
A jóság zsoldos követei

„Nem veszélytelen a külföldi katonai szol-
gálat, de most nyugodtan indulok útnak, a
megszokottnál békésebb övezetbe me-
gyünk” – nyilatkozta az ÚMSZ-nek az a hi-
vatásos katona, aki huszonkét társával a na-
pokban indul szarajevói küldetésére.
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1484 ▼
1 amerikai dollár 3,0707 ▼
100 magyar forint 1,5655 ▼

Tájjellegû borok reneszánsza

Újra divatba kívánják hozni a bakator nevû
kíváló erdélyi szõlõfajtának a termesztését a
Szatmár megyei gazdák. Évrõl-évre egyre
több oltvány kel el, ma már legalább húsz-
huszonöt gazda termeli ezt a típust – mond-
ta az ÚMSZ-nek Ludróczki Sándor, a Ba-
kator Hegyközség elnöke.

Gazdaság 6

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 2
Sok a járatkiesés Európában

Csak a repülõk fele száll fel Európában.
Bár Romániában már hétfõ este feloldották
az izlandi vulkánkitörés miatt elrendelt lég-
térhasználati tilalmat, a hazai repterekrõl
tegnap nem indult útnak valamennyi légi
járat. Ennek oka az, hogy a célállomások
egy részében még mindig zárva tartanak a
repülõterek.

A hajókürt hangja
Traian Bãsescu megbõgette tehát a ha-
jókürtöt, és onnantól kezdve minden

megváltozott. Az addigi kor-
mányzati prioritások háttér-
be kerültek, hiszen ember
tervez, Zeusz végez, 

és a média s a közvéle-
mény is csak az új, a
friss hírekre figyel.

Ezekben pedig az is-
mét játékossá lett el-
nök a fõszereplõ.

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

A nyugdíjtörvény csupán öt
cikkelyén tudta átrágni ma-

gát a kétszázból tegnap a szená-
tus plénuma, de a jogszabály to-
vábbi vitáját jövõ hétre halasz-
tották, mert felmerült annak a
veszélye, hogy több törvényter-
vezet hallgatólagosan elfoga-
dásra kerül. A felsõházi vitán
részt vett Emil Boc kormányfõ
is, aki a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) által szorgalmazott, a ro-
mániai nyugdíjrendszer átalakí-
tását elõíró új nyugdíjtörvény-
tervezet elfogadását sürgette.
Az ellenzékiek bejelentették,
csak akkor szavazzák meg a
nyugdíjtörvényt, ha bekerülnek
az õ módosító indítványaik is.
3. oldal

Nyugdíjtörvény-
vita: halasztva

A költségvetési kiadások csök-
kentése volt a központi témája

annak a találkozónak, amelyre
tegnap hívta az elnöki hivatalba

Traian Bãsescu a Boc-kabinet tag-
jait. „A beharangozottaktól elté-
rõen segítõ szándékot érzékeltünk
az államfõ részérõl, nem számon-

kérést” – nyilatkozta lapunknak a
Cotroceni-palotában tartott kon-
zultáció után Kelemen Hunor
mûvelõdési miniszter. 3. oldal

Osztályfõnöki óra Cotroceni-ben

Ez ismét összejött nekünk, magyaroknak. Balázs Attila igazgató és Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter koccint a színház sikerére Fotó: romanialibera.ro

Bár sokan tartottak tõle, Traian Bãsescu államfõ nem verte az asztalt a tegnapi találkozón

A Csiky Gergely Állami Magyar Színház nyerte a Román Színházi Szövetség (Uniter) idei
nagydíját, miután a szakmai szövetség a temesváriak által színre vitt Rosencrantz és Guil-
denstern halott címû darabot nyilvánította az év legjobb színházelõadásának. Balázs Attila
igazgató Kelemen Hunor mûvelõdési minisztertõl vehette át a díjat Bukarestben. „Az a
tény, hogy az elismerést magyar miniszter adja át magyar társulatnak, nem megrendezett,
inkább hihetetlen esemény” – kommentálta a díjátvétel mozzanatát a direktor. 8. oldal 

Fotó: Tofán Levente 

Uniter: magyar belügy
A Csiky Gergely Színház kapta meg a hazai színházi szakma legrangosabb díját
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Röviden

Pártjuk van a függetleneknek

A fõvárosi törvényszék tegnap jóváhagy-
ta a független képviselõk azon kérését,
hogy Románia Haladásáért Országos
Szövetség (UNPR) néven parlamenti pár-
tot jegyezzenek be. A Szociáldemokrata
Pártból (PSD) és a Nemzeti Liberális
Pártból (PNL) dezertált honatyák számá-
ra létrehozandó alakulat a tervek szerint
bal-közép irányultságú lesz. Sajtóinfor-
mációk szerint az új párt elnöke Marian
Sârbu, ügyvezetõ elnöke Gabriel Oprea,
tiszteletbeli elnöke pedig Cristian
Diaconescu lesz. 

Az izraeli függetlenség ünnepén 
Obama a barátságot méltatta

A két szövetséges közötti rendíthetetlen
barátságot méltatta az amerikai kormány
a zsidó állam kikiáltásának 62. évforduló-
ján, a kétoldalú viszonyban tapasztalható
feszültség hetei után. Izraelben kedden
ünneplik a függetlenség napját, 62 évvel
ezelõtt ezen a napon kiáltották ki a zsidó
államot. Az ünnepségek már hétfõn este
elkezdõdtek, tûzijátékokat, utcabálokat,
családi piknikeket rendeztek, a nap végén
pedig a harcban életüket vesztett kato-
nákra és a merényletek áldozataira emlé-
keznek.

Medvegyev utasítást adott
a kirgizisztáni oroszok védelmére

Dmitrij Medvegyev orosz államfõ tegnap
utasította Anatolij Szergyukov védelmi
minisztert a Kirgizisztánban élõ orosz ál-
lampolgárok védelméhez szükséges intéz-
kedések meghozatalára – közölte a Kreml
sajtószolgálata. Ezzel szinte egy idõben a
biskeki orosz nagykövetség közölte, hogy
figyelemmel kíséri a Kirgizisztán egyes ré-
gióiban zajló eseményeket. A nagykövet-
ség Kirgizisztán lakosaihoz szóló üzeneté-
ben hangsúlyozta: támogatja azt a felhí-
vást, amelyet az országban élõ oroszok
szervezete intézett az ideiglenes kormány-
hoz, hogy ne engedjék meg a nemzetisé-
gek közötti gyûlölet kitörését.

Változtatást sürget Kubában 
a nemzeti katolikus egyház feje

A kubaiak „változtatást” akarnak, hogy
az ország kikerüljön a mostani „nagyon
nehéz helyzetbõl” – jelentette ki a karibi
ország katolikus egyházának vezetõje egy
hétfõn megjelent, kivételesen nyers hang-
vételû interjújában. Jaime Ortega bíboros
a Palabra Nueva címû egyházi lapnak
nyilatkozva azt mondta: nemzeti egyetér-
tés van abban – közgazdászok, egyetemi
oktatók és ellenzékiek mondják –, hogy a
kormánynak „gyorsan meg kell tennie a
szükséges változtatásokat” annak érdeké-
ben, hogy „vége legyen a gazdasági és
társadalmi nehézségeknek”, amelyek sze-
rinte most a legsúlyosabbak a XXI. szá-
zad kezdete óta a kommunista vezetésû
országban. 

Földet ért a Discovery ûrsikló

A nemzetközi ûrállomásról visszatérõ
Discovery amerikai ûrsikló tegnap, közép-
európai idõ szerint délután három óra táj-
ban leszállt a floridai Kennedy Ûrköz-
pontban. Hét asztronautával, köztük há-
rom nõvel a fedélzetén az ûrjármû 15 nap
alatt 9,7 millió kilométert tett meg. A
NASA legidõsebb ûrsiklójának ez volt az
utolsó elõtti útja; szeptemberi küldetése
után kivonják a forgalomból. A
Discoverynek már hétfõn le kellett volna
szállnia, de az irányító központ a zuhogó
esõ miatt két visszatérési kísérletrõl is le-
mondott, s kedden reggel is egyrõl. Az ûr-
sikló Kanada délnyugati csücskében, Van-
couver környékén ért az amerikai száraz-
föld fölé, és északnyugat-délkeleti irány-
ban, az Egyesült Államok tizenhárom ál-
lamának légterét érintve átrepülte a konti-
nenst. 

ÚMSZ

Bár Romániában már hétfõ
este feloldották az izlandi vul-

kánkitörés miatt elrendelt légtér-
használati tilalmat, a hazai repte-
rekrõl tegnap nem indult útnak
valamennyi légi járat. Ennek oka
az, hogy a célállomások egy ré-
szében még mindig zárva tarta-
nak a repülõterek. Emiatt tegnap
a bukaresti Otopeni repülõtéren
80, a Bãneasán pedig 13 járatot
kellett törölni. 

Az európai légi járatok körül-
belül fele közlekedett már tegnap
a tilalom fokozatos feloldásának
köszönhetõen – közölte a légtér
ellenõrzésével megbízott nemzet-
közi szervezet, az Eurocontrol
Brüsszelben. Jelezte azt is, hogy
hétfõn ennél jóval kevesebb tudott
repülni, a járatok mintegy 33 szá-

zaléka. Az Európai Bizottság szó-
vivõje a testület szokásos napi saj-
tótájékoztatóján arról beszélt,
hogy a kontinens légi közlekedé-
sében a lassú javulás jelei mutat-
koznak. Hozzátette, hogy járatki-
maradások még a hét hátralévõ
részében is várhatóak.

