
sonlóan a Századvég–Kód kuta-
tásához, ahol a párt a biztos sza-
vazók körében szintén öt százalé-
kon áll. A Nézõpont Intézet a
2010-es országgyûlési választá-
sok elsõ fordulójának országos
részvételi arányát 60 százalékra
jósolja, hasonlóan a Századvég-
hez és a Szonda Ipsoshoz. A Né-
zõpont Intézet által felállított mo-
dellparlamentben a Fidesz-

KDNP (Kereszténydemokrata
Néppárt) pártszövetségnek ko-
moly esélye van a kétharmadra,
az MSZP-nek (a Magyar Szocia-
lista Pártnak) pedig nõtt az esélye
arra, hogy megelõzze a Jobbikot.
A 386 képviselõi székbõl 284 jut-
na a Fidesznek, 50 az MSZP-nek.
A Jobbik 37, az LMP pedig 15 fõ-
vel képviseltethetné magát a par-
lamenti patkóban. Az erõsödõ
MSZP és gyengülõ Jobbik mind-
három intézet közvélemény-kuta-
tásában megjelenik, a Századvég-
Kód szerint a Fidesz–KDNP to-
vábbra is stabil elõnnyel vezet mi-
közben a Jobbik „kifulladása”
miatt újra az MSZP a második
legnagyobb erõ. A Szonda Ipsos
erõsödõ Fideszt, stagnáló MSZP-t
és gyengülõ Jobbikot mért. Mind-
három intézet felmérésébõl az de-
rül ki, hogy az MDF (Magyar
Demokrata Fórum) három, illet-
ve négy százalék körüli támoga-
tottságával nem jutna a parla-
mentbe. 

Már küszöb felett az LMP
MTI

Csehország számára nagy
megtiszteltetés, hogy Barack

Obama amerikai és Dmitrij
Medvegyev orosz államfõ Prágá-
ban írja alá a hadászati táma-
dófegyverek korlátozásáról és
csökkentésérõl szóló szerzõdést
(START-III) - állítja Václav Klaus
cseh államfõ a Mladá Fronta Dnes
címû cseh napilapban tegnap
megjelent írásában. A ma aláírás-
ra kerülõ szerzõdés részletei még
nem ismeretesek, de prágai elem-
zõk szerint hadászati jelentõsége
nem lesz túl nagy. Obama politi-
kailag nyer a szerzõdés aláírásá-
val, mert az „eladható”, mint az
amerikai elnök nukleáris fegyve-
rek nélküli világról szóló, tavaly
Prágában meghirdetett doktríná-
jának egyik konkrét lépése. Prágai
elemzõk azt állítják: politikailag
Medvegyev is nyer az aláírással,
mert ezzel mintegy kikerül elõdje,
Vlagyimir Putyin árnyékából.

Az orosz államfõ tegnap este
érkezett Prágába, majd munkava-
csorán találkozott Václav Klausz-
szal. Tegnap estére jelezte érkezé-
sét Hillary Clinton amerikai kül-
ügyminiszter is. Obama érkezését
ma reggelre jelentették be. Az
amerikai elnök a repülõtérrõl
azonnal a prágai Hradzsinba haj-
tat, ahol egyórás amerikai–orosz
csúcstalálkozóra kerül sor. A
START-III nukleáris leszerelési
szerzõdés ceremóniája délben
kezdõdik. Ezt nemzetközi sajtóér-
tekezlet követi, majd Václav
Klaus díszebéden látja vendégül a
két államfõt. Míg az orosz elnök
az ebéd után visszaindul Moszk-
vába, Obamának további prog-
ramja van a cseh fõvárosban. Az
amerikai nagyköveti rezidencián
munkavacsorán látja vendégül 11
volt szocialista ország vezetõ poli-
tikusait, államfõit, illetve kor-
mányfõit, köztük Traian Basescu
román államfõt és Bajnai Gordon
magyar miniszterelnököt.

Leszerelési paktum Prágában

A rendõrség könnygázzal, gumilövedékkel és hang-fény gránáttal próbálta meg feloszlatni a tömeget

Zavargások Kirgizisztánban
Rendkívüli állapot Biskekben, miután a tüntetõk közé lõttek a katonák

Fotó: Agerpres



Folytatás az 1. oldalról

Az oktatásügyi miniszter továb-
bá arra is felhívta a szenátorok fi-
gyelmét, hogy az Európai Unió
huszonegy tagországában a köte-
lezõ oktatás tizenhat éves korig
tart, és ezt az aktuális kormány
reformja is be szeretné vezetni. A
liberálisok és a szociáldemokra-
ták nyilván nem ennyire optimis-
ták, és mint azt Crin Antonescu,
a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
elnöke is elmondta, nem hiszi,
hogy Funeriunak sikerül egyedül
megreformálnia a rendszert. 

Az RMDSZ bízik Funeriuban

„Önök szerint a Bukarestben
meghozott döntések a decentrali-
zációt szolgálják? Nem hiszem.
Ettõl a reformtól csak az fél, aki-
nek vaj van a fején, és bevallom,
már húsz éve várok erre a fordu-
lóra” – fogalmazott a tegnapi ülé-
sen az RMDSZ-es politikus, hoz-
zátéve, Funeriut egy ambiciózus
fiatalembernek tartja, aki szerinte
valóban képes a tanügyi rendszer
modernizálására. Véleményét
Kötõ József, a képviselõház okta-
tási szakbizottságának alelnöke is
osztja, aki szerint vitathatatlan,
hogy az oktatási reformra nagy
szükség van. „Ezt lényegében
mindenik politikai párt elismeri,
és próbálkozik is mindegyik a re-
formmal, de a fontos szakmai
kérdések pártérdekeknek ren-
delték alá” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek a képviselõ. Hozzátet-
te: a mostani törvénytervezet sok
olyan elemet tartalmaz, amelyek
végre egy megvalósítható és szak-

mailag elfogadható intézkedésso-
rozatot alapoznak meg. „Tartal-
mazza azokat az elemeket, ame-
lyek korszerû oktatást alakítaná-
nak ki, és versenyképes diákokat
lehetne nevelni. Megváltozna az
oktatás szerkezete, tehermentesí-
tené a tantervet, megerõsítené az
iskolai autonómiát, és áthelyezné
az oktatás adminisztrálását a tan-
intézményekbe” – sorolta lapunk-
nak Kötõ a tervezet jótékony ha-
tásait. Szerinte a reform egyik
legfontosabb pontja a tanári auto-
nómia tiszteletben tartása azzal,
hogy a kötelezõ tantervek hu-
szonöt százalékáról õk rendelkez-
hetnek, az oktatási módszereket
õk választhatják meg, nyilván a
gyerekek adottságai szerint. 

Védenék a szórványt

„A felsõoktatás szintjén pedig
érvényesülne az az elképzelés,
hogy valóban a legszakképzet-
tebb emberek kerüljenek az in-
tézmények élére. Ezzel egy idõ-
ben megpróbáljuk megszüntetni
azokat a »hagyományokat«,
amelyek segítségével rokoni
vagy baráti kapcsolatokon ke-
resztül vezetõi pozíciót lehetett
szerezni” – nyilatkozta Kötõ.
Hozzátette, ami a kisebbségi vo-
natkozásokat illeti, örömmel ta-
pasztalja, az a változat, ami a
minisztérium honlapján megje-
lent, majdnem teljes egészében
tartalmazza, azokat az elváráso-
kat, amelyeket az RMDSZ már

évek óta kér. „Itt nemcsak a ro-
mán nyelv oktatására gondolok,
hanem a történelem és földrajz
anyanyelven való oktatására is.
Ami az új finanszírozási rend-
szert illeti, ott is olyan »védelmi«
elemek épülnek be, amelyek vé-
dik a szórványoktatást, a kis lét-
számmal dolgozó tanintézmé-
nyeket” – tette hozzá Kötõ
József, de figyelmeztetett, nem
lehet veszteség nélkül átvészelni
az átszervezést. „Van remény ar-
ra, hogy okosan, lehetõségein-
ket kihasználva olyan »iskolatér-
képet« tudunk kialakítani, amely
lehetõvé teszi, hogy minden ma-
gyar gyerek magyar iskolában
tanulhasson” – tudtuk meg Kö-
tõtõl. 
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Amire húsz év óta re-
ményteljesen várakozott
az ország, íme beteljese-
dett: felnõtt az 1989
utáni friss, makulát-
lannak hitt-remélt új
nemzedék – a szellemi,
magatartásbeli, erköl-

csi megújulás záloga.
Máris ott kopogtat az érvényesülés kapuján
a pártja által gyûjtött szavazatokkal „függet-
lenként” megválasztott európai parlamenti
képviselõ, Elena Bãsescu és soros udvarlója,
Syda; a médiacézár és üzletember Silviu
Prigoanã fia, Honorius, és már be is lépett
ezen a kapun a szociáldemokraták elnöke és
egyben kis Titulescuja, Victor Ponta, a nem-
zeti liberálisok régi-új elnöke, Crin Anto-
nescu, a cotroceni-i elnöki palota szõke emi-
nenciásaként is ismert Elena Udrea minisz-
ter asszony és – bár idõlegesen éppen kilépõ-
ben van – demokrata-liberális párttársa,
Monica Iacob-Ridzi extárcavezetõ. 
Valamennyien más-más okból lettek híressé-
hírhedtté: egyikük nyelvtani bakijaival és
röpke beszédeinek tartalmi hibáival hívta fel
magára a figyelmet, másikuk gáláns kaland-
jaival került a közvélemény érdeklõdésének
homlokterébe; van, aki szuper-Lambor-
ghinijével száguldott szupersebességgel, akad
olyan is, aki a kilencvenes évekbeli politikai
elõdjeinek magyarellenes, Erdély-féltõ kiroha-
násait plántálta át a huszonegyedik század
elsõ évtizedének végére, és van, akit ha nem
is antoneszkánus, de mindenképpen bãsescui
hatalmi törekvésekkel gyanúsítanak, talán
nem is egészen alaptalanul; egyesek némi
népszerûségért bármire képesek: a tévé nyil-
vánossága elõtt földet sikálnak, horgolnak,
kerékpárra, lóhátra kapaszkodnak, mások
közpénzeket nyúlnak le, miközben ártatlan-
ságukat hangoztatva görcsösen kapaszkod-
nak miniszteri székükbe.
Közös bennük viszont az, hogy valamennyi-
ük háta mögött ott áll valaki – szülõ, rokon,
üzlettárs, politikai mentor – a régi politikai
osztályból. Amelyet éppen nekik kellene meg-
reformálniuk. 
A gondtalan és gondatlan, felelõtlen, mind-
emellett pedig tudatlan aranyifjak uralma
körvonalazódik; a „diszkónemzedéké”.  Az
„új elit” ugyanis a húsz év során levitézlett
politikai osztály egyenes ágú leszármazottja,
a szó szoros és átvitt értelmében is. Azoké,
akik az eltelt két évtizedben korábban elkép-
zelhetetlen vagyont harácsoltak össze, teljha-
talmat kaparintottak meg országos szinten,
de legalább is szûkebb pátriájukban, megyé-
jükben, településükön. Most pedig vagyonu-
kat, befolyásukat latba vetve azon ügyköd-
nek, hogy kényelmes, de jól fizetõ (munka)-
helyet, hófehér kalácsot biztosítsanak pártfo-
goltjaik számára, egyelõre persze még csak
szerényen, a második vonalban – amint-
hogy két évtizeddel ezelõtt maguk is a nó-
menklatúra „second hand” csoportjából lép-
tek a politikai rivaldafénybe. Ezzel természe-
tesen egyben jó idõre önmagukat is bebizto-
sítják, a majdani felelõsségrevonás ellen.
Úgy tûnik, beigazolódik Mircea Dinescu
korábbi mondása, miszerint változás, el-
mozdulás csak annyiban történik majd,
hogy a fõnökeink gyermekei a gyermekeink
fõnökei lesznek. 

Román lapszemle

Szép új nemzedék

Bogdán Tibor

Akár 1500 lejbe is kerülhet a fõvárosban
egy egyházi esküvõ attól függõen, hogy
mennyire felkapott a kérdéses templom.
(Adevãrul) A lakosságnak közel fele ré-
szesül valamilyen formában állami segély-
ben, ami évente 2.4 milliárd eurós terhet
jelent a költségvetésnek. (Adevãrul) Az
all-inclusive szolgáltatások azért hiányoz-
nak a román tengerparti szállodák ajánla-
tai közül, mert a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a hazai turisták lényegesen töb-
bet fogyasztanak a szükségesnél, ha nem
kell külön fizetni érte. (Gândul) A
KRESZ megváltoztatását kéri a közúti
rendõrség azért, hogy az agresszív sofõrö-
ket kordában tudja tartani (Gândul) 

Daniel Funeriu oktatási miniszter reformtervezetét teljes mellszélességgel támogatja az RMDSZ is

Marad Funeriu reformja
Elutasította a szenátus a tanügyminiszter elleni egyszerû indítványt

M. Á. Zs.

Elõbb Ioana Muntean kor-
mányszóvivõ, majd Emil Boc

miniszterelnök is cáfolta, hogy 69
százalékkal csökken a hadsereg-
bõl nyugdíjba vonult katonák
járandósága. A kabinet szerint a
munkaügyi minisztérium által
végzett szimuláció túl kicsi min-
tára alapozódik, és innen szár-
maznak a téves adatok. „Téves az
a következtetés, hogy a katonák
nyugdíja csökkenni fog. A kor-
mány kitart azon szándéka mel-
lett, hogy újraszámolja a hadse-
regbõl nyugállományba vonultak
járandóságát, de ugyanakkor biz-
tosítja az érintetteket, hogy nem
nyúl a háromezer lej alatti nyug-
díjakhoz” – fejtette ki Ioana Mun-
tean. Emil Boc ezt azzal egészí-
tette ki, hogy minden valószínû-
ség szerint a megállapított három-
ezer lejes határérték fölötti nyug-
díjak csökkennek majd. 

Crin Antonescu, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke élesen
támadta a katonák nyugdíjának
csökkentésére vonatkozó tervet,
szerinte meg kell õrizni a hadse-
regbõl nyugdíjazottak különleges
jogállását. „Különbségek vannak
a speciális nyugdíjak között. A
katonai karrier számos lemon-
dással, megszorítással jár, ami
valamilyen módon honorálni
kell. Õk különleges szerzõdést

kötöttek a társadalommal, ami-
kor beöltöztek, és igazságtalan-
nak tartom, hogy menet közben
változtassunk az érvényes szer-
zõdésen” – hangsúlyozta a PNL
elnöke, hozzátéve, hogy a költ-
ségvetésben levõ „fekete lyukat”
nem a különleges nyugdíjak
okozzák. „Ha Emil Boc minisz-
terelnök úr valóban takaré-
koskodni akar, akkor ne nevez-
zen ki az ígért két államtitkár he-
lyett ötöt-hatot minden miniszté-
riumhoz, ne kísérletezzen az ok-
tatási törvénnyel. Állítsa le a pa-
zarlást, de ne nyúljon a katonák
nyugdíjához” – zárta érvelését
Antonescu. 

Gabriel Oprea védelmi minisz-
ter is rendkívül kategorikus közle-
ményben szögezte le, hogy nem
járul hozzá a katonai nyugdíjak
csökkentéséhez, minden eszközt
megragad jelenlegi szinten tartá-
suk érdekében. 