Helen Kearns azt is elmondta,
hogy az uniós tagállamoktól még
nem érkezett kérés a légitársasá-
gokat segítõ állami támogatások
engedélyezésére. Hozzátette,
hogy ez még túl korai is lenne, a

társaságok még maguk sem tud-
ták felmérni a károkat.

Az Európai Unió tagországai-
nak közlekedési miniszterei – az
Eurocontrol és más szakértõi fó-
rumok véleményét meghallgatva
– hétfõn állapodtak meg abban,
hogy fokozatosan enyhíteni fog-
ják a légtérhasználatra vonatkozó
korlátozásokat, amelyeket az iz-
landi vulkánkitörés miatt kellett
elrendelni. Megállapodásuk nyo-
mán tegnap reggeltõl folyamato-
san növekszik a légi forgalom a

A bukaresti Bãneasa repülõtéren tegnap tizenhárom járatot kellett törölni

MTI

Orbán Viktornak a parlamen-
ti választás második fordulója

után sem áll szándékában „ma-
gára hagyni a Fideszt”. A párt
elnöke ezt a Facebook közösségi
portálon jelentette be tegnap, mi-
után a magyarországi sajtóban
elterjedt a hír, hogy távozni ké-
szül a Fidesz élérõl a választások
után. Orbán Viktor a következõ
bejegyzést tette: “A Fidesz el-
nöksége körüli pletykákról. Ké-
retlen tanácsadók és házasság-
közvetítõk kíméljenek. Semmi-
lyen érvet nem találok, ezért a
második fordulót követõen sem
áll szándékomban magára hagy-

ni a Fideszt”. Az RTL Klub Hír-
adójának hétfõi információja ar-
ról szólt, hogy a választások má-
sodik fordulója után új elnöke le-
het a Fidesznek, ugyanis minisz-
terelnöki teendõi miatt Orbán
Viktor lemond. Havasi Bertalan,
a párt sajtófõnöke tegnap kora
délután ezt úgy kommentálta az
MTI-nek: „ez a téma semmilyen
formában nem vetõdött fel a Fi-
deszben”. Az RTL Klub Híradó-
ja azt is tudni vélte, hogy a párt-
elnöki posztra Pokorni Zoltán és
Kövér László esélyes. Mint is-
mert, Pokorni Zoltán korábban
már átvette a párt vezetését,
amikor Orbán Viktor miniszter-
elnök volt. 

MTI

Nem hozott határozatot a ha-
zafiassági törvényrõl a szlovák

parlament kulturális és sajtóbi-
zottsága, amely tegnap ülésezett
Pozsonyban. Februárban hasonló
álláspontra helyezkedett a kor-
mány is, amely szintén semleges
maradt a sok vitát kiváltó törvény-
tervezettel kapcsolatban. A haza-
fiassági törvényt március elején el-
fogadta a parlament, de Ivan
Gasparovic államfõ megvétózta,
mert szükségesnek tartja a tör-
vény alkalmazásának jobb elõké-
szítését. A vétó miatt a törvényho-
zásnak újra napirendre kell tûznie
a jogszabályt, amire április 27-én
kerül sor. Gasparovic vétójának
felülvizsgálatához a 150 tagú tör-
vényhozói testületben legalább 76
szavazatra lesz szükség.

Rafael Rafaj, a Szlovák Nemze-
ti Párt (SNS) frakcióvezetõje a
tegnapi bizottsági ülésen azt
mondta: olyan értesülései vannak
a magyar sajtóból, hogy a Fidesz
egy hasonló törvényjavaslatot kí-
ván benyújtani a választások után
megalakuló új magyar Ország-
gyûlésben. Szerinte ez a példa is

azt igazolja, hogy ami másutt, be-
leértve Magyarországot, rendben
van, azt a Magyar Koalíció pártja
Szlovákiában nem fogadja el.
„Valószínûleg azért, mert elutasít-
ják a szlovák államiságot” –
jegyezte meg a magyar pártnak cí-
mezve Rafaj.

Bárdos Gyula, a bizottság
MKP-s alelnöke újságíróknak azt
mondta, hogy nem tudja, honnan
származik Rafaj értesülése a Fi-
desz állítólagos hazafiassági tör-
vénytervezetérõl. Bárdos szerint a
hazafiassági törvény nem tartozik
a 21. századhoz.

Az új jogszabály szerint a jövõ-
ben a szlovákiai iskolák minden
osztályában ki kell majd függesz-
teni a szlovák zászlót, az állami cí-
mert, az alkotmány bevezetõjét,
valamint a himnusz szövegét. A
himnuszt hétfõ reggelente le is
játsszák a diákoknak és elhangzik
minden hivatalos sportrendez-
vény kezdetén is. A képviselõ-tes-
tületek tagjai – az önkormányzat-
tól a parlamentig – minden ülés
elején elénekelik a himnuszt. A
közszolgálati televízióban és rádi-
óban pedig éjfélkor csendül fel kö-
telezõen a szlovák himnusz. 

Orbán: Fidesz-elnök maradok Egy hét múlva újra szavaznak

a hazafiassági törévényrõl

A határon túli magyarok állampolgárságának kérdését rendezõ tör-
vény az egyik olyan kétharmados jogszabály a négy közül, amelye-
ket kormányra kerülve módosítana a Fidesz – mondta hétfõn Kö-
vér László, a Fidesz országos választmányának elnöke. A másik há-
rom jogszabály a választójogi törvény, az önkormányzati törvény
és a médiatörvény. A politikus kifejtette: a választójogi törvény mó-
dosítása a kisebb parlamenthez kell, az önkormányzati törvényen
pedig azért kellene változtatni, hogy a helyhatóságokat alkalmasab-
bá tegyék a mai gazdasági-pénzügyi viszonyok között a feladataik
teljesítésére. Ezeken kívül azonban – folytatta – olyan nagyon fon-
tos, kétharmados tárgykörbe tartozó kérdés szinte nincs is, mert bár
a rendõrségi, valamint az ügyészségekrõl, bíróságokról szóló jog-
szabályt érdemes lenne áttekinteni, „de nem ezen fog múlni”. 

Négy törvényt módosítana a Fidesz

Az izlandi vulkán kitörése nyomán keletkezett hamufelhõ
várhatóan ma estig elhagyja Románia légterét, ám elképzelhetõ,
hogy a hét folyamán a felhõ még visszakerül a román légtérbe –
közölte tegnap Mircea Ioan Cotoºman környezetvédelmi
államtitkár. Tájékoztatása szerint az elmúlt három napban nem
nõtt a levegõ szennyezettsége az országban a vulkánkitörés miatt.

Elhagyja Romániát a hamufelhõ

Hírösszefoglaló

Kurmanbek Bakijev megbuk-
tatott kirgiz elnök és három

hozzátartozója Fehérorosz-
országban tartózkodik – jelentet-
te be tegnap a volt szovjet köztár-
saság elnöke, Aljakszandar
Lukasenka.    Az ideiglenes kirgiz
kormány elnökhelyettese nem
zárta ki, hogy kérni fogják
Bakijev kiadatását. Lukasenka a
fehérorosz néphez és a parla-
menthez intézett éves üzenete
után, a képviselõk kérdésére vála-
szolva elmondta, hogy Bakijev
hétfõn érkezett meg Minszkbe,
miután elõzõleg háromszor is be-
szélt vele telefonon. Mindeddig
homály borította a bukott kirgiz
elnök tartózkodási helyét.
Bakijev csütörtökön érkezett meg
a szomszédos Kazahsztánba,
amiután aláírta a lemondóleve-
lét. Hétfõn a kazah külügymi-
nisztérium szóvivõje közölte,
hogy Bakijev elhagyta Kazahsz-
tánt, hozzátéve, hogy nem ismeri
az úti célját. Az ideiglenes kirgiz
kormány elõzõleg azt közölte,
hogy Bakijevet bíróság elé kell ál-
lítani a 85 halálos áldozatot köve-
telõ április elejei biskeki zavargá-
sok miatt. Omurbek Tekebajev,
az átmeneti kormány alkotmány-
reformért felelõs miniszterelnök-
helyettese tegnap közölte, hogy
Bakijev Fehéroroszágba történt
utazása nem befolyásolja a két
ország közötti baráti kapcsolato-
kat. Hozzátette ugyanakkor,
hogy igyekeznek elérni Bakijev
kiadatását. „Bakijev parancsára
az emberei és a rokonai igyekez-
nek destabilizálni a helyzetet, az
etnikumok és a régiók közötti
összetûzéseket provokálni, ami-
nek alapján kérhetjük a kiadatá-
sát” – mondta Tekebajev.
Kirgizisztánban e-gyébként még
mindig feszült a helyzet. Az or-
szágban öten haltak meg etnikai
alapú erõszakcselekményekben
hétfõn – közölték a közép-ázsiai
ország új, átmeneti hatóságai.

Fotó: Tofán Levente

Sok a járatkiesés
Csak a repülõk fele szállt fel tegnap Európában

Minszkbe
menekült Bakijev



Cs. P. T.