A katonai nyugdíjak bebetono-
zására tett elsõ lépést Teodor
Meleºcanu, a szenátus védelmi bi-
zottságának liberális elnöke tette
meg, aki bejelentette, hogy a testü-
let mai ülésén javaslatot nyújt be
arra vonatkozóan, hogy a nyugdí-
jak megmaradjanak a jelenlegi
szinten. A volt védelmi tárcaveze-
tõ szerint sem lehet áttérni a had-
seregben a „különleges jogál-
lásáról” a közönséges munka-
könyves munkaviszonyra. 

Mennyivel csökkennek 

a katonai nyugdíjak?

Fotó: Tofán Levente

ÚMSZ

A román diplomácia legfon-
tosabb célkitûzése az Egyesült

Államokkal való kapcsolatban
állampolgáraink vízumkötele-
zettségének eltörlése – jelentette
be tegnap Teodor Baconschi kül-
ügyminiszter azt követõen, hogy
találkozott Mark Gitenstein ame-
rikai nagykövettel. A két diplo-
mata ez alkalomból indította út-
nak azt a tájékoztató kampányt,
amelynek célja az elutasított ví-
zumkérelmek számának csök-
kentése, ugyanis ez elõfeltétele
annak, hogy Washington felve-
gye Romániát az úgynevezett
visa waiver programba. „Bízunk
benne, hogy fokozatosan sikerül
teljesítenünk az amerikai fél kö-
vetelményeit” – mondta el
Baconschi. Szerinte az Amerikai
vízum címû kampány jelentõsen
hozzájárul majd ahhoz, hogy a

tengerentúli vízumért folyamodó
román állampolgárok jobban ös-
sze tudják állítani azt a dossziét,
amellyel megjelennek a konzulá-
tusi interjún. Baconschi hozzá-
tette: a visszautasított kérelmek
számának statisztikai növekedé-
se annak is betudható, hogy na-
gyon sokan nyújtják be újra és új-
ra vízumkérelmüket anélkül,
hogy az eredeti visszautasítás
oka elhárult volna. 

„Tavaly huszonhatezer román
állampolgár kapott amerikai vízu-
mot, ami nagyjából a kérelmezõk
háromnegyedét teszi ki. Ez elég jó
arány” – egészítette ki a román
külügyminisztert Mark Giten-
stein amerikai nagykövet. Szerin-
te a legkényesebb kérdés az, hogy
az elutasítottak megértik-e, hogy
csak akkor érdemes újból vízu-
mért folyamodni, ha jelentõsen
megváltozott az eredeti visszauta-
sítást kiváltó körülmény. 

Kampány vízummentességért

Mark Gitenstein és Teodor Baconschi vízum-ügyben egyeztettek Fotó: Agerpres
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Gyulay Zoltán

Ha úgy tetszik, a mosta-
ni parlamenti pártok kö-

zül a Fidesz a legidõsebb és a
jelenleg kormányzó MSZP –
ha csak néhány hónap kü-
lönbséggel is – a legfiatalabb:
a fiatal demokraták 1988.
március 30-án bontottak
zászlót (tulajdonképpen az
akkori állampárt, a Magyar

Szocialista Munkáspárt, az-
az az MSZP ifjúsági szerve-
zete, a Magyar Kommunista
Ifjúsági Szövetség ellenmoz-
galmaként, de utóbb egy idõ-
ben az 1988. november 13-
án létrejött Szabad Demok-
raták Szövetsége, vagyis az
SZDSZ ifjúsági „tagozata-
ként”), a szocialisták pedig
1989. október 7-én (valójá-
ban az MSZMP utódpártja-
ként).

Eltérõ hangvétel

A két szervezetet már a
kezdeti idõkben eltérõ hang-
vétel jellemezte, és ennek sa-
játos okai voltak. Az MSZP-
nek több volt a vesztenivaló-
ja: noha az eredmény nem

ezt mutatja, mégis joggal tar-
tott attól, hogy 1990-ben akár
ki is maradhat a parlament-
bõl. Hiába hangoztatták
ugyanis, hogy végleg szakí-
tottak az állampárti múlttal,
és soraikban a kevés új,
fiatal(abb) kádertõl eltekintve
kizárólag egykori „reform-
kommunisták” kaptak helyet
– Pozsgay Imre, Szûrös Má-
tyás, Horn Gyula és mind-

annyiuk közül a legidõsebb,
az elnöki tisztségbe emelt
Nyers Rezsõ –, az olyan „or-
todox nagyöregek” pedig,
mint Grósz Károly (Kádár
János utódja), Berecz János
(Kádár közeli munkatársa) és
mások a süllyesztõbe kerül-
tek, ez nem volt elég az üd-
vösséghez.

A választópolgároknak
nem tetszett az óvatos-óva-
toskodó hangnem sem,
amelyhez képest a Fidesz
egészen friss levegõt hozott
magával a magyar közéletbe.
Egyesek felszisszentek, a leg-
többen mégis örömmel fo-
gadták az 1956-os októberi
forradalom miniszterelnök-
ének, a két évre rá szószegõ
módon kivégzett Nagy Imré-

nek és mártírtársainak 1989.
június 16-i újratemetésén a fi-
atal demokraták (és összessé-
gében: a magyar fiatalok) ne-
vében felszólaló Orbán Vik-
tor szavait. Határozott han-
gon követelte az orosz (pon-
tosabban szovjet) csapatok
azonnali kivonását Magyar-
országról. Tegyük az igazság
kedvéért hozzá: az MSZP ek-
kor még nem alakult meg, de
már érlelõdött a helyzet.

Egyetlen „szûz” párt

Az elsõ szabad és demok-
ratikus választásokat követõ-
en mindkét párt ellenzékben
kezdte meg parlamenti mû-
ködését. A szocialisták –
mintegy nyíltan nem vállalt
múltjuk „büntetéseként” –
politikai karanténba kerül-
tek, ahonnét csak a Szabad
Demokraták Szövetsége
(SZDSZ) jóvoltából szaba-
dultak ki, és innentõl gyakor-
latilag 2009 márciusáig sor-
suk egybefonódott. A Fidesz
viszont, miközben megõrizte
friss-fiatalos hangját, egyre
jobban kezdett leszakadni az
SZDSZ-rõl. Az Antall József
miniszterelnök által kami-
kaze-kormánynak nevezett
koalíció (Magyar Demokra-
ta Fórum, Független Kisgaz-
da Párt és Keresztényde-
mokrata Néppárt) törvény-
szerûen veszített népszerûsé-
gébõl, és 1994-ben közép-
párttá süllyedve kikerült a
hatalomból.

A választásokat a szocia-
listák nyerték (54,15 száza-
lék), az egyértelmû gyõztes
azonban az SZDSZ volt
(17,62) – a Fidesz még veszí-
tett is a szavazatok arányá-
ból (5,18). Mert bár koalíciós
kényszer nem állt fenn, és
Magyar Bálint, az SZDSZ
elnöke – utóbb miniszter is –
kerek perec kijelentette, hogy
pártja soha nem hajlandó
szövetkezni a volt kommu-
nistákkal, az együttmûködé-
si szerzõdés hosszas huzavo-
na után mégis megköttetett.
Egyedül a Fidesz maradt te-
hát „szûz”: az egyetlen párt,
amely még nem égette meg
magát a hatalomban.

A kormányváltó trió

A többieknél belharcok
dúltak (ellenzékben lenni
sem mindig egészséges), mi-
nek következtében rés kelet-
kezett a konzervatív oldalon,
és erre Orbán Viktor csapata
kiválóan ráérzett. Újrapozí-
cionálta a pártját: jobbközép-

re húzódott, és elkezdte a fel-
készülést 1998-ra. Ebben
társra (még ha nem százszá-
zalékosan megbízhatóra is)
talált az arcot és arculatot
váltó MDF-ben, valamint a
kisgazdákban, személy sze-
rint Dávid Ibolyában és
Torgyán Józsefben: utóbb ez
a trió alkotta a Horn
Gyuláékat leváltó kormányt.
A Fidesz ezzel elveszítette
„ártatlanságát”.

Valójában a magyar politi-
kát idõrõl idõre megrázkód-
tató botrányok ekkor kez-
dõdtek. Dávid Ibolya igazsá-
gügy-miniszterként nem el-
lenjegyezte azt a kegyelmi
kérvényt, amelyet egy
SZDSZ-közeli bankár bör-
tönbüntetése tárgyában a
szabad demokraták által
1990-ben jelölt és Hornék
alatt újjáválasztott államfõ,
Göncz Árpád aláírt. A legsú-
lyosabb ügy azonban a föld-
mûvelési tárcát érintette: so-
rozatos „ügyei” miatt lemon-
dásra kényszerült Torgyán
József miniszter (pártját ki is
vitte a koalícióból, miközben
a kisgazda bársonyszékek tu-
lajdonosai maradtak hivata-
lukban), államtitkárát, Sza-
badi Bélát pedig börtönbün-
tetésre ítélték.

A rezgõ léc

Ezek az esetek is nyilván-
valóan hozzájárultak ahhoz,
hogy 2002-ben ismét kor-
mányváltás következett be.
Igaz, rezgett a léc, mivel a
szocialista mandátumok
46,11 százalékával szemben
az MDF-fel közös listát állí-
tó fiatal demokraták 48,71-ot
szereztek, a szavazatok ab-
szolút számát tekintve pedig

az ötven százalékot is meg-
haladták, az egészen bonyo-
lult és sajátságos magyar vá-
lasztási és mandátumelosz-
tási rendszer miatt azonban
ez nem volt elég az üdvös-
séghez. Az MSZP pedig is-

mét koalíciót alkotott az
SZDSZ-szel.

A kormányfõ a független
Medgyessy Péter lett, akirõl
az eskütétel után kevéssel ki-
derült: D–209 fedõnévvel a
kommunista titkosszolgálat,
az elhárítás fedett tisztje
volt. A kínos magyarázko-
dásoknak a szabad demok-
raták kiállása és az idõ mú-
lása vetett véget. Két évvel
késõbb, 2004-ben azonban –
a Fidesznek az elsõ európai
parlamenti választásokon el-
ért földcsuszamlásszerû
gyõzelmét követõen – a mi-
niszterelnök légüres térbe
került, majd pedig egy siker-
telen kormányátalakítási kí-
sérlet következtében lemon-
dott. Utóda – kisebbfajta
pártpuccsal – Gyurcsány Fe-
renc lett.

A gyõztes veszteségei

Orbán Viktor igyekezett
talpraállítani, újjászervezni a
pártját: már 1995-ben létre-
jött a Fidesz–Magyar Polgári
Párt (a latinul „hûség”-et je-
lentõ eredeti névhez a mai
napig ragaszkodnak), most –
2003-ban – új értelmezéssel
töltve meg, átalakult
Fidesz–Magyar Polgári Szö-
vetséggé. Az MDF azonban
ebben már nem kívánt részt
venni, Dávid Ibolya kezdett
egyéni babérokra törni, és
bár nem vallotta be, a Fidesz-
tõl távolodva egyre közelebb
került a szocialista–liberális
irányvonalhoz. Sõt: 2006-
ban, amikor a választásokon
ismét patthelyzet állt elõ, kö-
zölte, hogy sem Gyurcsány
Ferencet, sem Orbán Viktort
nem óhajtja a miniszterelnö-
ki székbe segíteni; a Fidesz

elnökének kinyújtott kezét el-
ütve azonban óhatatlanul
mégis a szocialista listaveze-
tõnek kedvezett.

A rendszerváltozás óta
most elõször két egymás
utáni ciklusban kormányzó

MSZP (az SZDSZ-szel kö-
zösen) még sikerrel vette az
elsõ akadályt: 2004-ben a
szélsõbaloldali Munkáspárt
és a nem kormányzati szer-
vezetként mûködõ Magya-
rok Világszövetsége népsza-
vazást kezdeményezett az
országhatárokon kívül élõ
magyarok kettõs állampol-
gárságának ügyében, a Fi-
desz támogatta a kezdemé-
nyezést. A referendum
azonban érvénytelen volt.
Nem úgy a 2008 márciusá-
ban már Fidesz által indítvá-
nyozott népszavazás szociá-
lis kérdésekben, amely el-
söprõ ellenzéki gyõzelmet
hozott, majd 2009-ben az
európai uniós választásokon
még az elõzõnél is több vok-
sot sikerült besöpörnie, mi-
közben az MSZP veszített
mandátumaiból.

Õszöd – a vég kezdete

Mind közül azonban a leg-
nagyobb botrány 2006-ban
az „õszödi beszéd” nyomán
tört ki: Gyurcsány Ferenc
olykor trágár szavakkal fû-
szerezett mondandója tilta-
kozóhullámot gerjesztett.
Randalírozó elemek csata-
térré változtatták a budapesti
utcákat, ami végül is abba
torkollt, hogy a forradalom
50. évfordulóján, október 23-
án a rendõrség gumilövedé-
kekkel a tömegbe lõtt.

A legutóbbi négy év során
sorra buktak ki a köztörvé-
nyes bûncselekmények: szo-
cialista politikusok sorát tar-
toztatták le korrupciós vá-
dakkal, egyesek ügyében
már ítélet is született.
Gyurcsány Ferenc egy esz-
tendeje sietve távozott

posztjáról, „szakértõ kor-
mányra” és Bajnai Gordon-
ra bízva az országot. A szo-
cialista párt végzetesen
meggyengült, miközben a
Fidesz minden eddiginél
jobban megerõsödött. 

MSZP–FIDESZ: a húszéves háború
A rendszerváltozáskor, 1990-ben a közepesnél kisebb párt-

ként, az öt százalékot alig átugorva 5,44-dal, illetve ennél va-

lamelyest többel, 8,55-dal jutott be a magyar országgyûlésbe

a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), valamint a Ma-

gyar Szocialista Párt (MSZP). Az azóta eltelt esztendõk so-

rán mindketten a politikai élet meghatározóivá váltak a Du-

na partján, és sorsuk sok mindenben párhuzamosan alakult

– már amennyiben a libikóka két végén ülõk, a felváltva le-

fel hintázók esetében párhuzamosságról lehet beszélni.

Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt elnöke

Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a miniszterelnök-jelöltje

Országgyûlési választások Magyarországon (3)

Fotók: MTI



Nemrég látott napvilágot az Európai Bi-
zottság jelentése a romániai igazságügy
helyzetérõl. Mark Gray, a bizottság szóvi-
võje szerint a reform tavalyi ritmusa meg-
torpant. Az igazságügyi rendszer késleke-
dik a magas szintû korrupciós ügyek le-
tárgyalásával, ráadásul a bíróságok ezek-
ben az ügyekben enyhe ítéleteket szabnak
ki. Dicséret illeti viszont az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztályt, amelyik
„meggyõzõ eredményeket ért el” a magas
szintû korrupciós ügyek felderítésében.
Hasonlóképp örvendetes fejleményképp
állapíttatik meg, hogy megerõsödött az
Országos Feddhetetlenségi Ügynökség te-
vékenysége a vagyonellenõrzés, illetve az
összeférhetetlenségek kiderítése tárgyá-
ban. Ezek után néhány helyénvaló megál-
lapítás következik a bíróságok humán

erõforrásainak helyzetérõl,
végül pedig a bizottság sür-
geti a polgári, illetve bünte-
tõeljárási törvénykönyvek

elfogadását. 
Tekintettel arra,
hogy a hazai igaz-
ságügyi rendszerrõl
szóló következõ kiér-
tékelés ez év nyarán

lesz ismét esedékes, egy esettanulmánnyal
szeretnék szolgálni a brüsszeli hatóságok-
nak. 
Hét évvel ezelõtt az ország egyik legjobb
bírónõje, a Marosvásárhelyi Táblabíróság
elnöke, Andreea Ciucã politikai bosszú
áldozatává vált. „Bûne”
az volt, hogy kiállt a bí-
rák függetlensége mellett,
figyelmen kívül hagyta a
mindenkori politikai ha-
talom elvárásait. Látvá-
nyos médiakampány ke-
retében letartóztatták és
koholt vádakkal bíróság
elé állították. A „meggyõ-
zõ eredményeket” felmutató Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály hamis vá-
dakkal és bizonyítékok hiányában tizen-
kétszer fellebbezte meg a bírónõvel szem-
ben – különbözõ ügyekben hozott – fel-
mentõ ítéleteket. 
Andreea Ciucã kálváriája csak az elmúlt
napokban ért véget, amikor a Legfelsõbb
Bíróság kilenc tagú tanácsa jogerõsen és
visszavonhatatlanul felmentette minden
vád alól. A bírónõben nincs bosszúvágy,
és – nincs félelem. Minden vágya az,
hogy visszakerüljön munkahelyére, dol-

gozhasson. Mint a marosvásárhelyi Nép-
újságnak nyilatkozta, a hét év alatt átélt
szenvedések jobb bíróvá tették. 
Ciucã bírónõnek akkoron mindössze kollé-
gái keltek védelmére, illetve Kerekes Kár-
oly marosvásárhelyi parlamenti képviselõ a

törvényhozásban. A 2003.
június 10-i napirend elõtti
felszólalásában hívta fel a
figyelmet a törvénysértés-
re. Az ügy végén pedig a
helyi sajtó kivételével szin-
te senki nem akar tudo-
mást venni a romániai
igazságszolgáltatás egyik
legnagyobb szégyenérõl,

arról, hogy politikai indítékok alapján Ro-
mániában a huszonegyedik században egy
embert ártatlanul meghurcolnak és a bolse-
vik típusú nyomozói tevékenységet végzõ
Országos Korrupcióellenes Ügyosztály
ezért még brüsszeli dicséretben is részesül.
(Lehet, hogy erre már nem maradt hely a
Cãtãlin Voicu szenátor letartóztatását tag-
laló, kimerítõ tudósítások miatt.) 
Ezek után joggal vetõdik fel a gyanú, hogy
Corina Creþu európai parlamenti képvise-
lõnek van igaza, aki azt állítja saját
blogján, hogy bizonyos hazai politikusok

exportálják a belpolitikai problémákat
Brüsszelbe, hogy a nekik kedvezõ döntése-
ket importálhassák Bukarestbe. Az Európai
Bizottság igazságügyi jelentéseit ugyanis
nagyon nehéz másként értelmezni. 
Számomra megfejthetetlen, hogy miért
fontosabb az elmarasztaló ítéletek megho-
zatala a korrupciós ügyekben, mint az
igazság kiderítése. Miért fontosabb a polgá-
ri és a büntetõeljárási törvénykönyvek
tûzön-vizen keresztüli és azonnali elfoga-
dása annál, hogy mûködõképes és haté-
kony szabályozása legyen az országnak? A
büntetõeljárási törvénykönyv tervezete pél-
dául egy sor olyan rendelkezést tartalmaz,
amelyik legalábbis aggályos az emberi jo-
gok tiszteletben tartása szemszögébõl. A
bûnüldözõ szervek túlzottan nagy hatás-
kört kapnak a telefonbeszélgetések lehall-
gatása, az elektronikus levelezés és adatát-
vitel monitorizálása tekintetében, hiányzik
a titkosszolgálati eszközök alkalmazásának
civil kontrollja. 
Andreea Ciucã bírónõ esete arra figyelmez-
tet, hogy az igazságügyi reform célja az
igazság kiderítése kell hogy legyen, nem
pedig az, hogy a rendszer megfeleljen bu-
karesti vagy brüsszeli politikai elvárások-
nak. 

Ivan Jakovlevics borbély, aki a Voznyeszenszkij Proszpekten
lakik (a családneve elkallódott, s még a cégéren sem szerepel,
amelyen egy beszappanozott arcú úr ábrázatja meg ez a felírás
áll: „Eret is vágnak!”), szóval Ivan Jakovlevics borbély eléggé
korán ébredt, és friss kenyér illata csapta meg az orrát. Kissé
felkönyökölt ágyában, és látta, hogy neje – egy eléggé tisztes
hölgy, aki nagyon szeretett kávét inni – éppen szedi ki a ke-
mencébõl a forró kenyeret.
– Praszkovja Oszipovna, ma nem iszom kávét – mondotta
Ivan Jakovlevics. – Helyette inkább friss kenyeret ennék hagy-
mával. (Azazhogy Ivan Jakovlevics kívánta az egyiket is, a
másikat is, de tudta, hogy teljes lehetetlenség volna egyszerre
két dolgot követelnie.)
„Hadd egyék kenyeret a bolond – gondolta magában az asz-
szony –, nekem annál jobb: marad még egy porció kávé.” És
egy cipót dobott az asztalra.
Ivan Jakovlevics az illendõség kedvéért frakkot húzott az inge
fölé, az asztalhoz ült, megtisztított két fej hagymát, sót szórt
rá, kést vett a kezébe, és fontoskodó arccal fogott hozzá, hogy
megszegje a kenyeret. Miután kettészelte, a közepébe pillan-
tott, és nagy ámulatára valami fehéret vett észre benne. Óvato-
san megpiszkálta a késsel, és megtapogatta az ujjával: „Ke-
mény! – dünnyögte magában. – Vajon mi lehet?” 
Bedugta az ujját, és kihúzott – egy orrot! Ivan Jakovlevics egé-
szen megrökönyödött, dörzsölgetni kezdte a szemét, és megta-
pogatta azt a valamit: orr, valóban orr! Méghozzá – úgy rém-
lett neki – valamelyik ismerõsé. 

Fordította: Makai Imre

A reform esete Ciucával

ÚMSZVÉLEMÉNY2010. április 8., csütörtök   www.maszol.ro 5

Sokak által eléggé el nem ítélhetõ módon, azok kö-
zé tartozom, akik helyeslik a vizitdíj vagy az egész-
ségügyi hozzájárulás (nevezzük bárminek) valami-
lyen, jobbára amúgy is jelképes formáját, még ak-
kor is, ha elõbb-utóbb engem is érinteni fog, s lehet,
nem a legkellemesebben. Nem hiszem ugyanis,
hogy a fejlett nyugati országok, köztük a gazdag
skandinávok vezetõi hülyébbek lennének, mint a
volt szocialista állambeliek. 
Az említett országokban ugyanis már korábban fel-
ismerték, hogy az állami egészségügyi ellátás lénye-
gében nem egyéb, mint feneketlen zsák, amelybe
bármilyen sok pénzt tesznek, soha nem elég. Ezért
megpróbálják a járulékfizetéssel is rávezetni az em-
bereket, hogy felelõsséggel tartoznak egészségükért,
s nem lehet olyan kisebb bajokkal is a drágán fenn-
tartott kórházba feküdni, amiket a háziorvos otthon
is el tud látni. (Lám, a világ leggazdagabb országá-
nak elnöke is rájött erre! Obama harmincmillió, ed-
dig közömbös lakost próbál bevonni az egészség-
ügyi biztosításba, mert Amerikában aztán nem ga-
tyáznak: a mûtõrõl is leveszik a beteget, ha kiderül
róla, hogy nem fizet biztosítást!) 
Valljuk be, nálunk még a „gondoskodó” szocializ-
mus idejébõl hat az a szemlélet, hogy az állam felel
egészségünkért, ezért ingyen (legfeljebb a hálapén-
zért) köteles meggyógyítani bennünket, függetlenül
attól, hogy mennyi a nyugdíjunk, illetve milyen biz-
tosításunk van, sõt akkor is, ha egyáltalán nincs. 
Ám joggal kérdezhetjük: milyen alapon veszik el a
befizetéseket például az alkohol, a cigaretta, a dro-
gok vagy más élvezetek okán krónikussá vált bete-
gek gyógyítására azoktól, akik tudatosan vigyáznak
az egészségükre, nem isznak, nem dohányoznak,
minden káros szenvedélytõl óvakodnak, s azt remé-
lik, hogy az állam által évtizedeken át használt pén-
zükbõl vénségükre megfelelõ ellátást kapnak? Innen
nézve, különösen indokoltnak látszik, hogy a sok
százezer, netán milliós szenvedélybeteg, ha nem,
akar elpatkolni, fizesse csak meg élvezete árát! 
Ha arra gondolunk, hogy a leromlott, koszos kór-
házakban egyre több beutalt kap pluszba valami-
lyen járványos betegséget is (tavaly csak Szatmáron
négyezren, országosan több százezren!), akkor még
több okunk van szorítani Cseke Attila miniszter-

nek: sikerüljön egészségügyi reformja. 
Csak nehogy úgy járjon, mint odaát
Horváth Ágnes. A PSD és a PNL
már tanulmányozza a magyar ellen-
zék módszerét, hogyan lehet politikai
eszközökkel mindent visszacsinálni.

Mert vegyük észre: a romániai
egészségügy, mint annyi minden,
nem annyira a pénztelenség, mint

inkább a politika foglya. Sike Lajos
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Hazai politikusok expor-
tálják a belpolitikai
problémákat Brüsszelbe,
hogy a nekik kedvezõ
döntéseket importálhas-
sák Bukarestbe.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Semmi sem gyõz meg, csak az igazság, semmi
sem ment meg, csak a szeretet.” Szent Ágoston

Kékharisnya

Friss kenyér

FogolyA nap címe. Jézus nem szórná tele a zöld
füvet szeméttel, Dan Radu, Gândul.

Magyarázat. Sok magyarázat nem szüksé-
ges, egyszerûen egy kiváló címrõl van szó,
egy olyan cikk élén, amely arról szól, ho-
gyan ünnepelnek a szabadban egyesek, so-
kan, egyre többen. Tele van szeméttel az or-
szág. 

Messi Bukovinában. Kedden este láttuk
Lionel Messit, a Barcelona bûvészét, amint
egymaga megverte a londoni Arsenalt. És
láttuk a Cotidianul elektronikus változatát
(fantasztikus, hogy – majdnem – ugyanúgy
írják az újságot, mintha papíron is megje-
lenne!), és nem gyõztünk csodálkozni,
hogy Lionel Messit nem láttuk húsvétkor
Bukovinában. Hogy miért láttuk volna?
Azért, mert Gheorghe Flutur Suceava me-
gyei pedálos elsõtitkár beígérte! Be bizony,
még márciusban. Hogy Messi itt lesz
Bucovinában (amely, a Székelyföldtõl elté-
rõen, létezik, régióként). Sõt, Pillangó még
azt is elmondta, hogy a nagy kis argentin
Gicã Popescu, a Barcelona volt csapatkapi-
tánya hívására jön. Ezt Popescu cáfolta.
Flutur nem cáfolt semmit. Messit mégis
csak a tévében láttuk. 

Egy fél évtized. Április hetedikén volt ke-
reken öt éve annak, hogy Omar Hayssamot
letartóztatták gazdasági bûncselekménye-
kért. Néhány nap múlva kiderült, hogy a
szíriai üzletember az értelmi szerzõje az az
év márciusi iraki emberrablásnak, Marie
Jeanne Ion, Sorin Miºcoci és Ovidiu
Ohanesian újságírók túszul ejtésének. Elsõ
ízben találkozott Románia a terrorizmussal
– és mint tudjuk, sajátos román módon ol-
dotta meg. (Ötvenöt napi feszültség után
szabadultak a hármak, Traian Bãsescu ál-
lamelnök szerepe a mai napig homályos.)
Mindezek ismertetése-felidézése után az
Adevãrul emlékeztet a viharra, amit nemrég
Elena Udrea kijelentése váltott ki, miszerint
Marie Jeanne tudott róla, hogy el fogják
õket rabolni. Ovidiu Ohanesian utólag alá-
támasztotta Udrea álláspontját. 

A nap álhíre. Elnöki rendelet készül arról,
hogy Lionel Messi a húsvétot Bucovina ko-
lostoraiban töltötte, ezért magas állami ki-
tüntetést vehet át.



Gyulay Zoltán, Totka László

Véglegessé vált a német-
országi Daimler gyár és

a francia–japán Renault–
Nissan csoport együttmû-
ködési megállapodása – je-
lentette be szerdán Brüsz-
szelben a két konszern ve-
zetõje, Dieter Zetsche és
Carlos Ghosn. A szövetség
megkönnyíti a Daimler és a
Renault számára, hogy föl-
vegye a kesztyût a Volkswa-
gen konszernnel folytatott
párviadalban. A VW ebben
a küzdelemben felsõosztá-
lyú kiskocsikkal van jelen,
és ezáltal Európa összes au-
tógyára közül a legjobban
vészelte át a pénzügyi-gaz-
dasági válság hónapjait. A
krízis azonban mind jobban
rákényszeríti az autógyára-
kat arra, hogy szorosabbra
vonják kapcsolataikat, és
koncentrált erõvel jelenje-
nek meg a piacon – hang-
zott el az Európai Unió
központjában.

Veszély a Daciára?

„A Mercedes mindig is a
luxusra, a biztonságra he-
lyezte a hangsúlyt, technikai-
lag igen fejlett autókat gyárt,
míg a Nissan és a Renault
anyagilag hozzáférhetõbb
autókat készítenek. Az ilyen
együttmûködések során sok
mindent tanulhatnak egy-
mástól a felek, ami a hosz-
szú távú fejlesztésekben nyil-
vánul majd meg. Elsõsorban
versenyképesebbé és költség-
hatékonyabbá válhatnak ez-
által, ami a válságban igen
fontos szempont” – mondta
el lapunknak Makkai Zoltán
autóipari mérnök. Szerinte
az autókonszernek most
megkötött szövetsége akkor
veszélyeztetheti a Dacia pia-
cát, ha a partnerség igen ked-
vezõ árban hozna létre taka-
rékos típusokat. Mioveni-
ben ugyanis jelenleg közép-
kategóriás gépkocsikat, vala-
mint az új típust, a Dustert
gyártják.

Közös fejlesztés

Az új együttmûködés hi-
vatalos változata szerint a
két cég közösen fejleszti ki
az azonos alvázra épülõ
Smart és Twingo modellek
számára az új motorokat,
amelyeket a jövõben a
Daimler fog gyártani. Az el-
sõ példányok 2013-ban ke-
rülnek piacra. A kétüléses
Smartok a franciaországi
Hambachban, a négyülése-
sek pedig a szlovákiai Újhe-
lyen (Novo Mesto) készülnek
majd. A három- és négyhen-
geres motorok a Nissantól a
Daimlerhez kerülnek át, a
Daimler négy- és hathengere-
sei, valamint a Nissan luxus-
márkái pedig az Infinitihez.

Az új egyterû Mercedesek
technikai alapját a Renault
állítja elõ a franciaországi
Maubeuge-ban.