A vártnál békésebb légkör-
ben zajlott az a találkozó,

amelyre tegnap hívta az elnöki
hivatalba Traian Bãsescu a Boc-
kabinet tagjait. A konzultáción
azért lehetett feszültségre számí-
tani, mert az államfõ egy héttel
ezelõtt kemény szavakkal bírálta
a kormányt többek között a köz-
alkalmazotti leépítések szerinte
túl lassú üteme miatt. 

„Engem is meglepett, hogy a
találkozó konstruktív, normális
légkörben zajlott. A beharango-
zottaktól eltérõen inkább segítõ
szándékot érzékeltünk az állam-
fõ részétõl, nem számonkérést
és szemrehányást” – nyilatkozta
lapunknak a Cotroceni-palo-
tában tartott konzultáció után

Kelemen Hunor mûvelõdési mi-
niszter. 
Az RMDSZ-es politikus tájékoz-
tatása szerint a megbeszélésen a
leépítésekrõl nem esett szó. „Leg-
alábbis nem olyan értelemben,
hogy hány alkalmazottat kellene
elbocsátani a közszférában” – ma-
gyarázta Kelemen. Mint elmond-
ta, elsõsorban az ország gazdasági
helyzete, a válságból való kilába-
lási lehetõségek kerültek terítékre.
„Abban mindenki egyetértett,
hogy a Nemzetközi Valutaalappal
szemben felvállalt kötelezettségek
teljesítése nem elégséges ahhoz,
hogy az ország kijusson a válság-
ból. Olyan ösztönzõ mechaniz-
musokat kell keresni, amelyek a
tartós fejlõdés útjára állítják az or-
szágot” – mondta a miniszter. A
találkozón elhangzott, Románia

idén biztosan nem éri el a múlt év
végén még 1,3 százalékosra jósolt
GDP-növekedést. „Ez baj, de
nem tragédia. A lényeg az, hogy
ne következzen be a múlt évhez
képest gazdasági visszaesés” – je-
lentette ki Kelemen.

Az elnöki hivatal tegnapi közle-
ménye szerint a kormánytagokkal
folytatott konzultáción elsõsorban
a költségvetési kiadások csökken-
tése, a decentralizáció kérdése, il-
letve az Országos Feddhetetlensé-
gi Ügynökséget érintõ alkotmány-
bírósági ítélet került terítékre. 

Az Agerpresnek név nélkül nyi-
latkozó források szerint a találko-
zón nem volt napirenden az alkot-
mánymódosítás kérdése. „A költ-
ségvetési kiadások csökkentése
volt a központi téma” – mondták
a hírügynökségnek.
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Alaposan rácáfolt az
államfõ arra az – utób-
bi idõben szinte már
közkeletûvé váló –

vélekedésre, mely
szerint második és
elvileg utolsó

mandátumába
lépve nem törek-
szik többé min-

denáron népszerûségre, és ki akar marad-
ni a hazai belpolitikai iszapbirkózásból.
Az elhamarkodott politikai elemzõk már
kezdték is úgy lát(tat)ni a román államfõt
mint a pitiáner napipolitikai viták fölé
emelkedõ, igazságos és bölcs „uralkodót”,
akinek egyetlen gondja az ország
nemzetközi kapcsolatainak építése,
megítélésének javítása.
Csakhogy ez a két-három hónapos vi-
szonylagos csend azonnal és minden
átmenet nélkül át is csapott a fülünknek
immár oly ismerõs hangba: a cotroceni-i
hajókürt hangjába. Egyetlen interjú az
elnöki hivatal házitelevízióján elég volt
ahhoz, hogy újra hadrendbe álljon az
ország, és mindenki a riadót fújató
kapitány parancsszavaihoz viszonyuljon. 
Traian Bãsescu megbõgette tehát a
hajókürtöt, és onnantól kezdve minden
megváltozott. Az addigi kormányzati pri-
oritások háttérbe kerültek, hiszen ember
tervez, Zeusz végez, és a média s a
közvélemény is csak az új, a friss hírekre
figyel. Ezekben pedig az ismét játékossá
lett elnök a fõszereplõ, az egészségügy
problémái még várhatnak, a tanügyi
törvényre ki emlékszik már?
Persze azt is el lehet mondani, hogy azok
a problémák, amelyeket az államfõ fel-
vetett, jobbára létezõ problémák: a nagy
fogadkozások ellenére az állami szektor-
ban nemigen voltak megszorítások, a gaz-
daság szekere ugyanabban a kátyúban
vesztegel, amelybe tavaly került, a turiz-
mus negatív rekordokat döntöget, az
államkassza üresen kong. Azt azonban
mindehhez hozzá kell tenni, hogy az
ezekért a problémákért felelõs minisz-
tereket ugyanaz az államfõ helyezte vissza
tisztségeikbe decemberi újraválasztása
után, aki most „kívülállóként” bírál.
Emil Boc, Adriean Videanu, Vasile
Blaga, Elena Udrea – hogy csak a „nagy
neveket” említsük – úgy kerültek vissza
tisztségeikbe, hogy az elsõ Boc-kormány-
ban töltött mandátumukat egyértelmû
kudarcként könyvelte el az ország
közvéleménye.
Ki felelõs tehát a felfele buktatott minisz-
terek teljesítményéért? Aki megbuktatta
õket bizalmatlansági indítvánnyal, vagy
aki azután a bukott diákokat az elsõ
padba ültette? 

Román lapszemle

A hajókürt hangja

Salamon 
Márton László

A Nemzetközi Valutaalappal (IMF)
való készenléti hitelmegállapodás mó-
dosítását kérhetik a román hatóságok
a pénzintézet április végi látogatása
során. (Gândul) Szerzõdésmódosí-
tásra lesz szükség az elhíresült négy-
száz millió eurós rendõrségi
SuperLogan közbeszerzési eljá-
rásának ügyében – döntött az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügynosztály
(DNA). A döntés értelmében az ere-
deti összegnek mintegy negyedét, 164
millió eurót költhet a rendõrség gép-
kocsiparkjára – mely így a tervezett
1836 autó helyett csupán 820 autóval
gyarapodik. (Gândul) Rozsdás ketre-
cekben, ürülékhalmon ülõ tyúkok,
melyeket elektrosokkal tartanak távol
tojásaiktól – ilyen látvány fogadja a
román baromfifarmok látogatóit.
(România Liberã) A legújabb kor-
mányrendelet értelmében már nem
lesz szükség a turizmussal foglalkozó
ügynökségek engedélyének három-
évenkénti frissítésére. (Curierul
Naþional)

A résztvevõk szerint az államfõ nem a fenyítõ, hanem a segítõ szándékú tanár szerepét játszotta

Osztályfõnöki óra
a Cotroceni-ben

M. Á. Zs.

A nyugdíjtörvény kétszáz
cikkelye közül csupán ötön

tudta átrágni magát a szenátus
plénuma de a jogszabály további
vitáját jövõ hétre halasztották,
mert felmerült annak a veszélye,
hogy több törvénytervezet hall-
gatólagosan elfogadásra kerül. A
felsõházi vitán részt vett Emil
Boc kormányfõ is, aki a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) által szor-
galmazott, a romániai nyugdíj-
rendszer átalakítását elõíró új
nyugdíjtörvény-tervezet elfoga-
dását sürgette. A miniszterelnök
arra figyelmeztette a honatyákat,
hogy a nyugdíjreform nélkül
összeomlik a rendszer, ugyanis
az ország költségvetése nem te-
szi lehetõvé a hiányzó összegek
folytonos kipótlását. A kormány
egységesíteni akarja a nyugdíj-
rendszert úgy, hogy megszüntet-
né az úgynevezett speciális já-
randóságokat. Ezt az intézkedést
az IMF fogalmazta meg egyik
feltételeként, a Románia által ta-
valy márciusban megkötött csak-
nem 20 milliárd euró értékû,
többoldalú hitelmegállapodás
keretében. Boc arról biztosította
a szenátorokat, hogy a kiemelt
nyugdíjak újraszámolása követ-
keztében csak a háromezer lej fö-

lötti nyugdíjak értéke fog csök-
kenni, az ennél kisebb járandó-
ságokat az újraszámolás nem
érinti. A kedélyek megnyugtatá-
sa érdekében a miniszterelnök
„megbecsülésérõl biztosította” a
nyugdíjreform által kedvezõtle-
nül érintett katonákat, bírákat,
honatyákat és diplomatákat,
hozzátéve, hogy egyes kiemelt
szakmai csoportok számára az
egységes nyugdíjtörvény mellett
úgynevezett érdemjárulékot le-
hetne adni. A kormányfõ közöl-
te, az országban összesen több

mint 180 ezer kiemelt nyugdíjas
van, egy részük szerinte „igaz-
ságtalanul” magas nyugdíjat
kap. Példaként említette, hogy a
román állam az összes romániai
nyugdíjasnak mindössze a 0,14
százalékát kitevõ 8342 személy
öregségi járandóságára 120 mil-
lió eurót költ, amibõl 60 ezer át-
lagnyugdíjat lehetne finanszíroz-
ni. Korábban fény derült arra,
hogy egyes kiemelt nyugdíjak el-
érik akár a havi 35 ezer lejt is,
míg a legalacsonyabb nyugdíj ér-
téke 350 lej. 

Fotó: Tofán Levente

Halasztották a nyugdíjtörvényt
ÚMSZ

Huszonöt tagú alkotmány-
módosító bizottság létrehozá-

sát szavazta meg tegnap a parla-
ment két házának együttes ple-
náris ülése. A testület összetétele
is pártokon felüli támogatást él-
vezett; eszerint a demokrata-libe-
rálisok és a szociáldemokraták
nyolc-nyolc, a liberálisok négy,
az RMDSZ és a függetlenek két-
két, a nemzeti kisebbségek pedig
egy tagot delegálhatnak az alkot-
mánymódosító szakbizottságba.
A kétharmados többséggel döntõ
testület elnökét a PD-L adja
Daniel Buda személyében, he-
lyettesei egy-egy liberális és szo-
ciáldemokrata honatya lesznek.
A titkári teendõket Varga Attila
és Varujan Pambuccian látják el,
a szövetség másik „alkotmány-
módosító képviselõje” Márton
Árpád lesz. Mint ismeretes, a ta-
valyi elnökválasztás elsõ fordu-
lójával párhuzamosan Traian
Bãsescu államfõ kezdeményezé-
sére népszavazást tartottak az
egykamarás parlament felállítá-
sáról és a képviselõk számának
háromszázban való maximalizá-
lásáról. Az ellenzéki pártok nem
szorítkoznának csupán a népsza-
vazáson feltett két kérdésre. 

Célegyenesben 
az alkotmányvita

ÚMSZ

Új mandátumot kapott Asz-
talos Csaba az Országos

Diszkriminációellenes Tanács-
ban (CNCD), ugyanis a parla-
ment két házának együttes ple-
náris ülése tegnap megszavazta a
csonka testület „feltöltését”. A
titkos voksoláson az RMDSZ ál-
tal javasolt Asztalos mandátu-
mát 243 igen és egy ellenszava-
zattal erõsítették meg. Egyes
sajtóinformációk szerint a pár-
tok közötti tárgyalások eredmé-
nyeként Asztalos lesz a testület
elnöke. Mint ismeretes, a CNCD
több tagjának tavaly õsszel járt le
a mandátuma, és a politikai bi-
zonytalanság miatt mostanáig
elodázódott a helyek feltöltése.
Asztalos mellett most mandátu-
mot kapott még Anamaria
Panfile (PD-L), Vasile Alexan-
dru Vasile (nemzeti kisebbsé-
gek), Sonia Claudia Vlaº (PNL),
Cristian Jurca és Ioana Liana

Pop (mindketten PSD). Eredeti-
leg a hat üres helyre tizenheten
jelentkeztek, akik közül a jogi és
mandátumellenõrzõ bizottság ja-
vaslatot tett a most megszavazott
hat személyre. 

CNCD-elnök lesz
ismét Asztalos?  

Emil Boc kormányfõ megbecsülésérõl biztosította a katonákat

Asztalos Csaba

Fotó: gov.ro

Fotó: Mihály László
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Bogdán Tibor

Az 52 napos, megszakítás
nélküli Egyetem téri tün-

tetés résztvevõi mindenek-
elõtt az ellen tiltakoztak,
hogy a Temesvárról forrada-
lomként kiindult mozgalmat
Bukarestben puccsá változ-
tatta a volt kommunista-
szekus nómenklatúra hata-
lomra került második vonala. 

„Csavargók” 
az „emberarcú 
kommunizmus” ellen

Az Egyetem téri tüntetés
méltán zavarta tehát az új ha-
talom birtokosait, Ion Iliescut
és társait, akik hallani sem
akartak a kapitalizmusról, a
tényleges demokráciáról, he-
lyette amolyan  fából vaskari-
ka „emberarcú kommuniz-
must” képzeltek el. Maga Ion
Iliescu nem is titkolta, hogy
szerinte Romániát egy „felvi-
lágosult zsarnoknak” kellene
vezetnie, aki természetesen õ
lett volna (az 1990. évi május
20-i választásnak „köszönhe-
tõen” aztán õ is lett).

Iliescu tehetetlennek érezte
magát a mind szélesebb tö-
megeket átfogó, az ország
más felében is rokonszenvet
kiváltó megmozdulással
szemben – például Sepsi-
szentgyörgyön is rokon-
szenvtüntetést tartott a város
ifjúsága –, amelynek résztve-
võit, a rá jellemzõ, elhamar-
kodott minõsítések egyikével
„golanoknak”, azaz csavar-

góknak titulált. Ettõl kezdve a
tüntetõk így is nevezték ön-
magukat. 

Az Egyetem téri tüntetés
„lelke” az egyetem épületé-
nek erkélye volt, ahonnan
egyre-másra hangzottak el az
ellenállásra, a kommunizmus
visszatérésével való szembe-
szegülésre felszólító szónok-
latok. Zenei együttesek léptek
fel, megszületett a tüntetõk
himnusza, amelynek refrénje
szerint csavargónak és halott-
nak lenni is jobb, mint kom-
munista aktivistának. A részt-
vevõk ilyen és ehhez hasonló
jelmondatokat skandáltak:
„Iliescu és társai / a nemzet áru-
lói”; „Négy szót jegyezzetek meg:
/ Rosszabb, mint volt régebben”.

A tüntetés 
békés kezdete…

1990. április 22-én marék-
nyi fiatal zárta el a Bukarest

szívében lévõ Egyetem teret.
Számuk azonban rohamosan
gyarapodott, és a közel két
hónapos akció „fénykorá-
ban” több tízezren sereglettek
össze a helyszínen. A tünte-
tõk meggyõzõdése szerint
ugyanis 1989 decemberében
csupán a kommunizmus ide-
jén oly divatos „káderrotá-
cióra” került sor. Éppen ezért
rendkívül fontosnak tartották
a nem sokkal korábban nap-
világot látott Temesvári kiált-
vány 8. pontjának sürgõs gya-
korlatba ültetését, amelynek
értelmében három választási
cikluson át nem jelöltethették
volna magukat köztisztség-
viselõi státuszra a volt kom-
munista aktivisták és az egy-
kori szekus tisztek. Ennek
szellemében követelték az ál-
lami intézmények, a kor-
mány, az igazságszolgáltatás
kommunista káderektõl törté-
nõ megtisztítását, a közszol-

gálati televízió és rádió füg-
getlenségének biztosítását.
Egyben leszögezték, akció-
juknak csak akkor vetnek vé-
get, ha az új hatalom képvise-
lõi leülnek velük tárgyalni.
Amire Ion Iliescu és klikkje
semmilyen hajlandóságot
nem mutatott. 

A tüntetés egyik vezéralak-
ja a fiatal bukaresti diák, Ma-
rian Munteanu volt – aki ké-
sõbb Virgil Magureanu bizal-
mi embere, késõbb sikeres
vállalkozó lett, egy ideig szél-
sõjobboldali elveket valló, a
Vasgárda szellemiségéhez
igencsak közel álló politikus-
ként ténykedett, hogy aztán
eltûnjön a közéletbõl. Az
Egyetem téri tüntetés június
13–15. közötti erõszakos fel-
oszlatása alkalmával egyéb-
ként a „rendfenntartók” csú-
nyán összeverték.

…és erõszakos 
szétverése

A hatalom érdektelensége
nyomán a tüntetõk egy idõ
után elkeseredett gesztusok-
hoz folyamodtak. Egy cso-
portjuk május elején éhség-

sztrájkba kezdett – az ilyesmi
akkoriban még nem volt min-
dennapos, így megrázta a
közvéleményt, nem úgy
azonban a bukaresti hivatalos
vezetést – amit csak a hatalmi
pozíciókba került kommunis-
ták eltávolítása esetén volt
hajlandó abbahagyni. 

A kormány csak május vé-
gén adott ki közleményt a tör-
téntek kapcsán, „az éhség-
sztrájkolók egészségi állapota
miatt aggódva”. A tüntetõk
kitartását és elhatározottságát
látva a bukaresti vezetés meg-
kezdte az erõszakos akciók
elõkészítését. Ennek elõjáté-
ka volt az, hogy június 6-án
éjszaka öt pokolgép robbant
az éhségsztrájkolók sátrai kö-
zelében. Személyi sérülés
ugyan nem történt, de az üze-
net világos volt. A tüntetõk
szerint az akciót a hadsereg
emberei hajtották végre, civi-
leknek álcázva magukat. 

A döntõ csapásra június
13-án került sor, amikor a
rendõrség körülzárta a teret
és erõszakkal feloszlatta a
tüntetést. Az összecsapások
során 600 fõt letartóztattak,
több százan – közöttük 29

rendõr – megsebesültek, ha-
lottak is voltak, számukat so-
hasem lehetett pontosan tud-
ni, egyes források 100-150 ha-
lálos áldozatról tudnak.