Részvénycsere

A tõkemegoszlás – kölcsö-
nös tulajdonrészesedés mel-
lett – a következõképpen
alakul: a Renault 10,5 milli-
árd euróval, a Nissan 29,7
milliárd, a Daimler pedig
37,7 milliárd euróval rendel-
kezik. A Daimler 3,1 száza-
léknyi új részvényt vásárol a
Renault-tól, és ugyanennyi
Nissan-részesedést átvesz a
francia gyártól. Ellentétele-
zésként a Renault 3,1 száza-
lékot kap a Daimlertõl,
ezenkívül a Nissan kétszáza-

lékos részéért 1,55 százalé-
kot kap a japánok Daimler-
részvényeibõl.

A Daimler az elmúlt he-
tekben azzal került be a bot-
ránykrónikákba, hogy az
amerikai tõzsdefelügyeleten
a washingtoni igazságügyi
minisztérium keresetet nyúj-
tott be a DaimlerChrysler né-
met–amerikai közös vállalat
ellen. A vád szerint alkalma-
zottai a világ 22 országában
vesztegettek meg kormány-
tisztviselõket a Ford márka
elõnyben részesítéséért. A
felsorolásban Magyarország
is szerepelt, Románia viszont
nem. Az eljárás megegyezés-
sel zárult, az autógyár össze-
sen mintegy hetvenmillió
eurós büntetést fizetett. 
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A kissé „átrendezett” tõkemegoszlás is erõsíti az autógyártók megállapodását (százalékban)

Több a munkanélküli

Hét és fél százalékosra
emelkedett a munkanélküli-
ségi ráta Romániában, mely
szám 731 ezer munkanél-
külit jelent – derült ki az
Országos Statisztikai Hiva-
tal (INS) legfrissebb közle-
ményébõl, melyet a Media-
fax idézett. A tavalyi utolsó
negyedéves adatok szerint a
munkanélküliség leginkább
a 15-24 éves korosztályt súj-
totta.

Csökkenõ deficit

Több mint negyedére esett
vissza tavaly 2008-hoz ké-
pest Románia mezõgazdasá-
gi termékekre vonatkozó de-
ficitje – közölte a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium adataira hivat-
kozva az Agerpres. Ez többek
között annak köszönhetõ,
hogy huszonhat százalékkal
csökkent a behozatal, míg a
kivitel négy százalékkal
emlkedett.

Alkalmaz a kormány

A közösségi alapok akadály-
talanabb lehívása céljából
mintegy száz szakembert al-
kalmaz a kabinet a tegnap
elfogadott sürgõsségi kor-
mányrendelet értelmében –
adta hírül a Mediafax.  Mint
ismeretes, Emil Boc minisz-
terelnök március végén ké-
résben fordult a pénzügymi-
niszterhez, annak érdeké-
ben, hogy a humánerõforrás
hiánya és a bürokrácia ne
akadályozza az uniós pén-
zek pályázását.

Mentõöv a görögöknek

Ha a piaci finanszírozás nem
elegendõ, az EU segíthet
Görögországnak – idézte a
Napi Gazdaság Herman Van
Rompuyt, az Európai Ta-
nács elnökét. Szerinte figye-
lemre méltó, hogy a görög
kormány lépéseket tett az ál-
lamháztartási hiány csökken-
tésére, az intézkedéseket pe-
dig bátornak nevezte.

Adócsalói bevételek

A két évvel ezelõtti liechten-
steini adócsalási botrány 626
millió euróval gyarapította a
német államkasszát, ezt az
összeget fizették be a leleple-
zéstõl tartók, illetve a lelep-
lezettek – írta az MTI. Az
adócsalási botrányt egy in-
formátor robbantotta ki, aki
több mint négymillió euróért
egy olyan DVD-t adott el a
német államnak, amely több
mint ezer adócsaló adatait
tartalmazta.

Elzárják az olajcsapot

Felfüggeszti iráni benzinszál-
lítmányait a második legna-
gyobb orosz olajtársaság, a
Lukoil, hogy ezáltal elkerül-
je a nemzetközi szankciókat
– közölte a vállalathoz kö-
zel álló forrásokra hivatkoz-
va a Mediafax. A Shell,
Glencore és Vitol társaságok
már korábban bejelentették,
hogy nem szállítanak a kö-
zel-keleti országba.

Röviden

Baló Levente

Április tizenötödike
utánra halasztotta alkal-

mazottainak tömeges elbo-
csátását az észak-erdélyi au-
tópályát építõ Bechtel cég,
mely idén immár harmadíz-
ben próbálja ezzel a fenyege-
téssel tárgyalásra bírni állami
megrendelõjét. Az erdélyi
autópályát építõ amerikai
óriásvállalat tegnap kezdte
meg tárgyalásait a munkála-
tok folytatásáról az Ország-
utak és Autópályák Orszá-
gos Társaságával (CNAD-
NR). „Az elbocsátandó sze-
mélyek számáról április má-
sodik felében döntünk. Ha
azonban érvényben marad
az Emil Boc által március-
ban vázolt húsz kilométeres
ütemterv és a pénzalapok is
rendelkezésre állnak, akkor
valószínûleg ezer-ezerkét-
száz alkalmazottal dogo-
zunk majd tovább” – nyilat-
kozta Bogdan Sgârcitu, a
Bechtel kommunikációs
igazgatója. A vállalat vezetõ-
ségétõl kapott értesülések
szerint 1450 alkalmazottól
válnának meg – mondta el
Nicolae Feneºan, a Familia
Szakszervezeti Tömb ügyve-
zetõ titkára a Mediafaxnak.
A dolgozók érdekvédelmi
szövetségei azzal fenyegetõz-
nek, a törvényszéken támad-
ják meg a kilátásba helyezett
elbocsátási határozatot.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a Bechtel már feb-

ruárban kilátásba helyezte
összes dolgozója munkavi-
szonyának megszüntetését,
arra hivatkozva, több akadá-
lya is van annak, hogy a ter-
vezett munkaütemet tartsák.
Michael Swinford ügyvezetõ
igazgató sajnálatát fejezte ki
és ígéretet tett arra, hogy
folytatják a szakszervezetek-
kel való tárgyalásokat annak
érdekében, hogy a felszámolt
állások száma minél kisebb
legyen. Radu Berceanu köz-
lekedésügyi miniszter az ak-
kori tárgyalások folyamán fo-
gyókúrához, illetve a diabé-
teszhez hasonlította az autó-
pálya-építést, arra utalva,
hogy bár megvannak a pénz-
ügyi alapok, nem költhetõ el
több a költségvetés által elõírt
összegnél. Március végén
Emilian Roºca, a Kolozs Me-

gyei Munkaügyi Felügyelõ-
ség vezetõje törvénytelennek
nevezte a Bechtel által hiva-
talosan kezdeményezett tö-
meges elbocsátást, miután az
amerikai cég nem tartotta be
a Munkatörvénykönyvben
elõírt szabályokat. A munka-
ügyi hivatal szerint az az in-
doklás sem volt helyénvaló,
hogy a szerzõdésbontásokat
az állami megrendelõnek a
hatalmas elmaradásai tennék
szükségessé. Az elmúlt évben
43 kilométer autópályát ad-
tak át, aminek következtében
az állam 150 millió eurós tar-
tozást halmozott fel a kivite-
lezõvel szemben. Ugyanak-
kor még mindig tisztázatlan,
mennyi pénz áll rendelkezés-
re az idei évben, és mennyi
bevételre számíthat az ameri-
kai cég. 

Bechtel: újabb fenyegetés?

Közös lóerõnek húzós az ára
Egységes táborba tömörültek a Renault, Nissan és a Daimler autógyárak

ÚMSZ

Úgy tûnik, hogy meg-
szabadulnak a vendég-

lõk, bárok, taxisok, hotele-
sek, fodrászok és javítómû-
helyek az átalányadótól,
amelyet a kormány a jelen-
leg érvényben lévõ min-
imáladó helyett kívánt be-
vezetni. Ennek hátterében
az áll, hogy ez utóbbi adó-
fajta biztos bevételt jelent a
költségvetésnek, miközben
a feketegazdaság által érin-
tett területekre kitalált új
teherfajta „hozadéka” meg-
lehetõsen bizonytalan. A
Ziarul Financiar szerint a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) nem járult hozzá ah-
hoz, hogy a büdzsé le-
mondjon idén a garantált
pénzforrásról, így legha-
marabb 2011-re halaszta-
nák az átalányadóra való
áttérést.  Múlt évben az ál-
lam 355 millió lej bevételre
számított a kötelezõ min-
imáladó befizetésébõl, azon-
ban ennél jóval nagyobb
összeg, mintegy 700 millió
lej jelent meg a kasszában.
A tapasztalatok alapján,
ezen a címen összesen egy-
milliárd lejt vár idén a
pénzügyminisztérium. 

Az IMF nyomására a
csaknem egy évvel ezelõtt
bevezetett új adófajtával a
Boc-kabinet, a gazdasági
napilap szerint meglehetõ-

sen megégette magát,
ugyanis országosan 130
ezer vállalkozás függesztet-
te fel tevékenységét miatta
és cégek ezrei szûntek meg.
Az alacsony árbevételû és
veszteséges társaságok kö-
zül sokan – hogy elkerüljék
az adózást – az egyéni vál-
lalkozási formára tértek át.
A sok kifogás miatt év vé-
gére a gazdaságpolitikai ve-
zetõk az adónem átgondo-
lásáról kezdtek beszélni, és
egyezségre is jutottak ab-
ban, hogy a terhet például
székek és ágyak száma
alapján vetnék ki. De a ja-
vaslat hiába került be az
adótörvénykönyv módosí-
tásának tervezetébe, hivata-
losan nem vállalja idéntõl a
kormány ezt a lépést. Pedig
– mint lapunk arról beszá-
molt – az év elején Sebas-
tian Vlãdescu pénzügymi-
niszter azt ígérte, hogy az
áttérés az átalányadóra júli-
us elsejéig megvalósul. Ma
viszont a tárcavezetõ azt
hangoztatja, hogy semmi-
lyen konkrét idõpont nem
létezik a terv kivitelezésére.
A kötelezõ minimáladót az
adóelkerülés visszaszorítá-
sára hivatkozva 2009 máju-
sában vezette be a kor-
mány, a befizetendõ össze-
get a cégek esetében árbevé-
tel alapján számolják ki öt-
száz eurótól tízezer euróig
terjedõen. 

Mégsem szûnik meg 

a kötelezõ minimáladó

Még nyitott, hogy hány kilométer autópálya épülhet idén

Nagyobb versenyképességet és költ-
séghatékonyságot eredményezhet a
Renault-Nissan csoport és a Daimler
tegnap megkötött együttmûködési
megállapodása. A projekt hosszú tá-
von akár a Dacia eddigi sikertörténe-
tét is veszélybe sodorhatja.

Fotó: capital.ro



Kovács Zsolt

Az Electrica áramszol-
gáltató négy bani elmara-

dásért fenyegetett a szolgál-
tatás megszüntetésével egy
idõs sepsiszentgyörgyi há-
zaspárt. Tegnap egy feldúlt
férfi, Vajda Zsigmond keres-
te meg lapunkat a történet-
tel, és elmesélte, hogy idõs
szülei „szívbajközeli állapot-
ba” kerültek, amikor a pos-
tás kézbesítette az Electrica
felszólítását, hogy április 10-
ig rendezzék négy banis
adósságukat, ellenkezõ eset-
ben megszüntetik a szolgál-
tatást. A felszólító levélben
azt is leszögezik, hogy a cég
nem vállalja a felelõsséget az
áram levágásának következ-
ményeiért; arról értesítik az
érintetteket, hogy ha vissza
szeretnék majd köttetni az
áramot, legkevesebb 66,46
lejükbe fog kerülni. 

„Inkább nem esznek,
de fizetnek”

„Szüleim nyugdíjas embe-
rek, inkább nem esznek, de
kifizetik minden számláju-
kat” – mondta Vajda Zsig-
mond, aki elmesélte, hogy
édesapja minden hónapban a
tömbházuk sarkán lévõ
bankautomatába táplálja a
számla összegét, és úgy utalja
át azt a szolgáltatónak. „Mi-
vel a bankautomata csak pa-

pírpénzt fogad el, a februári
villanyszámla értékébõl el-
maradt négy bani, de édes-
apám úgy gondolta nem le-
het ebbõl probléma” – mond-
ta Vajda Zsigmond, aki sze-
rint szülei rettenetesen meg-
rémültek a gondolattól, hogy
áram nélkül maradhatnak.
Nem is értették, miért van ez,
hiszen minden számlájukat
kifizették, sõt márciusban
ötven banival többet utaltak a
szolgáltatónak. 

Vajda Zsigmond tegnap
megjelent az Electrica ügyfél-
fogadó irodájában, benyúj-
tott egy százlejest, és pontos
pénzt kért visszajárónak. Az
ügyfélszolgálatos hölgy elõ-
ször arra hívta fel a fizetni
óhajtó férfi figyelmét, hogy
ha máskor is a kasszánál fi-
zetne, nem pedig a banknál,
akkor nem került volna ilyen
helyzetbe. A hölgy késõbb
megenyhült, amikor Vajda

Zsigmond elmagyarázta,
hogy szülei idõs emberek, és
nekik közelebb van a bankfi-
ók, mint a városvégi ügyfél-
fogadó iroda. A sepsiszent-
györgyi férfinak késõbb fizet-
nie se kellett, hiszen kiderült,
hogy szülei ötven banival
meghitelezték a szolgáltatót,
ezért az adósságukat levon-
ják a többletbõl. 

Kovászna megyét az
Electricához tartozó Elec-
trica Transilvania Sud válla-
lat látja el árammal.  A cég
egyik helyi vezetõje lapunk-
nak elmondta: a vállalat a
brassói központhoz tartozik,
ezért nekik megtiltották,
hogy nyilatkozzanak. Ennek
ellenére nevét nem vállalva
közölte, hogy a cég egész
Dél-Erdélyben számító-
géppel állítja ki a számlákat
és a felszólításokat. A szá-
mítógépes program pedig
csak az adósságot észleli,

nem veszi figyelembe annak
értékét, így lehet az négy
bani vagy négyezer lej is. 

Vajda Zsigmond lapunk-
nak elmondta: gyanította,
hogy automatizált rendszer-
rel oldották meg az adósság-
behajtást. Szerinte ezt éssze-
rûsíteni kellene, mert egy-
részt a négy bani elmaradás-
ról szóló értesítõ kézbesítése
a tartozás többszörösébe ke-
rült a szolgáltatónak, amit
valamilyen módon ugyan-
csak ügyfeleivel fizettet
meg, másrészt pedig a szüle-
ihez hasonló, idõs emberek
egészségével játszanak az
ilyen felelõtlen felszólítások-
kal. 

Electrica: a számok, 
azok számok

„A számok, azok szá-
mok, nem lehet könnyel-
mûsködni velük” – reagált

tegnap lapunknak az
Electrica bukaresti szóvivõ-
je, amikor a sepsiszentgyör-
gyi esettel szembesítettük.
Elena Voinea lapunknak
megerõsítette, a számlák és
felszólítások kiállítását való-
ban számítógép végzi a cég-
nél, és a szoftvernek mind-
egy, hogy mekkora hátralék-
ról van szó. „A sepsiszent-
györgyi házaspár esete nem
egyedi az országban, min-
denki kap felszólítást, ha
csak egy bani tartozása van.
Ilyen a rendszerünk” – ma-
gyarázta. A háromszéki
esetre utalva megjegyezte: a
bankautomatába a pontos
összeget is be lehet pötyögni
utaláskor, így nem érti az
idõs férfi eljárását. „Csak
azt tudom tanácsolni min-
den ügyfelünknek, törlesz-
szék idõben a pontos össze-
get, ha nem a bankban, ak-
kor a pénztárainknál” – je-
lentette ki.