Bányászdúlás

Ion Iliescu felkérésére más-
nap megérkeztek Bukarestbe
a Zsil-völgyi bányászok, akik-
kel azt hitették el, hogy szél-
sõjobboldali fasiszta, vasgár-
dista elemekkel szemben kell
fellépniük. A bányászok fel-
dúlták a bukaresti egyetemet,
az ellenzéki pártok és lapok
székházait, szerkesztõségeit,
kíméletlenül megvertek min-
denkit, aki értelmiséginek
tûnt a szemükben – hosszú
haja, szakálla volt, farmer-
nadrágot, szemüveget viselt.
Jelmondatuk ez volt: „Mi
dolgozunk, nem gondolko-
dunk!” A félrevezetett, tudat-
lan bányászok számítógépe-
ket törtek össze, megsemmi-
sítették az egyetem laborjai-
nak felszereléseit, az iratmá-
solókat bankónyomó présnek
hitték. Iliescuéknak sikerült a
lakosság jelentõs részét is
megtéveszteniük, aminek
nem kevés szerepe volt ab-
ban, hogy a májusi elnökvá-
lasztásokon a volt Iaºi megyei
elsõtitkár elnyerte a szavaza-
tok 85 százalékát, miközben
fõ ellenjelöltjei, a liberális
Radu Câmpeanu és a pa-
rasztpárti Ion Raþiu 10,6, il-
letve 4,2 százalékot kapott. A
parlamenti választásokat Ili-
escu pártja, a Nemzeti Meg-
mentési Front nyerte, a vok-
sok 66 százalékával.

A bukaresti Egyetem tér
szelleme azonban azóta is él
és ma is a szabadság, a de-
mokrácia romániai szimbólu-
ma maradt. 

Egyetem tér: szelleme ma is él

Repedések a katolikus egyház falán

Gyulay Zoltán

Hetvennyolcadik szüle-
tésnapján, három nappal

azelõtt, hogy XVI. Benedek
néven elfoglalta volna Szent
Péter – és elõdje, II. János
Pál – trónját, Joseph Ratzin-
ger bíboros így imádkozott:
„Egyházad bemocskolt öltö-
zéke és arca megrendít ben-
nünket. De mi vagyunk
azok, akik bemocskoljuk. Mi
magunk árulunk el Téged,
újra meg újra.” Szavai elárul-
ják, hogy a nagy tudású teo-
lógus, akit bíboros társai
méltónak tartottak a fehér bi-
rétumra, tisztában volt az
elõtte álló út nehézségeivel.

Hódítások, hittérítések

Az egyház falán egyre
szélesebbek a repedések. De

hát Jézusnak ez az alkotása,
amelyet Péterre („a kõszik-
lára”) épített, az elmúlt két-
ezer évben az állandóságá-
ban is folyamatosan válto-
zott. Hogy a példázatnál
maradjunk: régi falak om-
lottak le, és újak épültek he-
lyettük. Miközben, például
Európában, egyre kisebb a
keresztények részaránya, to-
vábbá – a ki- és áttérések kö-
vetkeztében – abszolút szá-
muk is csökken, aközben a
harmadik világban (Ázsiá-
ban, Afrikában, Dél-Ameri-
kában, Óceániában) gyor-
sabban hódít, mint a nagy
hódítások és hittérítések ide-
jében. A világban a római
katolikusok számát 1,2 mil-
liárdra becsülik, egyedül Kí-
nában – a korlátozások, az
állami üldöztetés ellenére –
évente több tízezren keresz-

telkednek meg. Már II. Já-
nos Pál halála idején (sõt,
azt megelõzõen is) azt re-
besgették, hogy a következõ
pápa a színes bõrû bíboro-
sok közül kerül ki.

A másik nagy változás az
– és ez valószínûleg össze-
függ a globális sajtó meg-
növekedett szerepével is –,
hogy egyre többet és mind
nyíltabban esik szó a papok
által elkövetett bûnökrõl, a
papi erõszakról, ped-
ofíliáról. A téma már átlépte
a Vatikán falait, méghozzá
mindkét irányban. Egyfelõl
ugyanis a közvélemény
megnyílvánulásai eljutottak
a Szentszék legbelsõbb köre-
ihez, másfelõl viszont kiszi-
várgott, hogy a klérus rég-
óta tud ezekrõl az ügyekrõl,
de mindmáig igyekezett el-
tussolni azokat.

A pápa „átlényegül”

Elsõsorban a kívülállók
azt vetették XVI. Benedek
szemére, hogy húsvéti Urbi
et orbi áldása alkalmából a
Szent Péter-bazilika erkélyé-
rõl nem ítélte el az európai és
amerikai papok szexuális
visszaéléseit. Testvérérõl,
Georg Ratzingerrõl, a
regensburgi dóm gyermek-
kórusának nyugalmazott
karnagyáról pedig kiderült,
hogy idõnként le-lekevert
egy taslit. „Az emberiségnek
szellemi és erkölcsi megté-
résre van szüksége, hogy túl-
lépjen a mai mély válságból”
– mondta a pápa húsvétva-
sárnap, majd hétfõn a Róma
melletti Castel Gandolfóban,
a nyári rezidenciája elõtt
összesereglett hívõknek el-
mondott Regina Coeli
(Mennynek királyné asszo-
nya) imájában hozzáfûzte:
„A papok legyenek a gonosz
feletti gyõzelem hírnökei.” 

Olyan hangok is elhang-
zottak, hogy a történtek mi-
att Szent Péter 266. utódá-
nak le kellene mondania és
visszavonulnia hazájába, Ba-
jorországba. Ilyen felszólítá-

sok súlyos betegsége során
már II. János Pál esetében is
elhangzottak – de meg soha
nem érintették. A pápa „po-
litikai felelõssége”? – ez
olyan képtelenség, amely
alapjaiban rengetné meg a
világegyházat az egész intéz-
ményt és felépítését is meg-
kérdõjelezné. Teológiai ma-
gyarázat: lemondhattak vol-
na-e küldetésükrõl az apos-
tolok, Szent Péter vagy –
mondjuk – egyenesen Jézus?
A pápaság választott hivatal
ugyan, de életfogytiglanra
szól, az illetõ személy mint-
egy „átlényegül”.

Még ötven év?

A „tévedhetetlenség”
dogmáját épp XVI. Benedek
re-lativizálta, kevéssel pápá-
vá szentelése után kijelent-
ve: ritka esetekben egyes
kérdéseket helytelenül ítél-
het meg. Mûködésének ed-
digi öt esztendeje alatt azon-
ban olykor, még közvetlen
elõdjénél is merevebb állás-
pontot foglal el. Visszaállí-
totta a II. vatikáni zsinat ál-
tal 1965-ben eltörölt régi li-
turgiát (mint alternatívát) és

változatlanul ragaszkodik a
papi nõtlenség, az 1545 és
1563 között ülésezett triden-
ti zsinat óta fennálló cölibá-
tushoz is. (Azóta a nyugati
latin rítusú egyházakban
csak nõtlen férfiak szentel-
hetõk pappá.)

A pedofíliában megtévedt
papok viselkedésért sokan
épp a nõtlenség követelmé-
nyét tartják felelõsnek. Egy-
házi és világi jogászok azon-
ban figyelmeztetnek: az ön-
ként vállalt szüzesség és a
szexuális eltévelyedés kö-
zött nincs ok-okozati össze-
függés. Titokban azonban
már a Vatikánban is vitáz-
nak a cölibátus fenntartha-
tóságáról. Az illetékes egy-
házi kongregáció néhány
tagja szigorúan titkos meg-
bízást kapott, hogy kimun-
kálja az eltörléshez vezetõ
utat. Vezetõvé Cláudio
Hummes brazil bíborost ne-
vezték ki, aki 2006-ban Ró-
mában egyszer már kijelen-
tette, hogy „a cölibátus nem
dogma”. Az egyházhoz kö-
zel álló megfigyelõk jóslata
szerint a forradalmi változás
ötven éven belül bekövet-
kezhet. 

Most volt öt esztendeje, hogy pápává választották a bajor bí-
borost, Joseph Ratzingert. A Hittani Kongregáció prefektu-
saként a klérusban õ rendelkezhetett a legmélyebb bepillan-
tással az egyház belügyeibe. Konzervatív beállítottságú egy-
házfõként nehéz a teher: megtisztítani a nyáját a bûnöktõl és
egyensúlyt teremteni a reformkövetelések dzsungelében.

Húsz esztendõvel ezelõtt Bukarestben az Egyetem 
téren, elsõsorban az értelmiségiek kezdeményezésére, 
a demokratikus erõk létrehozták a román fõváros elsõ
„kommunizmusmentes övezetét”.

1990. júniusa. Rohamra kész "bányászhadosztály" a bukaresti Magheru sugárúton Fotó: archív



Úgy tûnik, a magyarországi választások a
romániai magyar helyzetre is rányomják
bélyegüket. Igaz, Magyarország súlyos gaz-
dasági válságban van, s a gyors kilábalás
esélyei sem a legjobbak, a magyar állam-
polgároknak még akkor is nagyon kemény
munkának és további megszorításoknak
kell elébe nézniük, ha a Fidesz-KDNP csu-
pa Nobel-díjra esélyes zsenit állít a gazda-
sági tárcák élére. Az azonban bizonyosra
vehetõ, hogy az Orbán-kormány, ahogy ed-
dig is tette, ezután is erejétõl telhetõen tá-
mogatni fogja a határon túli magyarságot.
S egyáltalán nem mindegy, hogy a románi-
ai magyarság politikai képviselete hogyan
részesül ezekbõl a támogatásokból. Bár a
fóka mind kevesebb, az eszkimók mind
harciasabbaknak tûnnek… 

Az, ami MPP háza táján az
elmúlt napokban történt, va-
lóban arra utal, hogy a Fi-
desz-közeli jobboldal pre-

tendensei közt késélre me-
nõ küzdelem kezdõdik a
magyarországi kegye-
kért. Szász Jenõ, Orbán
Viktor egykori székely-

földi üdvöskéje, miu-

tán a román igazságszolgáltatás döntésére
reagálva rendet teremtett a háza táján,
megtisztította a pártot azoktól az „elemek-
tõl”, akik vonakodtak alávetni magukat a
„többségi” akaratnak. S miután a saját por-
táján elõállt a „rend”, késlekedés nélkül ne-
kiesett a másik esélyes
trónkövetelõnek, Tõkés
Lászlónak. 
Az RMDSZ nyilvánvaló-
an nem jelent túl nagy
konkurenciát, a Fideszhez
fûzõdõ kapcsolatai még
tisztázatlanok, a múltbeli
feszültségek, az RMDSZ-nek a szocialisták
iránti tapintatosabb álláspontja feltehetõleg
nem mentek feledésbe. S bár a hivatalos fó-
rumokon a Fidesz is a be nem avatkozás
politikáját hirdeti, a múlt tapasztalatai
alapján joggal számíthatunk arra, hogy Tõ-
kés László Fidesznek tett szolgálatai nem
maradnak viszonzatlanul. Ahogyan eddig
sem maradtak. Nehéz lenne eldönteni,
hogy Tõkés László megválasztásában mek-
kora szerepe volt Orbán Viktor korteskedé-
seinek, de bizonyosan nem kevés. 
Igaz, a magyarországi kampányból ez ideig
mi erdélyiek kimaradtunk. Ami egyébként

a kampánynak magának sem tett rosszat.
Nem volt Székely Himnusz és nem volt sem
Tõkés László, sem Szász Jenõ. 
Így aztán érthetõ, hogy utóbbi nem késle-
kedik az egyébként is rossz napokat élõ
európarlamenti képviselõ ellen frontális tá-

madást elindítani. A véko-
nyabban csordogáló ma-
gyarországi támogatáso-
kért ugyanis mindenek-
elõtt vele kell megküzde-
nie. A hûtlen zsarnok híré-
be keveredett férj ellené-
ben most lehet, követke-

zésként most kell támadásba lendülni. Az
Isten, haza, család hármasság látványos
megbomlása könnyen azokat igazolhatja,
akik a püspöki ájtatosság mögött korábban
is ádáz politikusi ambíciókat szimatoltak. 
Bárhogyan legyen is, az események azokat
is kétségbe ejtik lassan, akik a romániai ma-
gyar politika megreformálását a jobboldal
felemelkedésétõl, az RMDSZ esélyes ve-
télytársaként fellépõ radikálisabb alternatí-
vától várták. Ezt a jobboldalt a jelek szerint
a Fidesz kétharmados gyõzelme sem igen
lesz képes kirángatni a kátyúból, amelybe
hangadó személyiségei belevezették. 

A jobboldal gyengeségét mi sem bizonyíthat-
ná világosabban, mint az a tény, hogy Tõkés
Lászlón és Szász Jenõn kívül az elmúlt
nyolc évben egyetlen politikust sem volt ké-
pes országosan is ismertté tenni. Hogy en-
nek mi volt az oka, annak eldöntését bízzuk
a harcban álló felekre. Addig azonban, amíg
a két vezéregyéniség mellett senki nem rúg-
hat, labdába aligha számíthatunk rá, hogy a
jobboldal olyan politikusi gárdával állhat elõ,
amely a ciklus végén – hacsak Bãsescu elnök
addig ránk nem húzza a tíz százalékot –
eséllyel versenghet az RMDSZ profi módra
politizáló képviselõivel. 
Arról nem is beszélve, hogy Orbán Viktor-
nak sem lesz könnyû. Egy nyíltan gyûlöl-
ködõ Szlovákiával az oldalában, maga is
rászorul a román elnökkel együttmûködõ
RMDSZ-re, hisz a nemzetközi porondon
csak ránk való hivatkozással bizonyíthatja,
hogy ha van kivel, akkor õ bizony békés és
termékeny együttmûködésre, gyümölcsözõ
szomszédságpolitikára képes. A hiba tehát
nem bennünk, hanem a szlovákokban van. 
Nyilvánvalónak tûnik: mindannyiunknak
az volna jó, ha a feltehetõen kétharmados
Fidesz ezt a tényállást még idejében felis-
merné.

Az ördög bújt az osztályba. Reggel, mikor bejöttünk, új szemétlá-
dát találtunk. Szép, nagy szemétláda, politúros. Azonnal kiderült,
hogy egész kényelmesen el lehet férni benne. 
A szemetet természetesen kiszedjük belõle, és szépen eltrancsíroz-
zuk a tetején. Ehhez mûvészi ösztön kell. Körös-körül egyenlõ tá-
volságban kenyérbelek jönnek: közepére, mint valami dísztárgy,
egy nagy darab szalonnahéj. Mindenki rendez valamit: régi vasa-
kat, tollszárakat viszünk a szemétkiállításra, amit belépõdíj mel-
lett mutogat a Deckner.
A második tíz percben váratlanul kitör a cédularagasztás. Elõször
Kelemen hátán jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtul adja,
hogy az illetõ önmagát “szamár”-nak minõsíti, s ezt minden kü-
lön értesítés helyett állandóan reklamírozni óhajtja. Kelemennek
aztán bizalmasan megsúgja valaki, hogy elhatároztuk, hogy cédu-
lát ragasztunk Roboz hátára, Kelemen röhög magában, és csak-
hamar feltûz egy hasonló cédulát Roboz hátára. Roboz már öt
perce röhög velünk együtt Kelemen céduláján. Kelemen már ful-
doklik, hunyorog a szemével - a röhögés nõ, dagad, egyre vidá-
mabb lesz, orkánná fajul -, de minél jobban röhögnek õk egymá-
son, mi annál jobban röhögünk õrajtuk. 
Közben Wlach a táblára lerajzolta Kökörcsin tanár urat, alsónad-
rágban, de különben cilinderrel a fején, amint II. Józsefnek jelen-
tést tesz az Osztály magaviseletérõl. II. József az orrát piszkálja,
és egy üveg Zacherlint nyújt át Kökörcsinnek, aki köszöni alás-
san, és jót húz az üvegbõl. 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Röhög az egész osztály

Éhes eszkimók
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Amerika gyászolja az afgán rendõrség kiképzésére
költött sokbõröndnyi dollárt, ami nem csoda, hi-
szen a hatmilliárdra saccolt összegbõl nagy pénze-
ket nyúltak le a karhatalmisták. És így lõhet a tálib
kézben lévõ puska amerikai golyót az amerikai ka-
tonákba. Úgy tûnt, hogy egyike a lázadó afgán
csoportosulásoknak magába szállt, s így kevesebb
amerikai-tálib fegyver irányul majd a szövetsége-
sekre. 
Az elnök által tárgyalóképesnek tartott Hezb-i-
Islami csoport jelentkezett ugyanis a Karzai által
meghirdetett nagy belsõ összeborulási programba.
A csoportosulásnak sokáig közös érdekei, eszközei
voltak a tálibokkal, de miután ezek ellenõrzik a
Hezb-i-Islami egykori keleti és északkeleti tarto-
mányait is, viszonyuk megromlott. A politikailag
szobatiszta lázadóknak viszont a kormány felé le-
hetetlen követeléseik vannak, így a kiegyezés már
születéstõl haldoklik. Fõhelyen szerepel a szövetsé-
gesek nyári kivonulása, s az, hogy a kormány
mondjon le hat hónap múlva, és a jövõ évben le-
gyenek új választások. 
Az amerikai csapatok hivatalos, csupán 2011-ben
esedékes kivonulásának ellentmond, hogy a hadá-
szati sikereket „helyõrségekkel” kell védeniük, hisz
a stabilitást nem garantálja az afgán had-, és rend-
õri erõ. Távozzanak hamarabb, megszakítva a si-
kersorozatot? Karzai elnök hatalomakarása a vá-
lasztási követelésnek mond ellent, bár érdekes mó-
don õ pont az elõzõ újraválasztását illetõen gyanú-
sítja csalással a külföldi megfigyelõket. 
Kabul és Washington feszült mezaliansza szen-
ved Karzai kijelentésétõl is, miszerint ha a parla-
ment még sokat akadályozza azon rendeletét,
hogy külföldi megfigyelõk ne vehessenek részt a
választástisztasági felügyeletben, akkor õ bizony
beállhat tiszteletbeli tálibnak. Így, ha a Hezb-i-
Islami angyallá válik is, nem okoz szakadást az
ellenállók között; a létezõ tálib és Jalaluddin
Haqqani-csapatok bõven megfelelnek az ellenség-
ideálnak. 
Ám kérdés az is, hogy az amerikai regionális
egyensúlyteremtõ politikába, amely inkább szól a
résztvevõk hatalmi törekvéseinek egymással való
kijátszásáról, mint magáról a stabilitásról, hogy il-
leszkedne egy új komponens? Afganisztánt ellen-
súlyozza Pakisztán, viszont erre is szükség van In-

dia szekerének fékezésére.
Amennyiben Kabul magával rán-

taná Iszlámábádot, és (Amerika kese-
rûségére) Delhi régiós túlsúlyt kap,
mi történne, ha mondjuk Kabul tény-
legesen éppen az afgán droggal elá-

rasztott Kínához fordul segítségért?
A kínai komponens mennyire ten-
né rémálommá az USA regionális

stabilitási szépség-álmát?Ady András
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A jobboldal Tõkés Lász-
lón és Szász Jenõn kívül
egyetlen politikust sem
volt képes országosan is
ismertté tenni.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Akiben zûrzavar van, zûrzavart hoz létre kör-
nyezetében. Akiben rend van, rendet teremt

maga körül..” Popper Péter 

Amit a politikáról tudni kell

Cédula a háton

Új alkatrész? 
A nap címe. A nõ: Ön nõgyógyász? A fér-
fi: Nem, de egy pillantást vethetek, Alecu
Racoviceanu, Puterea.