A szóvivõ mindazonáltal
arról is tájékoztatott: a beér-
kezett panaszok miatt az
Electrica már fontolgatja,
hogy módosítson a rendsze-
rén. „Arra készülünk, hogy
a szoftverrel szûressük ki
azokat az eseteket, amikor
az ügyfél csak elhanyagol-
ható összeggel tartozik” –
magyarázta, de a kérdé-
sünkre nem tudott válaszol-
ni, hogy az új rendszer mi-
kor lépne életbe. 
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Röviden

A négybanis adósságról szóló felszólítás, amely nyomán Vajdáék villanyáram nélkül maradhattak volna

S. M. L.

„Szó sem lehet etnikai
konfliktusról, alkohol be-

folyása alatt lévõ fiatalok köz-
ti összetûzés történt csupán”
– hangsúlyozta tegnap az Új
Magyar Szó megkeresésére a
Szeben Megyei Rendõr-fõka-
pitányság szóvivõje a hétfõi
medgyesi incidens kapcsán.
Luciana Baltaºt az ifjúsági
összejövetelnek otthont adó
medgyesi Magyar Házban
hétfõ este történtek kapcsán
kérdeztük tegnap az ügy
fejleményeirõl. Mint beszá-
moltunk, a székházban több
ismeretlen jelent meg a városi
RMDSZ rendezvényén, akik

a szervezõk felszólítása elle-
nére sem voltak hajlandóak
távozni, mi több, verbálisan
és tettlegesen is bántalmazták
a magyar fiatalokat. Baltaº
tegnap lapunknak elmondta,
az egyik román nemzetiségû
agresszort már az eset utáni
estén elõállították, de kihall-
gatása után szabadon enged-
ték, a többi öt fiatalt azonban
– bár ismert a személyazo-
nosságuk – továbbra sem állí-
tották elõ. Faggatózásunkra
kifejtette, az áldozatok orvosi
kezeléséhez szükséges idõ
hossza alapján dönt majd az
ügyészség a tett besorolásá-
ról, és csak hatvan napon túl
gyógyuló sérülés esetén lehet

szó súlyos testi sértés megál-
lapításáról. Az RMDSZ helyi
szervezete már feljelentést tett
lakhelysértésért; mint tegnap
hírt adtunk, a szövetség me-
gyei vezetõi az incidenst etni-
kai konfliktusnak tekintik, és
úgy vélik, hogy ez nyílt táma-
dás a magyar közösség ellen.
A rendõrség szóvivõje azon-
ban határozottan kitart amel-
lett, hogy a konflikus nem
volt etnikai jellegû. Lapunk-
nak tegnap mégis megjegyez-
te: a behatolók maguk is szó-
rakozni akartak, de nem kí-
vánt személyeknek érezték
magukat a Magyar Házban
zajló partin, és ezután eszka-
lálódott a konfliktus. 

Nem etnikai, de mégis az

Abortuszrekord 
Háromszéken

Kovászna megyében hajtot-
ták végre tavaly a legtöbb
abortuszt az Egészségügyi
Statisztikai Jelentés adatai
szerint. A megyében ezer él-
ve születésre majdnem 1300
terhességmegszakítás jutott,
ez az országos átlag kétsze-
rese. Antal Álmos sepsi-
szentgyörgyi nõgyógyász
szerint a statisztikai adatokat
a lakosság tájékozatlansága
magyarázza. Elsõsorban a
hátrányos helyzetben élõ
nõk mellõzik a fogamzásgát-
ló eszközök és készítmények
használatát, vagy azért, mert
nincs pénzük, vagy azért,
mert nem rendelkeznek kel-
lõ ismeretekkel.

Népszerû a bliccelés

Több mint kétezer személy
utazott a hazai vasutakon
jegyvásárlás nélkül az elmúlt
napokban. A rendõrség 1400
rendõrt mozgósított, hogy át-
fésüljék a vasútállomásokat,
és segítsenek ellenõrizni a
bliccelõket. Az átvilágítás so-
rán 210 áruszállító, illetve
több mint kétezer személy-
szállító vonatot ellenõriztek,
szinte minden járaton talál-
tak illegális utast. Az ellenõr-
zés során több kéregetõvel,
felügyelet nélkül utazó gye-
rekkel találkoztak a vonato-
kon. A büntetések összértéke
meghaladja a 130 ezer lejt. 

ÚMSZ

„Remélem, hogy a házi-
orvosok holnaptól (mától

– szerk. megj.) ismét állítanak
ki ingyenes és kedvezményes
árú gyógyszerekre recepte-
ket” – jelentette ki tegnap este
Lucian Duþã, az Országos
Egészségbiztosító Pénztár
(CNAS) elnöke a háziorvos-
ok képviselõivel folytatott ta-
lálkozó szünetében. A bizto-
sító és az orvosok közti keret-
szerzõdésrõl szóló tárgyalá-
sok a kijelentés pillanatában
már kilenc órája tartottak, s
lapzártánkig nem is értek vé-
get. A Háziorvosok Országos
Szövetsége képviselõi április

1-je óta tiltakoznak a számuk-
ra kedvezõtlen feltételeket
biztosító keretszerzõdés és a
majdnem negyvenszázalékos
idei bevételcsökkenés miatt, a
tegnapi egyeztetés immár a
harmadik volt a biztosító ille-
tékeseivel. Miközben a tár-
gyalások zajlottak, Bukarest
központjában több tucat házi-
orvos gyûlt össze szoli-
darizálni a CNAS székházá-
ban tartózkodó kollegáival.  

Nemcsak a háziorvosok
elégedetlenek az egészség-
ügyben uralkodó állapotok-
kal. Marius Petcu, a Sanitas
Szakszervezet vezetõje teg-
nap Kolozsváron bejelentet-
te: az egészségügyi szaksze-

mélyzetet mostohán kezeli
az állam, és ezt a mellõzött-
séget tovább már nem lehet
fokozni. Arra figyelmeztette
a kormányzatot: idén tudo-
másul vették az érintettek,
hogy a válsághelyzet és a re-
form miatt áldozatokat kell
hozni, de ha idén nem törté-
nik érdemi elõrelépés, akkor
a jövõ év a példátlan sztrájk-
sorozat éve lehet.

Marius Petcu közölte: áp-
rilis 15-ére országos kerek-
asztalt hívnak össze a kü-
szöbön álló egészségügyi
decentralizáció problémái-
ról, s a tanácskozásra várják
Cseke Attila egészségügyi
minisztert is. 

Fehérköpenyes tiltakozáshullám

„Megrázó” számlabehajtás

Miközben a tárgyalások zajlottak, Bukarest központjában több tucat háziorvos gyûlt össze Fotó: Tofán Levente
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Röviden Küszöbön a 7. Humorfeszt

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Sepsiszentgyörgy és Szé-
kelyudvarhely, valamint

tizenhat magyarországi tele-
pülés állíthat ki az 1848–49-
es forradalom és szabadság-
harc 162. évfordulójára ké-
szített budapesti huszárszo-
bor kiállítás 18 életnagyságú
szobrából egyet-egyet – errõl
született megállapodás teg-
nap délután Budapesten, a
Miniszterelnöki Hivatal fel-
hívására beérkezett jelentke-
zések elbírálása után. 

Az 1848–49-ben a szabad-
ságért harcoló egyik huszár-
ezred díszes egyenruhájában
pompázó, teljes egészében
korhû, valamint életnagysá-
gú szobrok egyikét már biz-
tos, hogy a sepsiszentgyörgyi
Erzsébet parkban tekinthetik
majd meg az érdeklõdök, de
hogy Székelyudvarhelyen
pontosan hol lesz a huszár-
szobor, arról a Kormányszó-
vivõi Iroda lapunknak adott
tájékoztatása szerint késõbb
születik megállapodás. 

A Március 15. – Közös Ta-
vaszunk elnevezésû központi
ünnepi programsorozat ré-
szeként bemutatott huszár-
szobor-kiállítást március 9-e
és 19-e között több százezren
tekintették meg Budapest ki-
lenc forgalmas pontján. Az

érdeklõdõk a helyszíneket
végigjárva megismerhették
az 1848-ban harcoló Császár,
Hunyadi, Székely, Nádor,
Mátyás, Attila és a többi hu-
szárezred díszes egyenruhá-
ját, a szobrok talapzatán pe-

dig az adott huszárezred tör-
ténetérõl, a szabadságharc-
ban betöltött szerepérõl ol-
vashattak magyar és angol
nyelven. 

A Miniszterelnöki Hivatal
szándéka kezdettõl fogva az

volt, hogy a köztéri kiállítást
követõen a szobrok egész év-
ben megtekinthetõek legye-
nek. Ennek érdekében felhí-
vást tett közzé a történelmi
kötõdésû vagy a huszárha-
gyomány-õrzés terén ki-
emelkedõ munkát végzõ
magyarországi és határon
túli településeknek a 18 élet-
nagyságú huszárszobor tar-
tós kiállítására. A felhívásra
április 2-án, déli tizenkét
óráig 21 hazai és határon tú-
li település jelentkezett. A
szobrok sorsáról háromtagú
szakmai bírálóbizottság
döntött a települések törté-
nelmi és a huszárhagyomá-
nyokhoz való kötõdése alap-
ján, az ünnepélyes bejelen-
tésre és az adományozásról
szóló oklevelek átadására
pedig tegnap került sor a
magyar Parlamentben. Fon-
tos azonban, hogy a huszár-
szobrok az oklevelek átadá-
sát követõen is a Magyar Ál-
lam tulajdonában marad-
nak, valamint hogy Buda-
pestrõl az adott településre
történõ szállításáról és a hu-
szárszobrok késõbbiekben
szükséges karbantartásáról a
településeknek kell gondos-
kodniuk. Mint a Kormány-
szóvivõi Irodától megtud-
tuk, az elszállítás április 16-a
után kezdõdhet meg. 

Negyvennyolcas huszár-
szobor érkezik Székelyföldre

Sipos M. Zoltán

Két sztárvendége lesz
idén az Erdélyi Humor-

fesztiválnak: Kovács András
Péter és Badár Sándor –
hangzott el a rendezvény teg-
napi  kolozsvári sajtótájékoz-
tatóján. Mindkét humorista
nagy hírnévnek örvend Ma-
gyarországon: Kovács And-
rás Péter 2008-ban megkapta
a Kossuth Rádió Karinthy-
gyûrûjét. Badár Sándor több
ízben is feltûnt már a Fábry
Showban és a Comedy Centrál-
ban is szerepelt, ugyanakkor
az Antal Nimród által rende-
zett Kontroll címû filmben is
szerepet kapott. Õk április
24-én fognak fellépni a
Köztársaság Moziban, a Hu-
morfeszt Gála keretében. De
mindezek mellett a legfonto-
sabb programpontnak idén is
az Amatõr Humoristák Pá-
lyázatát tartják a szervezõk,
ahol a legjobb humoristát az
RMDSZ és a Communitas
Alapítvány ezer lejjel díjaz-
za, mondta Bodor László, az
RMDSZ Programirodájának
a vezetõje a 7. Erdélyi Hu-

morfesztivál programismer-
tetõ sajtótájékoztatóján.

Az idei Humorfesztivál
április 23-án, pénteken kez-
dõdik a kolozsvári Audi-
torium Maximumban. Ek-
kor száll versenybe az a hét
humorista, akik az elõválo-
gatóra jelentkezett amatõr
humoristák közül bejutottak
a humorfesztivál döntõjébe.
Amint azt Bálint Ferenc
(Béfé), a Szomszédnéni Pro-
dukciós Iroda humoristája
elmondta, olyan színvonalas
kezdõ humoristák vetélked-
nek majd a hetek versenyén,
hogy akár a Fábry Showban
is megállnák a helyüket.
Idén az erdélyi humorszak-
ma képviselõi fogják
zsûrizni a versenyt: így a
nagy népszerûségnek örven-
dõ Székelyland, Zsók Le-
vente, Felméri Péter,
Könczey Elemér és a tavalyi
Humorfeszt nyertesei. A
szervezõk elmondták, hogy
a jelenlegi gazdasági helyze-
tet figyelembe véve nem drá-
gultak idén a belépõjegyek,
pénteken tíz, míg szomba-
ton tizenöt lejért lehet végig-

nézni a fesztivált. A sajtótá-
jékoztatón a Szomszédnéni
Produkciós Iroda bebizonyí-
totta, nemcsak a humort
ûzik mesterfokon, de a kor-
szerû információs technikát
is magabiztosan uralják:
Tóth Szabolcs (Téesz) Csík-
szeredából webkamera segít-
ségével számolt be a sajtó-
nak az elõválogatásokról.
Mint elmondta, idén 46 ver-
senyzõ jelentkezett az elõvá-
logatásokra Erdélyszerte.
Mint kiderült, a versenyzõk
zöme a stand up comedy
mûfajban versenyzett. „Idén

az elõválogatásra jelentke-
zett versenyzõk próbára tet-
ték a zsûrit: nagyon jó és
színvonalas volt a felhoza-
tal” – értékelte Téesz az öt
helyszínen lezajlott elõdön-
tõt. „Nagyon fontos, hogy
létezik az Erdélyi Humor-
fesztiválnak egy olyan prog-
ramja, amely amatõr humo-
risták felkutatásával foglal-
kozik. Ez az a folyamat, ami
valóban megmozgatja a fia-
talságot: rengetegen jönnek
és kipróbálják magukat a
humor mûfajaiban. Az erdé-
lyi társadalomnak csak hasz-

nára válik, hogy humoristák
teszik vidámabbá a minden-
napjainkat és fellépéseikkel
színesítik az erdélyi magyar
kultúrát. Úgy gondolom,
hogy pusztán már ezért is ér-
demes minden évben meg-
szervezni a humorfesztivált”
– mondta el a sajtótájékozta-
tón Bodor László.  

Mint megtudtuk, a döntõ-
be jutott amatõr humoristák
meghívást kapnak majd az
idei EU-táborba is, hiszen
nemcsak a felfedezésük fon-
tos, hanem az is, hogy fellépé-
si lehetõségeik is legyenek. 