Magyarázat. Addig mind vártuk a
Putereát, az új román napilapot, amíg kide-
rült, hogy már egy hete megjelenik. A fur-
csa cím a lap fõszerkesztõjének a cikke
élén arra utal, hogy „a B-V-B trióból ma-
rad-e V-B duó”. Erõsebbek kedvéért a trió:
Blaga-Videanu-Berceanu. A triumvirátust
pedig a tréfás formában levõ szerzõ szerint
helyesebb lenne Traianvirátusnak nevezni.
A vezércikk lényege: nem sokat tudhatunk
elõre, de (miközben egy pillantást vethe-
tünk, hm, hm) annyi megállapítható, hogy
Emil Boc kormányában a változás szele
fújdogál, ha nem éppen süvölt. Az a kér-
dés pedig, hogy végül is ki menekül meg, a
magát szemmel láthatóan ellenállhatatlan
humorúnak képzelõ szerzõbõl újabb viccet
csihol ki, A jereváni rádió sorozatból:
„–Melyik a világ legszebb városa? – Két-
ségtelenül Jereván! – És hány bombára
lenne szükség az elpusztításához? – Baku
is nagyon-nagyon szép város...” 

Napi ima. Nem tudni, hogy a párt velõig
ható megújulásába illeszkedik-e, de két
pédélés honatya, Gheorghe David szenátor
és Mircea Lubanovici képviselõ törvényja-
vaslatot terjesztett elõ az Ima Napjának hi-
vatalos ünneppé nyilvánítására. (Írja a
Cronica Românã.) Indoklásuk szerint a ja-
vaslatot felekezettõl függetlenül minden hí-
võ felkarolná. Meghisszük azt, hisz na-
gyon sokan minden nap imádkoznak. 

Az igazi Barbu. Senki sem érti, hogyan
maradt a változás ellen kezdetben protes-
táló Adevãrulnál Grigore Cartianu, tény,
hogy Imre Péter vezetése alatt is õ a fõ-
szerkesztõ. Minap bejelentette: olvasói
cikkekbõl-jegyzetekbõl-publicisztikából
teljes oldalas, napi rendszerességgel meg-
jelenõ oldal indul. Karikaturista: Ion
Barbu! Igen, a volt Ziuás kiváló élcmester!
Várjuk.

A nap álhíre. Kiderült, hogy az állam-
kasszában annyi pénz volt elfekve, hogy
nem csupán a volt katonatisztek, hanem
mondjuk a volt szövõnõk nyugdíja sem
csökkenhet 3000 (új) lej alá. 



Baló Levente

Tizennyolc hónap alatt
kell megépülniük azok-

nak a lakásoknak, amelye-
ket az Elsõ ház kormányza-
ti hitelgaranciának köszön-
hetõen emelnének. Ezenkí-
vül igazoltan ez építtetõ tu-
lajdonában kell lennie de-
rült ki a Hivatalos Közlöny-
ben frissen megjelent hatá-
rozatból. (A késlekedõ
hiteltörlesztõk legfennebb
egyéves türelmi idõvel szá-
molhatnak.) A tulajdonos-
nak azt is be kell bizonyíta-
nia, hogy rendelkezik az
építkezési költségek mini-
mum öt százalékával, to-
vábbá zárt bankszámlán el-
helyeznie háromhavi tör-
lesztésnek megfelelõ össze-
get. Bár ily módon erõsen
leszûkül az építtetõk moz-
gástere, a törvény kedvezõ
kitételekkel „kárpótolja” a
leendõ ingatlantulajdonoso-

kat: az elõírt másfél éves
idõszakban csupán a kamat-
lábakat és a kezelési költsé-
geket kell fizetni, mivel el-
maradnak a havi részletek.

Mint ismeretes, a népsze-
rû Elsõ ház programot feb-
ruárban úgy módosították,
hogy családi illetve társas-
házak építésére is igényelhe-
tõ legyen a kormányzatilag
garantált hitel – mivel ezzel
az intézkedéssel a teljes in-
gatlanszektor fellendítését
célozta meg a kormány. No-
ha eredetileg csak olyan csa-
ládok vehettek részt a prog-
ramban, melynek nem bir-
tokoltak semmiféle ingat-

lant, a támogatásból most
nem zárnak ki olyanokat
sem, akik esetében az egyik
félnek még házasságkötés
elõtt került nevére lakás.

A program kedvezménye-
zettjei a társasházépítõk len-
nének – bár ez esetben leg-
kevesebb hét családnak kell
összefognia, elõnyt jelent,
hogy nagyobb összegbõl
gazdálkodhatnak. Míg
egyéni építkezés esetében
hetvenezer euró a hitelkü-
szöb, társulás esetén fejen-
ként hetvenötezerre emelke-
dik a keret. A legkevesebb
pénzt azok igényelhetik,
akik már meglévõ ingatlant

vásárolnak, õk legfennebb
hatvanezer eurós kölcsönre
pályázhatnak.

„Körülbelül 350 ezer ké-
rést regisztráltunk az Elsõ
ház második szakaszában
országos szinten, az igény-
lések száma azonban tovább
növekszik. Jelenleg naponta
ötvenezer kérés fut be” – je-
lentette ki a kis- és középvál-
lalkozásokat támogató ügy-
nökség szóvivõje. A hivatal
adatai szerint eddig 750 mil-
lió euró értékben 18.500 hi-
telkérelmet hagytak jóvá –
amelybõl mindössze 370 tá-
mogatás jutott új házak épí-
tésére. 
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Bár nagyobb keretösszegbõl gazdálkodhatnak, több kitétel is hátráltathatja a házépítõket

Egyre több találgatás lát napvi-
lágot Magyarországon, amely
szerint a választásokon gyõztes
Fidesz elnöke, Orbán Viktor
teljesen új struktúrában képzeli
el leendõ kormányát. Sõt, a
jólértesültségét fitogtató média
már egészen pontos – bár egy-
mást néha át nem fedõ – hiva-
tali „kinevezésekkel” is jelentke-
zik. A miniszterelnöki szék vá-
rományosa óvatosságra int:
csak a most vasárnapi, máso-
dik forduló után lehet konkrét
személyekben gondolkodni, sok
minden függ(het) a végered-
ménytõl, a választói felhatal-
mazás mértékétõl, jelesül attól,
hogy végül meglesz-e a kéthar-
mados többség.
A várható legnagyobb válto-
zás, amire meg is van az esély:
a csúcsminisztériumok létreho-
zása. Egyetlen nagy tárca alá
tartoznának például a humán
ügyek (egészség- és munkaügy,
kultúra, sport, ifjúság stb.).
Ugyanígy államtitkárságokból
álló nagy szervezet fedné le a
teljes gazdasági életet, az élen
a 2000 és 2002 között már bi-
zonyító Matolcsy Györggyel, a
kisvállalkozásokat támogató
Széchenyi-terv „atyjával”. Eb-
ben a konstrukcióban az utób-
bi négy évben a magát – elsõ-
sorban vezetõje miatt – komp-
romittáló pénzügyminisztéri-
um kizárólag állami költség-
vetési szervként mûködne,
amelyet államtitkári rangban
az ismert szakember, Naszvadi

György vezetne.
Az ötlet nem új a Fidesz elkép-
zelései sorában: már 1998-ban
is hasonló megoldáson gondol-
kodott, ám akkor koalíciós
kényszerbõl – mivel a kisgazdá-
kat és a Magyar Demokrata
Fórumot is tárcához kellett jut-
tatni – csak a megszokott leosz-
tásokat korszerûsítették, hogy
megmaradjon a megfelelõ
arány. Létrejött azonban egy
kancelláriajellegû miniszterel-
nöki hivatal, amelyben minden
egyes minisztériumnak megfele-
lõ, úgynevezett tükörreferatúra
mûködött: itt születtek a dönté-
sek és a tárcák feladata ezek
végrehajtása volt.
A gazdasági csúcsminisztérium
intézménye ráadásul nem isme-
retlen az Európai Unióban sem:
Olaszországban és Spanyolor-
szágban is közös felügyelet alatt
állnak a gazdasági- és pénz-
ügyek, Nagy-Britanniában pe-
dig egyenesen kincstári hivatal
felel a közös területért. Tegyük
azonban hozzá: 1848, az elsõ
felelõs magyar „ministerium”
óta Magyarországon mindig is
volt pénzügyminiszter (a legel-
sõt Kossuth Lajosnak hívták).
Hogy hogyan alakul mindez,
még a jövõ kérdése.
Megválszolni talán Orbán Vik-
tor egyik kedvenc mondásával
lehetne legjobban, miszerint:
„A hídon akkor kell átmenni,
amikor már odaértünk…”

Gyulay Zoltán

Jegyzet

A Fidesz miniszteri totója

Javuló mutatók

Javult a romániai bruttó ke-
reset, valamint a vásárlóerõ,
a Világbank frissen közölt
globális fejlõdési mutatói
szerint – írta a Mediafax.
Amíg a vizsgált 155 ország
80. helyezettjeként Románia
vásárlóereje a jó középme-
zõnyben található, a bérezés
tekintetében a 41. helyre tor-
názta fel magát. Hasonló ér-
tékeket ért el Törökország,
Malajzia, Botswana és Ar-
gentína.