A közelgõ Humorfesztiválról Bodor László, Béfé és a virtuálisan megjelent Téesz számolt be a sajtónak
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Konferencia 
Széchenyirõl
MTI

Széchenyi István (1791–
1860) politikus, író, a

„legnagyobb magyar” kato-
nai pályafutásáról A katona
Széchenyi címmel halálának
150. évfordulója alkalmából
emlékkonferenciát rendezett
tegnap a budapesti Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum. A
tudományos tanácskozáson
részt vevõ történészek a leg-
újabb kutatásaik tükrében
mutatják be Széchenyit, a ka-
tonát, akinek karrierje a had-
seregben kezdõdött – mondta
el az MTI-nek Csorba László,
a Nemzeti Múzeum fõigaz-
gatója, aki A huszártiszt Széche-
nyi Nápolytól Tolentinóig cím-
mel adott elõ a konferencián.
Széchenyi több érdemrendet
is kapott vitézségéért, de az
õrnagyi elõléptetés elmaradt,
ahogy Ács Tibor hadtörté-
nész Katonaként is magyar cí-
mû könyvében kifejti. Ez
visszavezethetõ politikai kije-
lentéseire és magyarságának
hangoztatására, így 1826-ban
végleg leszerelt – foglalta
össze Csorba László. A törté-
nész szerint Széchenyi életé-
ben a katonaság nagy jelentõ-
ségû volt, mert ott vált felnõt-
té. „Ezzel a tanácskozással a
Holló József altábornagy ve-
zette Hadtörténeti Intézet és
Múzeum a Széchenyi évfor-
duló legfontosabb konferenci-
áját rendezte meg” – tette
hozzá Csorba László. 

Emésztõ virtus 
a váradi színpadon

A székelykeresztúri Pipa-
csok Néptáncegyüttes ven-
dégszerepel a nagyváradi
színházban az Emésztõ virtus
címû táncdrámával ma este
a nagyszínpadon (bejárat a
Madách-utcai mûvészbejá-
rón). Az elõadást Kiskü-
küllõ-menti és udvar-
helyszéki népzenébõl, nép-
táncokból, hagyományok-
ból építtették fel. A koreog-
ráfia, dramaturgia, a szín-
padkép és a rendezés is
Dimény Levente és László
Csaba munkája. A Pipacsok
fontos tevékenységi területe
a népzene és a néptáncok
gyûjtése. Több éve lemezki-
adási tevékenységgel is fog-
lakoznak. 2006-ban a Pipa-
csok Néptáncegyüttest
Udvarhelyszék Kultúrájáért
díjjal jutalmazták.

A Korunk Széchenyi 
István-esszépályázata

Széchenyi István halálának
150. évfordulója alkalmá-
ból tematikus esszé írására
hirdet pályázatot a kolozs-
vári Korunk folyóirat. A fel-
hívás középiskolás és egye-
temista diákoknak szól. Az
írások kiindulópontjaként
két Széchenyi István-idézet
szolgál, mindkettõ a Hitel
címû munkából. A Korunk
szerkesztõi alkotta bírálóbi-
zottság az írások értékelé-
sében az eredetiségre, a
gondolatok aktualitására,
az érvelési készségekre fek-
teti a hangsúlyt. További
információk a
www.korunk.org honlapon
vagy a korunk@korunk.org
e-mail címen. 

Vetélkedõ a remek-
mûvek ürügyén

A Remekmûvek a 19. szá-
zadi magyar festészetbõl –
Válogatás a Magyar Nem-
zeti Galéria és a Budapesti
Történeti Múzeum gyûjte-
ményeibõl címû kiállítás-
hoz kapcsolódó vetélkedõre
hívják fel a romániai ma-
gyar középiskolák figyel-
mét. A Romániai Magyar
Demokrata Szövetség Ügy-
vezetõ Elnökségének Mû-
velõdési és Egyházügyi Fõ-
osztálya, és a csíkszeredai
Csíki Székely Múzeum
szervezte verseny célja mi-
nél szélesebb körben meg-
ismertetni és népszerûsíteni
a magyar nemzeti festészet
kibontakozásának és virág-
zásának korszakát. A vetél-
kedõ korcsoportja: IX–XII.
osztályos tanulók. Érdek-
lõdni lehet az RMDSZ
Ügyvezetõ Elnökségének
Mûvelõdési Fõosztályán
elektronikus formában a
muvfoo@rmdsz.ro,
muvfoosz@gmail.com címe-
ken vagy a 0264-441 425
telefonszámon. Szervezési
és szakmai tanácsokat, va-
lamint könyvészeti anyagot
a Csíkszeredai Csíki Szé-
kely Múzeum állít össze
CD-n, és az RMDSZ Mûve-
lõdési fõosztálya postán
juttatja el a bejelentkezett
iskolákhoz.

Az amatõr humoristák felfedezésén,
felkarolásán túl sztárvendégek fellé-
pésével csábítja az idei Humorfeszti-
vál a közönséget a kincses városba
április 23–24-én – hangzott el 
a rendezvény szervezõinek tegnapi,
kolozsvári sajtótájékoztatóján.

Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely is kap egy-egy huszárszobrot
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A tavasz többnyire a nagytakarítás
ideje a háztartásokban, a média-
szakértõk szerint azonban a médiá-
ra is ráférne egy alapos takarítás.
Az Uniomedia Communications
és a Nézõpont Intézet Médiatükör
2010 címmel felmérést készített az
újságírószakma magyarországi
helyzetére vonatkozóan. Az 500 új-
ságíró válaszából összesített ered-
mények megdöbbentõek: a magyar
média a sajtómunkások szerint
alacsony színvonalú, politikailag
befolyásolt és korrupcióval fertõ-
zött. Az önkritika ellenére feltehe-
tõen még sok minden nem került
elõ abból, amit a média csak úgy
lazán a szõnyeg vagy az olvasók
tudata alá söpör. A tükör pedig
önmagában sajnos még nem taka-
rít, csak megmutatja azt, amit ta-
lán látni sem szeretnénk, amit fel-

tehetõen személyesen egyetlen szer-
kesztõség sem vállalna fel. A felmé-
rés szerint tehát az újságírás szín-
vonala rendkívül gyenge Magyar-
országon, a válaszadók 43 százalé-
ka elégtelenre osztályozta a média
nívóját, 49 százalékuk adott köze-
pes osztályzatot, és csupán 8 száza-
lékuk jó jegyet. Az alacsony színvo-
nalért többnyire a kiadók és a mé-
diatulajdonosok a felelõsek, de
nem mentesültek a kritikától az új-
ságírók sem. Az e-kérdõívre vála-
szoló újságírók 61 százaléka szerint
szakmája teljesen, vagy részben a
politika által befolyásolt, mind-
össze 11 százalék állította, hogy
független a politikától. A bulvár-
sajtóban 80 százalék volt azoknak
az aránya, akik szerint a magyar
újságírást jelentõsen befolyásolja a
politika. A sajtó általában korrup-

cióval fertõzött, a kutatásban részt-
vevõk 61 százaléka állította, hogy
tud konkrét esetrõl.
Nem volna haszontalan egy hason-
ló felmérést végezni az erdélyi hely-
zetre vonatkozóan sem. Egy jegyzet
erejéig megkísérlem ezt, néhány
fontosabb és relevánsabb kérdéskört
kiemelve. 
Azt gondolom az erdélyi média
tükre még a magyarországinál is
görbébb. Karakterét, tematikáit,
színvonalát elsõsorban az határoz-
za meg, hogy belterjes. A belterjes-
ség pedig csak káros lehet. Elsõsor-
ban nem a minõség számít, hanem
az, hogy a miénk, mint a magyar
narancs estében: kicsi, sárga, sava-
nyú, de állítólag a miénk. Ami pe-
dig a politikai befolyásoltságot ille-
ti, Erdélyben alig van szerkesztõség,
amely ne állna valamilyen politi-

kai, világnézeti, alapítványi befo-
lyás, lobbi és támogatottság alatt.
A magyarországi elemzésbõl az de-
rül ki, hogy a legrosszabb helyzet-
ben a bulvármédia van. Az erdélyi
médiában azonban a közszolgálati
és a bulvár jelleg gyakran összemo-
sódik. Az elsõ politikai, gazdasági
oldalak többnyire közszolgálatiak,
a közbülsõ társadalmi oldalak va-
lahol a kettõ között vannak, a hát-
sók pedig inkább bulvár jellegûek. 
Nagyjából ezt látja tehát a média
(véleményem szerint az erdélyi is)
ha tükörbe néz, mert  
aligha van a világon még egy
olyan torz tükör, mint az újságíróé,
akiknek egyik arca az igazság hír-
nöke a másik pedig gyakran a kü-
lönbözõ érdekek szolgája kénytelen
lenni.

Ilyés István

Médiagnózis

A média torz tükre

Farkas István

Elhúzódhat a vezetõváltás a
közszolgálati televízió (TVR)

és rádió (SRR) élén, miután teg-
nap Emil Boc kormányfõ kije-
lentette: az új elnök-vezérigaz-
gatók kinevezése elõtt szükség
volna a két intézmény mûködé-
sét szabályozó törvény módosí-
tására. A miniszterelnök azt
szeretné, hogy a közszolgálati
adók új vezetõirõl ne a „politi-

kai algoritmus” döntsön, s ezt
az elképzelését ma készül meg-
osztani koalíciós partnerével, az
RMDSZ-el is. Mint ismert, a je-
lenlegi törvények szerint a két
intézmény igazgatótanácsába a
politikai pártok delegálnak tago-
kat, s mivel a kinevezésekrõl a
parlament dönt, az éppen hatal-
mon lévõ alakulat képviselõje a
legesélyesebb az elnök-vezér-
igazgatói tisztségek elnyerésére. 

Turcan jelöltjei

A közszolgálati adók politika-
mentesítésének legelszántabb hí-
ve Raluca Turcan, aki már koráb-
ban benyújtotta a parlamentbe er-
re vonatkozó törvényjavaslatát.
A képviselõház kulturális és mé-
diabizottságának demokrata-libe-
rális elnöke lapunknak megerõsí-
tette: a nagyobbik kormánypárt
az új elnök-vezérigazgatók kine-

vezése elõtt elõbb a rádió és a té-
vé mûködését szabályozó tör-
vényt szeretné módosítani. Tájé-
koztatása szerint a TVR jelenlegi
vezetõje, Alexandru Sassu az új
törvény életbeléptetéséig korláto-
zott jogkörrel a köztévé élén ma-
rad, ami akár három-négy hetet is
jelenthet. 

Arra a kérdésünkre, ki a legesé-
lyesebb Sassu utódlására, Turcan
kitérõ választ adott. Hangsúlyoz-
ta, szerinte nem a vezetõ szemé-

lye a fontos, hisz az intézményt
az új jogszabály szerint nem
egyetlen ember, hanem egy szak-
mai bizottság vezetné. „Ha feltét-
lenül neveket akar, akkor Rodica
Culcertól, Robert Turcescun,
Andreea Porán és Manuela
Cernaton át Cezar Ionig bárkit
említhetek, de hangsúlyozom, a
szakmaiság számít” – összegzett
az ÚMSZ-nek Turcan.

Culcer: nem kerestek meg

Korábban a sajtó demokrata-
liberális forrásokra hivatkozva
azt írta: Robert Turcescu, a
Realitatea FM vezetõje és Rodica
Culcer, a TVR jelenlegi hírigaz-
gatója a legesélyesebbek a tévé-
elnöki posztra.

„Nem keresett meg senki sem
azzal az ajánlattal, hogy vállal-
jam el a TVR vezetését, és biztos
vagyok abban, hogy nemcsak

engem, hanem mást sem keres-
tek meg” – válaszolta tegnap az
ÚMSZ megkeresésére Rodica
Culcer. A hírigazgató szintén ar-
ra hivatkozott: addig nem fog el-
dõlni, hogy ki lesz Alexandru
Sassu utódja a TVR élén, amíg a
parlament nem módosítja a köz-
szolgálati adók mûködését sza-
bályozó törvényt. 

Culcer  helyesli a két intéz-
mény politikamentesítését. El-
mondta, a politikai alapokon

történõ kinevezéseket nem tart-
ja szerencsés megoldásnak, a
versenyek híve. „Egy ilyen jelle-
gû intézmény élére szakmai ala-
pon kellene nevesíteni szemé-
lyeket, nem politikai elkötele-
zettség alapján” – magyarázta
Culcer. Hozzátette, bízik abban,
hogy Raluca Turcannak sikerül
megvalósítania politikamentesí-
tõ projektjét. 

Turcescu: nehéz a váltás

„Nem mondhatok önnek sem
egyebet, csak azt, amit az utóbbi
napokban mindenkinek: nem
kerestek meg. És esetleges követ-
kezõ kérdésére az a replikám:
nem szeretem a »mi történne ha«
alapú hipotéziseket, azaz nem
szoktam mérlegelni, hogy elfo-
gadjak-e vagy se egy olyan aján-
latot, amit fel sem kínált senki” –
nyilatkozta lapunknak tegnap

Robert Turcescu. A Realitatea
FM vezérigazgatója elvileg
egyetért a két közszolgálati adó
politikamentesítésével, ám sze-
rinte ez megvalósíthatatlan. „Je-
len körülmények között az egye-
düli ésszerû megoldás az lenne,
ha politikai alapon történne az
intézményvezetõk kinevezése,
hisz csak így lehetne biztosítani
az intézmény fennmaradását. A
politikamentesítés hosszú folya-
mat, ami egyik elnökrõl a másik-

ra nem fog megtörténni” –
mondta lapunknak Robert
Turcescu.

Az RMDSZ nem ért egyet

Mint ismert, egy korábbi koa-
líciós egyezség értelmében a
köztévé vezetõi posztját a de-
mokrata-liberálisok, a rádióét
pedig az RMDSZ kaphatná
meg. Korábban Márton Árpád,
a képviselõház kulturális és mé-
diabizottságának RMDSZ-es
tagja lapunknak elmondta: nem
ért egyet a két intézmény politi-
kamentesítésével. 

„A világon sehol nincs ilyen,
mindenütt van politikai ellenõr-
zés a médiumok felett, hisz az az
egyetlen tetten érhetõ, jól mûkö-
dõ rendszer, amelyben a válasz-
tópolgárok arányában van képvi-
selve mindenki elvárása, igénye”
– magyarázta a képviselõ. 

Vakolókanállal maltert vett ki egy talicská-
ból, betont kevert, majd pedig lerakta a Dél-
afrikai, Raising Malawi Akadémia elneve-
zésû lányiskola alapkövét Madonna. Az
amerikai popdíva április 6-án a Lilongwe
fõvárostól 10 km-re nyugatra fekvõ
Chinkhota, millenniumi faluban
„kõmûveskedett”, amelyet az Egyesült
Nemzetek Szervezete kezdeményezésére hoz-
tak létre, melyre a sztár mintegy 15 millió
dollárt áldozott. A lányiskola a Raising
Malawi (Malawi fellendítése) projekt része,
melyet a popcsillag kezdeményezett. „A ne-
héz sorsú lányok iskoláztatása csak az elsõ
lépés, a nemzet felvirágoztatásához” – elõle-
gezte meg további terveit a popdíva. 
Emil Boc miniszterelnök legénykorában egy
egész nyarat végigkaszált falujában, hogy
majd sikeresen virágoztathassa nemzetét.
Eddig sajnos kevés sikerrel.

(efi)

Száz szó

Postafiók

Szabad-e ennyire nyíltan 
megvádolni valakit?

Szeretném leszögezni, nõpárti vagyok, és
Tõkés püspök urat sem ismerem személye-
sen, és nem voltam túlságosan a pártolója,
de elismerem érdemeit, mint politikus, eu-
rópai képviselõ vagy lelkész. De megval-
lom õszintén, etikátlannak tartom azt,
ahogy az utóbbi napokban olvasok róla az
írott sajtóban, vagy amiket látok a televízi-
óban, úgy magyar, mint román nyelven.
Nem tudom, és nem is akarom tudni, meg
nem is ránk tartozik, hogyan kerülhettek
Tõkés Edith vádjai a sajtóba, vagy hogy
egyáltalán igazak-e vagy sem, vagy csak
szenzációhajhászok kitalációi, hogy legyen
mirõl csámcsogniuk úgy az újságíróknak,
mint olvasóiknak. Azt hiszem, ilyesmi
még nem fordult elõ egyházaink életében,
hogy ennyire nyíltan megvádoljanak vala-
kit. Az ilyen nemû szennyest nem szabad
kiteregetni az írott vagy beszélt sajtóban
még egy átlagembernek sem, nemhogy
egy európai képviselõ, egy politikus, egy
lelkész feleségének. Valószínû, hogy nem
felhõtlen a kapcsolatuk, hiszen az elmúlt
húsz évben és fõleg ’89 elõtt elég sok min-
dent kellett együtt elszenvedniük. De ez
azért nem jogosít fel senkit arra, hogy a
másikat a sárba tapossa. 
Miért nem lehet civilizáltan megoldani az
ilyesmit, hiszen emberek vagyunk és téved-
hetünk, válások voltak és lesznek. Akármit
is írnak az újságok, reménykedjünk abban,
minden ,,csoda” három napig tart, és ez a
kellemetlen affér nem csorbítja Tõkés
László püspök úr érdemeit.

Demeter Judit könyvtáros, 
Szászrégen

Elhúzódó vezetõváltás

Rodica Culcer, a TVR hírigazgatója és Robert Turcescu, az Europa FM vezérigazgatója, a köztévé elnöki székének fõ várományosai

Fiatalos, dinamikus 100 százalékban magyar tu-

lajdonú kereskedelmi cég projektmenedzseri

munkakörre keres kötetlen munkaidõs kollegá-

kat. Feltétel: román magyar nyelvtudás és jogo-

sítvány. A fényképes önéletrajzokat az

erzsebet.sabau@ rotterom.ro e-mail címre kérjük.

Eladó 100 éves diófa asztal és egy hagyomá-

nyos gyalupad, fából. Tel: 0745-303 678

Gyûjtõ vásárolna történelmi, földrajzi, horgásza-

ti, vadászati, néprajzi, valamint tudományos te-

matikájú könyveket, kizárólag jó állapotban és

csak 1945 elõttrõl. Tel: 0771-663918

Eladó családi, lakható faház. Konyha, 2 szoba,

kamra, melléképületek, 20 ár földterülettel, a

fenyvesek aljában, közel borvíz forrásokhoz, a

Putna patak völgyében. 

Cím: Tulgheº (Tölgyes) nr. 170, jud. Harghita. 

Tel: 0266-364 475, 0742-595 273.

Apróhirdetés
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel - In-
tegrációs magazin
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.35 Magyar elsők
10.55 Carlo és vendégei
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.25 Tálentum (magyar
ism. sor.)
15.55 Széchenyi napjai
(magyar sor.)
17.25 Mi vagyunk az unió
17.45 Beavatás
18.00 Kikötő - Kulturális
magazin
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híróra, Időjárás-je-
lentés
19.30 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés
22.05 Híradó, Sport
22.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.35 A főnökök főnöke
(olasz tévéfilm sor.)
23.30 Drót (am. sor.)
0.35 Kikötő (ism.)
1.05 Kikötő - Friss
2.15 Vers
2.20 Himnusz
2.25 “A magok oltalmá-
ra...” - Erdélyi erődtemplo-
mok

Acasa, 20.30
Egy éjszaka a királlyal

Saul új területeket hódít meg, ám Sámuel próféta parancsa
ellenére megkíméli az elfogott király életét. Sámuel megöli
a királyt, ám áldott állapotban lévő feleségének sikerül el-
szöknie. Később a gyermeke, Haman bosszút akar állni a
Perzsiában élő zsidókon. Számítását azonban keresztülhúz-
za Hadassah, a zsidó lány. A lány ugyanis elnyeri Xerxész
király, a zsidók ősi ellenségének szívét.

m1, 22.45
Párizs, Texas

Dél-Texas kietlen vidékén bolyong egy sovány, szakállas,
elkínzott arcú férfi: múltját, emlékeit szeretné elveszíteni,
de mind hiába, sikertelenül. Öccse érte megy, visszahozza
őt a civilizációba, a kisfiához. Bár négy éve nem látták egy-
mást, hamar összemelegednek a gyerekkel. Együtt indul-
nak el, hogy megkeressék a férfi feleségét, a gyerek any-
ját. Houstonban lelnek rá, egy peep-showban.

m2, 22.55
XXY

Alex egy 15 éves kamasz, akinek súlyos titkolnivalója van a
világ előtt. Születése után egyből úgy döntöttek a szülei,
hogy egy elhagyatott település közelébe költöznek. A csa-
lád nyugodt élete fordulóponthoz érkezik, amikor barátaik
és az ő 16 éves fiuk, Álvaro meglátogatja őket. Álvaro apja
plasztikai sebész, akit tulajdonképpen Alex apja hívott meg.
A két kamasz között furcsa kapcsolat kialakul ki.

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 Nemzeti értékeink
- Verőce
11.55 ARCpoétika - Me-
cseki Hargita
12.30 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 Rajnán innen, Du-
nán túl...
17.35 Egy lépés előre
(spanyol sor.)
18.25 Zene az életem
18.50 Ez történt Ma
Reggel
20.25 Innovációs percek
20.35 A kis királylány
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Fagyos folyó lova-
sa (auszt. filmsor.)
22.15 24 (am. tévéfilm
sor.)
22.55 XXY (arg.-francia-
sp. filmdráma)
1.20 A vadászat (am.
western, 1967)
2.40 Dublini doktorok (ír
filmsor.)

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
15.35 Fullasztó ölelés
(am. thriller, 2002)
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 (amerikai-kan.
sorozat)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.20 Reflektor - Sztár-
magazin
1.40 ittHON - Belföldi
utazási magazin
2.00 Odaát (am. akció-
film-sor.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
9.45 Stahl konyhája
9.50 Babapercek
9.55 Telekvíz
10.45 Teleshop
11.45 Két lökött inas
(kan. vígjáték, 2001)
14.20 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Dokik (amerikai
filmsor.)
16.20 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(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 védelmé-
ben (am. tévéfilm
sorozat)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Gyilkos körök (film-
sor.)
1.20 Tények Este – Hír-
műsor
1.50 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
2.40 Csillagközi romboló
(am.-angol akciófilm-
sorozat)
4.20 Alexandra Pódium

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 Ingatlanpiac
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
21.05 Péntek
Mondatvadászat
22.00 Híradó
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Civil kaszinó - Hús-
bavágó kérdések
0.00 Péntek (ism.)

9.00 Halálbiztos diagnó-
zis 9.55 Gyilkos sorok
10.50 Smallville 11.40
Szívek szállodája 12.40
Nagy házalakítás 13.45
A pokol konyhája 14.40
Nyomtalanul 16.20 CSI:
A helyszínelők 17.15 Ki
ez a lány? (amerikai vígj.
sor.) 18.15 A pokol kony-
hája 19.15 A nagy ház-
alakítás 20.10 Ki ez a
lány? (amerikai vígjáték
sor.) 21.30 Helyszínelők
22.20 Ali (amerikai életr.
dráma)   

7.00 Hírek 10.10 Külön
kiadás 12.10 Labdarúgás:
Wolfsburg - Fulham, Stan-
dard - Hamburg 13.10
Labdarúgás: Liverpool -
Benfica, Atletico - Valen-
cia 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Labdarúgás: Euro-
pa League 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport Hí-
rek 19.00 Labdarúgás:
Dacia Mioveni - UTA Arad
21.00 Wrestling RAW
23.00 Póker Világbaj-
nokság  

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 Egy éjsza-
ka a királlyal (amerikai
dráma, 2006) 23.15 Vipe-
rafészek (sor.) 0.15
Teleshopping 0.30 Igaz
történetek (ism.)   

8.10 Manipulált emlékek
(kanadai thriller) 10.00
Televíziós vásárlás 13.00
Az Északi-tenger kalózai
(sp.-német kalandfilm)
16.30 Virtuális vagyon-
szerzők (amerikai vígj.)
18.30 Hullámok szárnyán
(amerikai vígj.) 20.25 A
bosszúálló (amerikai ak-
ciófilm) 22.10 Kobra
(amerikai akcióf., 1986)
23.45 A megállíthatatlan
(amerikai akcióf.) 1.30
Egy makulátlan elme örök
ragyogása

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 (show) 23.00
Lelkiismereti próba (reality
show) 0.00 Szenvedélyes
történetek 1.30 Menyet
anyának   

9.00 A Partiőrség (auszt.
filmsorozat) 10.00 Foyle
háborúja 12.00 Amy-nek
ítélve (amerikai filmsor.)
13.00 Őrangyal (filmsor.)
15.00 Foyle háborúja
(angol filmsor.) 17.00
Charlie angyalainak má-
sik élete (amerikai film-
dráma) 20.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
21.00 Bűnös szándék
(sor.) 22.00 Esküdt ellen-
ségek (amerikai sorozat)
0.00 Az élet viharában
(rom. filmdráma) 

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
17.45 Teadélután
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol tévéfilm soro-
zat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilm-
sorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
22.00 Az Este - Péntek
22.40 Párizs, Texas
(NSZK-angol-francia film-
dráma)
1.00 Hírek - Időjárás-je-
lentés
1.05 Memento
1.15 Teadélután (ism.)
2.15 Nappali (ism.)

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (amerikai film-
sorozat)
11.00 Történelmi emlé-
kek
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 Folklórkincsek
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Leomania
17.50 UEFA Champions
League Magazin
18.25 Titkok a palotá-
ban (koreai filmsorozat)
19.40 Sport
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
21.10 Egyszer az életben
- szórakoztató műsor
23.00 CSI (amerikai-ka-
nadai filmsor.)
0.00 Hírek,
Időjárásjelentés
0.15 Snow Cake (angol-
kanadai film, 2006)

4.00 State és Románia
(ism.)
6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Agatha Christie:
Gyilkolni könnyű (ameri-
kai krimi, 1982, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Divertis - Land of
Jokes
15.00 Divertis - szórakoz-
tató műsor
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés - Andreea
Esca

20.30 Érted táncolok -
Stefan Banica Jr. és Iulia
Vatur szórakoztató műso-
ra
1.00 Visszaszámlálás
(spanyol filmsor.)
2.00 Screamers - Az elha-
gyott bolygó (amerikai sci-
fi, 1995)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Benny Hill (filmso-
rozat)
12.00 Miami Vice (ameri-
kai filmsor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
14.00 Esze semmi, fogd
meg jól! (kanadai-amerikai
vígjáték, 1983)

16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Oana
Frigescu
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés Alina
Petrescuval
20.30 A mesterlövész
(amerikai akciófilm,
2007)
22.30 Könnyű préda
(amerikai akciófilm,
2005)
0.30 A mesterlövész
(amerikai akciófilm, 2007,
ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Autófórum
8.00 Senki sem tökéle-
tes
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Tarzan
9.30 Saman király
10.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor (ism.)
10.30 A rossz fiú 
(amerikai akciófilm,
2007)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (filmsor.)
15.15 A siker megszál-
lottja
(kanadai-amerikai élet-
rajzi dráma, 2003)
17.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Az utolsó szó
(amerikai vígjáték,
1996)
22.30 Veszély a mély-
ben (amerikai katasztró-
fa film, 2001)
0.30 Határtalan vágyak
2.30 Hírek
3.00 Veszély a mélyben
(am. film, 2001, ism.)

7.00 Amerikai hotrodok -
Hildebrandt
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Pulykák megtermékenyítő-
je
11.00 Miami Ink - A tetová-
lók

12.00 Töréspont - Hajó
13.00 Hogyan csinálják
14.00 A túlélés törvényei -
Tűzgyűrű
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült -
Rézcsőszerelvények
17.00 Állítólag – Vodkamí-
toszok
18.00 Újjáépítők
19.00 Fegyvertények -
Mesterlövészpuskák
20.00 A túlélés törvényei -
Tűzgyűrű
21.00 Hogyan készült? 
22.00 Amikor megáll az
idő - Pompomlányok
22.30 Rács mögött külföld-
ön
23.30 Megrázó történetek
0.30 A borzalom pillanatai
1.30 Dühöngő világ - Dü-
höngő indulatok

5.25 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.00 Szépségközpont
(filmsor.)
8.10 Ünnepi mulatság
(ism.)
9.40 Győztesek
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 maga-
zin
13.15 A románok hagyo-
mánya
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európába
16.00 Kosárlabda
17.45 Euronews
18.00 Kosárlabda
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.00 Vízkastély
20.30 Csavargó horgász
21.00 Jamie (sor.)
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.05 Harc az életért
(angol dokumentum sor.)
0.10 Egyeseknek tetszik
- szórakoztató műsorú
1.30 Veszedelmes vonz-
erő (ausztrál filmdráma,
2006) 

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 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-
óra 17.30 Nóták 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek, Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió
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

PÉNTEK
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KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Dénes nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Dénes férfinév a görög
Dionüsziosz névbõl szár-
mazik, jelentése: Dionü-
szosznak ajánlott.
Holnap Erhard napja van.

Évforduló
• 1265-ben Londonban
összeült az elsõ angol par-
lament.
• 1735-ben hunyt el II. Rá-
kóczi Ferenc erdélyi feje-
delem, a Rákóczi-szabad-
ságharc vezére.
• 1860-ban hunyt el Gróf
Széchenyi István magyar
politikus, író, a „legna-
gyobb magyar”.
• 1904-ben aláírták Lon-
donban a francia–angol
egyezményt (Entente Cor-
diale: „szívélyes egyez-
mény”), megalakult az
Antant. 

Vicc
A nagyi a fiatalkoráról
mesél az unokájának:
– Tudod, amikor húszéves
voltam, a szerelmem el-
ment a háborúba. Minden
héten írtunk egymásnak

levelet. Akkoriban jöttem rá,
milyen nagyszerû ember is a
nagyapád.
– És akkor mentél hozzá a
nagypapához, amikor haza-
jött a háborúból?
– Nem, nagyapád nem is
volt a fronton, õ volt a pos-
tás, aki hozta a leveleket.

Recept
Francia diótorta
Hozzávalók: 5 tojás, 25-25
dkg cukor és õrölt dió, 2 ek.
rum, 10 dkg kukoricaliszt, 5
dkg vaj, só; a tetejére: 3 ek.
baracklekvár, 12 gerezd dió.
Elkészítése: A tojások sár-
gáját a cukorral fehéredésig
keverjük, majd hozzáadjuk
a rumot és a diót. A lisztet a
vajjal simára keverjük. A to-
jásfehérjéket csipetnyi sóval
kemény habbá verjük, majd
ezeket is a tésztába dolgoz-
zuk. Végül kivajazott kerek
formába simítjuk, és készre
sütjük (tûpróbával ellenõriz-
zük: akkor jó, ha a tészta
már nem ragad a beleszúrt
tûre). Amikor kész, rácsra
borítjuk, a lekvárral meg-
kenjük, és diógerezdekkel
díszítjük.

2010. április 8., csütörtök   www.maszol.ro

Semmire sem vagyunk jók,
ha csak magunknak vagyunk
jók. Az az ember, aki csak ön-
magával van békességben és
csak önmagával van megelé-
gedve, az nem csak végtelenül
magányos, de haszontalan is.
Hasznosak csak úgy lehe-
tünk, ha az, amit teszünk
vagy mondunk a másiknak is
jó. Az ember mindent önma-
gához mér, viszont így elveszí-

ti a dolgok realitását, bezárja
magát személyes világába,
amin kívül csak keserûség és el-
utasítás van. És bár a legtöbb
ember tudja ezt, mégsem akar
elszakadni önmagától. Azért
nem, mert fél a kudarctól, pedig
sokkal nagyobb kudarc az, ha
csak magunknak vagyunk jók,
mint az, ha másokkal való kap-
csolatainkban néha haszontala-
noknak bizonyulunk.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Boldoggá teszi, hogy egy várat-
lan pénzösszeghez jut. Sok dolga
van – igyekezzen hatékonyan és
pontosan elvégezni. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Valaki túlontúl barátságos Ön-
nel, ezért tolakodónak tartja.
Õszintén mondja meg neki, hogy
dolga van, és hobbijának akarja
szentelni estéjét.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kitûnõ alkalma adódik arra,
hogy valami szépet, értékeset vá-
sároljon, amire már régóta vá-
gyik. Saját kívánságait most va-
lóra válthatja.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Elégedett a szerelemmel. Testi és
szellemi erõnlétével nem is lesz
semmi problémája. Aktivitását
sokan irigylik.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A fogyó Hold rejtett tulajdonsá-
gait hozza elõ. Nagyszerû, erede-
ti gondolatai lesznek, ha teheti,
új elfoglaltságok után nézhet.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Amire vágyik, elérhetõ közelség-
be kerül. Vállaljon kockázatot.
Ha az ügylet összejön, egy életre
szerencsés lehet.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egy terve nem jön össze, mert
közbejön valami. Izgalmas és
eseménydús órákra számíthat.
Számtalan nem várt örömben le-
het része.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Most érkezik el az ideje a koráb-
ban kigondolt feladatok végre-
hajtásának. Ne halassza el a
döntéseket, mert vesztesége kelet-
kezhet. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szeretne magasabb beosztásba
kerülni, ezért politikai vonalon
kezd el keresgélni. Vigyázzon ar-
ra, hogy megõrizze az egyensúlyt
kapcsolataiban. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma egy kicsit lazít, úgy érzi,
megengedheti magának. Ezt jól
teszi, mert úgy sem tudna teljes
erõvel koncentrálni munkájára. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Pénzügyeivel kapcsolatban kelle-
metlen híreket kap, amitõl elke-
seredik. Próbálja túltenni magát
a problémán, nehogy másokra is
átterjedjen rossz hangulata.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Szívességet kérnek Öntõl. Ez
esetben jobban teszi, ha óvatos
lesz, mert végül lehet, hogy rosz-
szul járna. Legyen türelmes.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Továbbjutás a tét az Európa Ligában

A negyeddöntõk visszavágóit rendezik ma a
labdarúgó-Európa Ligában, ahol a Gera
Zoltánnal felálló Fulham 2-1-es hazai pá-
lyás gyõzelem után utazik Németországba,
a Wolfsburg elleni második összecsapásra.
A Standard Liège a Németországban 2-1-re
gyõzõ Hamburgot fogadja, míg az Atletico
Madrid 2-2-es döntetlenrõl folytatja a Valen-
cia elleni „spanyol derbit”. A rangadót Ang-
liában rendezik, ahol a Liverpool a Portugá-
liában elszenvedett 2-1-es vereség után fo-
gadja a Lisszaboni Benficát.

A Román Kupáért kosaraznak 
Nagyszebenben

A Román Kupa négyes döntõjében lépnek
pályára a férfi kosárlabdázók holnap és
holnapután Nagyszebenben, ahol holnap
16 órától Otopeni–Temesvár-, majd 18
órától Ploieºti–Medgyes-elõdöntõ lesz.
Szombaton a bronzmeccset (16 órától) és
a döntõt (18 óra) rendezik.

Drãgulescu nem utazhat el 
a kontinensviadalra

A tavalyi londoni világbajnokságon két
aranyérmet szerzett Marian Drãgulescu
nem utazhat el a tornászok e hónapi Euró-
pa-bajnokságára. A sportoló bokája két he-
te sérült meg.

Antoniu Buci Európa-bajnok lett

Antoniu Buci aranyérmes lett a fehérorosz-
országi Minszkben zajló súlyemelõ Európa-
bajnokságon, lökésben. A húszéves románi-
ai sportoló a 62 kilogrammosok mezõnyé-
ben állhatott fel a dobogó legfelsõ fokára.
Szakításban és az összetettben a török Erol
Bilgin lett az elsõ. Buci összetettben, egyéni
csúcsával a második helyen végzett.

Paks–Debrecen-döntõ lesz 
a Ligakupában

A Paks lesz a Debrecen ellenfele a ma-
gyar labdarúgó-Ligakupa döntõjében, mi-
után elõbbi a fõvárosban legyõzte a Fe-
rencvárost, és ezzel az élen végzett a kö-
zépdöntõ B-csoportjában. Bár az FTC-nek
és az Újpestnek április 20-án még pótol-
nia kell egy elmaradt mérkõzést, a Paks
elõnye már behozhatatlan. Az A csoport-
ban szereplõ Debrecen múlt héten biztosí-
totta helyét a fináléban, mely április 28-
án, Kecskeméten lesz.

Feljutásra melegítenek 
a magyar hokisok

A vancouveri olimpián tizedik norvég, vala-
mint az osztrák csapat lesz a magyar jégko-
rong-válogatott ellenfele a hétvégi Pannon
Hoki Gálán, amelyet az április 17-én rajtoló
ljubljanai divízió I-es világbajnokság fõpró-
bájának tart Ted Sator szövetségi kapitány.
Az amerikai szakember a tornát felvezetõ
sajtótájékoztatón elmondta: még nem tudja,
hogy ki lesz a vb-n a két kapus, ez attól
függ, hogy Szuper Levente elutazhat-e Szlo-
véniába, ugyanis klubja, a Hannover még
versenyben van a német bajnokságban. A
csapatkapitány, Tokaji Viktor kitért rá, hogy
elsõsorban a szlovén, valamint a lengyel vá-
logatott lehet a fõ rivális a feljutásért folyó
harcban.

Ötezer doppingellenõrzés 
lesz Londonban

A 2012-es londoni nyári olimpia rendezõi-
nek szerdai bejelentése szerint rekord-
mennyiségû, ötezer doppingellenõrzést vé-
geznek majd el a játékok ideje alatt az an-
gol fõvárosban. A szervezõbizottság és a
brit doppingellenes ügynökség már aláírta
az ezzel kapcsolatos dokumentumot, a
vizsgálatokra pedig a Nemzetközi Olimpi-
ai Bizottság felügyeletével kerül majd sor.
A 2008-as pekingi játékokon 4500 tesztet
végeztek el.

Liga I: az LPF elutasította
a Rapid fellebezését
Labdarúgás

ÚMSZ

A Profi Labdarúgóliga
(LPF) fellebbviteli bizottsága

megalapozatlannak ítélte, és el-
utasította a Rapid beadványát a
Varga–Bãlan-ügyben, így az hol-
nap délután a fegyelmi bizottság
asztalára kerül. A vasutasok,
mint ismert, az ellen fellebbez-
tek, hogy a vitás ügyek megoldá-
sában illetékes testület kijelentet-
te: Dacian Varga és Tiberiu
Bãlan jogtalanul léptek pályára
az élvonalbeli bajnokságban, a
Rapid– Temesvár-mérkõzésen.
A találkozót, mint ismert, a bu-
karestiek nyerték 1-0-ra, ám a
Bega-partiak követelik, hogy a
meccset írják a javukra, mert a
két futballistának nem volt játék-
joga. „Számítottam rá, hogy el-
utasítják a beadványunkat. Ez
egyáltalán nem meglepetés szá-
momra” – jelentette ki Ion
Taban, a Rapid elnöke. A klub-
vezetõ ugyanakkor még remény-
kedik abban, hogy számukra po-
zitív elbírálása lesz az ügynek,
mivel harcolni fognak a végsõ-
kig. „Szomorú, hogy ilyesmi tör-
ténhet a romániai labdarúgás-
ban” – fogalmazott Taban.

A Rapid, mint ismert, a Liga I-
es átigazolási idény lezárulta
után, a negyedik ligában szereplõ
fiókcsapatához szerzõdtette le a
két futballistát a Sportul

Studenþesctõl, és a labdarúgóliga
szerint Varga és Bãlan csak a Ra-
pid III színeiben futballozhatott
volna. Ioan Andone, az élvonal-
beli együttes vezetõedzõje beszélt
Vargával, és elmondása szerint a
futballista nagyon rosszul érzi
magát. „Én a helyében beperel-
ném az LPF-t – mondta Andone.
– Elõször keresnék egy ügyvédet
és végigjárnám a sportbíróságo-
kat. Azt mondanám az ügyvéd-
nek: Én a Rapidnál hat hónap
alatt keresek mondjuk ötvenezer

eurót. Elvesztettem a válogatott-
ságomat, ez mennyit ér? Kérnék
az LPF-tõl ötszázezer eurót
azért, mert nem játszhatok.” A
szakember ezt meg is mondta a
játékosnak, és minden edzés után
igyekszik biztatni. Szeretné már
pályára is küldeni egy mérkõzé-
sen, de ezt a mai Ceahlãul elleni
találkozón még biztosan nem te-
heti meg.

A héten ugyanis a 26. fordulót
rendezik a Liga I-ben, amelyben a
Brassó 3-0-ra legyõzte a vendég

Galacot, a címvédõ Urziceni pe-
dig megbotlott, és csak 1-1 arányú
döntetlent ért el hazai pályán a
Medgyes ellen. A többi ered-
mény: Gyulafehérvár–Craiova 2-
0, Ploieºti-i Astra–Vaslui 0-0. A
Temesvár –Curtea de Argeº- és a
Beszterce–Steaua-találkozók teg-
napi lapzártánk után fejezõdtek
be. Ma Rapid–Piatra Neamþ-i
Ceahlãul- (14.30 óra), Iaºi–
Kolozsvári CFR- (18.30 óra) és
Tg. Jiu–Dinamo- (20.30 óra) pá-
rosításban lépnek pályára. 

A címvédõ Urziceni továbbra sem találja a gyõzelem felé vezetõ utat, ezúttal a Medgyes csapatával remizett
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Lionel Messi elõdöntõbe
rúgta a Barcelonát a BL-ben
Labdarúgás

ÚMSZ

Sorozatban harmadjára lett
elõdöntõs a Bajnokok Ligá-

jában a Barcelona labdarúgó-
csapata, miután kedd este 4-1-re
legyõzte a vendég Arsenalt. A
londoni 2-2-es döntetlen után a
címvédõ katalán csapat kezdte
jobban a találkozót, de a veze-
tést mégis az Arsenal szerezte
meg. Az  Ágyúsok öröme vi-
szont nem tartott sokáig, Lionel
Messi ugyanis sorozatban lõtte
a gólokat. „Egy különleges játé-
kos, aki nagyon magas szinten
játszik” – dicsérte Josep
Guardiola edzõ az argentin
klasszist. Messié amúgy a Baj-
nokok Ligája 1992 óta íródó tör-
ténetének hatodik mesternégye-
se, elõtte Marco van Basten (AC
Milan), Simone Inzaghi
(Lazio), Dado Prso (Monaco),
Ruud van Nistelrooy (Manches-
ter United) és Andrij Sevcsenko
(AC Milan) érte el ezt a bravúrt,
míg a BL-elõd Bajnokcsapatok
Európa Kupájában (BEK) egye-
dül Puskás Ferencnek sikerült.
Az Aranycsapat legendás kapi-
tánya a Real Madrid futballistá-
jaként szerzett négy gólt a
Frankfurt elleni mérkõzésen.

A Barcelona elõdöntõs ellen-
fele az Internazionale lesz, ame-
lyik a hazai pályás sikere után

Oroszországban is 1-0-ra gyõzte
le a Moszkvai CSZKA-t. A mi-
lánóiak Sneijder révén szerezték
meg a vezetést a hatodik perc-
ben. Az orosz együttes a 49.
perctõl emberhátrányban futbal-
lozott. A Cristian Chivut foglal-
koztató Inter 2003 óta elõször
jutott a BL elõdöntõjébe, Jose
Mourinho, a portugál edzõjük
pedig a Porto és a Chelsea után
a harmadik klubcsapatát vezé-
nyelte a legjobb négy közé.

A negyeddöntõk tegnapi két
visszavágóját lapzártánk után
rendezték. 

Dobogóra táncolták magukat
Sporttánc

Czimbalmos Ferenc-Attila

Bronzérmes lett a
marosvásárhelyi Vlad Pis-

lariu–Pop Eszter-páros a sport-
tánc-világbajnokságon, a 14-15
évesek mezõnyében, standard
táncok kategóriában. A moszk-
vai tornán Romániát két pár
képviselte: Pislariuék (az
Alexandru Rusu edzette
szászrégeni Rus-Team-tõl) mel-
lett a Somodi Márton és
Somodi Katalin edzette maros-
vásárhelyi Dance Art duója,
Bencze István és Szász Katinka
lépett parkettre. Mindkét páros
bejutott az elõdöntõbe, vagyis

a legjobb tizenkettõbe, ahol
Pislaruék dobogós helyezése
nagy meglepetést okozott. A
Bencze–Szász-kettõs a hetedik
helyen végzett. „Nagy megle-
petés számunkra mind a két he-
lyezés, hisz mindkét páros Ma-
ros megyébõl került ki” – ma-
gyarázta Alexandru Rusu. A
marosvásárhelyi páros edzõje,
Somodi Márton az Új Magyar
Szónak elmondta: „Mindkét
Maros megyei sporttánckettõs
világra szóló diadalt ért el a ro-
mániai sporttánc történetében,
hisz ebben a kategóriában ilyen
eredményt még senkinek nem
sikerült elérni Romániából.
Nagyon meg vagyok elégedve a
sporttáncosaimmal.” 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Világ körüli útja során Bu-
karestbe érkezett tegnap a

labdarúgó-világbajnokságok ser-
lege, amelynek kiállításáról nem
hiányozhattak a romániai
aranygeneráció tagjai sem. Az
egykori klasszisok azonban ke-
serû szájízzel emlékeztek vissza
az 1994-es seregszemlére, ahol
nem jutottak tovább a svédek el-
leni negyeddöntõbõl. „Négy-
percnyire voltunk az elõdöntõ-
tõl, és meggyõzõdésem, hogy az
akkori csapat képes lett volna a

döntõbe jutni. Olaszország ellen
pedig bármi megtörténhetett
volna” – magyarázta George
Popescu, de reméli, hogy a maj-
dani generációknak sikerülni
fog. „Sajnos ezt a trófeát nem
mi hoztuk el Bukarestbe, hanem
a Coca Cola. Egy egykori csa-
pattársam azt mondta, hogy leg-
alább húsz évet kell várjnunk,
amíg ismét kijutunk egy vb-re.
Azt hittem, hogy bolond, és re-
mélem, hogy nem lesz igaza” –
mondta Popescu, a vébé Romá-
niai nagykövete. A világbajnoki
serleget ma 9 és 21 óra között a
Sala Palatuluiban lehet megte-
kinteni, a belépés ingyenes. 

Bukarestben a FIFA-serleg

Messi mesternégyest ünnepelt
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