A törvény kötelez

Nem bocsáthatja el alkalma-
zottait az autópályaépítõ
Bechtel cég, amíg a törvé-
nyes elõírásoknak megfelelõ-
en nem indítja újra az ehhez
szükséges, mintegy 45 napot
igénybevevõ, hivatali eljárást
– nyilatkozta Daniel Don,
Kolozs-megyei munkaügyi
igazgató az Agrepresnek. Don
szerint a cég egyelõre sem-
milyen szándékát nem jelez-
te e témában a hivatal felé.

21 millió munkahely

A kormányok kríziskezelõ
intézkedéseinek, valamint a
szociális biztonsági és újjá-
építési programoknak kö-
szönhetõen huszonegymillió
munkahely teremtõdött,
vagy õrzõdött meg világszer-
te a 2009–2010-es idõszak-
ban – közölte a Mediafax a
Nemzetközi Munkahivatal
legújabb felméréseire hivat-
kozva. 

Röviden

Sike Lajos

Aratott a bakator a na-
pokban megtartott avas-

újvárosi borversenyen. A
zsûrinek bemutatott  tízféle
borfajta mintegy nyolcvan
mintája közül a bakator kap-
ta a legtöbb érmet, szám sze-
rint kilencet, ebbõl négy ara-
nyat. A legfényesebbõl, akár-
csak az elõzõ években, ezút-
tal is részesült Ludróczki
Sándor, a Bakator Hegyköz-
ség elnöke. Mint az ÚMSZ-
nek elmondta: elnökként is
külön örül az elismerésnek,
hiszen néhány éve, amikor
megalakult a hegyközség, vá-
lasztott nevével is jelezni
akarták, hogy a hagyomá-
nyokat követik és újra divat-
ba kívánják hozni ennek a
kíváló erdélyi szõlõfajtának a
termesztését. A bakator apá-
ik idején még „elég jól tartot-
ta magát”, de a szocializmus
éveiben az állam beavatkozá-
sa miatt változtatni kellett,
nem egy esetben tájidegen

fajták javára. Az elmúlt évek-
ben aztán nem utolsósorban
a híres erdélyi borász,
Csávossy György tanácsai-
nak köszönhetõen, sikerült
ismét nevet szerezni a szõlõ-
típusnak.

„Ma már legalább húsz-
huszonöt gazda termeli. De
évrõl évre egyre több olt-
ványt adunk el, tavaly már el-
értük az ezer darabot, úgy
néz ki, hogy az idén ezt is
megduplázzuk” – mondta
Ludróczki. A szaporítóanyag
elõállításában nagy segítsé-
gükre van Bakk Imre, az is-
mert csombordi kertész. A
hegyközösség kétféle baka-
tort termeszt, egy piros és
egy zöld fajtát; a piros koráb-
ban érik, a zöld  késõbb és
gyümölcse is savanykásabb.
Egyelõre nem szedik le, mert
külön egyikbõl sincs na-
gyobb mennyiség. Ám bora
így is kitûnõ, igazi csemege –
mondja a szervezet elnöke.
Zöldessárgás vagy éppen pi-
rosas, attól függõen, hogy

melyik bakatorból van benne
több, kellemes zamattal, aro-
mával, zöldalmára emlékez-
tetõ illattal. Igazi ízét a négy-
öt éves bor adja. A hegyköz-
ség, amely bejegyzett jogi
személy, arra törekszik, hogy
sokan megismerjék ezeket a
jellegzetes ízeket, ezért be-
kapcsolódtak a Szatmár me-
gyében kezdõdõ észak-erdé-
lyi Bor útja programba. Cél-
juk, hogy vendégeiket saját
pincéikben, présházaikban
kínálgassák, amelyekhez
most már kiépített út vezet. 

A bakator Dohi Vilmos
kõszegremetei szõlõsgazda
szerint is egyre népszerûbb
lesz. A szatmári Partiumi
Magyar Napok alkalmával,

amikor a gasztronómiai nap
keretében bort árul a Kos-
suth-kertben, egyre többen
keresik ezt a fajtát, és legelõ-
ször az fogy el. „Kiváló pe-
csenyebor, a sült kolbászhoz,
rostélyoshoz, birka- és malac-
pecsenyéhez keresve se lehet-
ne jobbat találni”. Csávossy
György több alkalommal járt
Újvárosban, az ottani borver-
senyek zsûrielnökeként érté-
kelte a tapasztaltakat. Az
ÚMSZ kérdésére külön
hangsúlyozta: mennyire fon-
tosak a tájjellegû borok, ese-
tünkben a bakator, amely a
jövõben Avasújváros egyik
vonzereje lehet a turisták szá-
mára. 

Tájjellegû borok reneszánsza

Függetlenedik
az országos 
befektetési alap
ÚMSZ

Független és önmagát
adminisztráló intéz-

ményként mûködne a kor-
mány által kezdeményezett
Román Befektetési Alap, a
gazdasági minisztérium ál-
tal múlt héten bemutatott
tervektõl eltérõen – derült ki
a Mediafaxhoz eljutott tör-
vénytervezet dokumentu-
maiból. A kiszivárgott infor-
mációk szerint az alap pénz-
ügyi tartalékait az állami
kézben levõ kisebbségi rész-
vénycsomagokon kívül, a
CEC Bank hozzájárulása,
illetve korábbi privatizációs
eljárások révén szerzett és
eddig a jegybanknál letétbe
helyezett nyereségek fogják
gyarapítani. A Bukarestbõl
irányított, országszerte és
külföldön kirendeltségekkel
rendelkezõ intézmény mû-
ködésének egész ideje alatt
mentes lesz a profit-, illetve
a hozzáadottérték-adó (TVA)
fizetése alól. Ezenkívül to-
vábbi elõnyt is élvezhet
majd: sem a központi, sem a
helyi önkormányzatok költ-
ségvetéséhez nem kell hoz-
zájárulnia, továbbá nem ke-
rülhet a Nemzeti Bank, sem
az országos tõkepiac-felü-
gyelet ellenõrzése vagy tör-
vénykezése alá. A befekteté-
si alapnak elsõsorban az or-
szágos fontosságú gazda-
ságélénkítõ projektek finan-
szírozását kell majd biztosí-
tania. 

Újvárosban még divat a régi erdélyi karikás szõlõmûvelés
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Újra divatba kívánják hozni a baka-
tor nevû kiváló erdélyi szõlõfajta ter-
mesztését a Szatmár megyei gazdák.
Évrõl évre egyre több oltvány kel el,
ma már legalább húsz-huszonöt gaz-
da termeli ezt a fajtát – mondta az
ÚMSZ-nek Ludróczki Sándor, a Ba-
kator Hegyközség elnöke. 

Falrahányt támogatás
Bár eredetileg az
építkezési szek-
tor fellendítését
célozta volna az
Elsõ ház módo-
sított változata,
az új határozat
részben bebeto-
nozza az építte-
tõk mozgásterét.



Sipos M. Zoltán

„Nem veszélytelen a kül-
földi katonai szolgálat, de

most nyugodtan indulok út-
nak, a megszokottnál béké-
sebb övezetbe megyünk” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek az
a hivatásos katona, aki hu-
szonkét társával a napokban
indul szarajevói küldetésére.
„Tisztában vagyunk azzal,
hogy nem is olyan rég súlyos
összetûzésekre került sor eb-
ben a térségben, de most már
megváltozott a nemzetközi
és a boszniai belpolitika is” –
teszi hozzá az útra készülõ.
A hivatásos katona úgy véli,
az utóbbi években egyre töb-
ben vállaltak ilyen jellegû
szolgálatot, annak ellenére,
hogy több román baka is ál-
dozatul esett a bevetéseken.
Sokan kalandvágyból, még
többen pénzért teszik kocká-
ra az életüket. Az év elején
két, Afganisztánban szolgá-
latot teljesítõ román állam-
polgár halt meg, és öten szen-
vedtek súlyos sérülést a kö-
zel-keleti háborús övezetben.
Ebben a térségben ezerhúsz
társuk erõsítette a NATO
csapatait tavaly, idén további
hatszáz embert vezényel a
helyszínre Románia. Ötszáz
fegyverest Irakba küldött a
hazai haderõ, százötvenen
szolgálnak jelenleg is ott,

ahova a napokban a kolozs-
vári különítmény indul. 

Békéltetni nehezebb, 
mint háborúzni

Gabriel Oprea honvédelmi
miniszter a „jóság követei-
ként” bocsátotta útjukra a
most indulókat, a tárcavezetõ
szerint rendkívül fontos Ro-
mánia nemzetközi megítélése
szempontjából az ilyen jelle-
gû küldetés. A lapunknak
nyilatkozó katonák közül
többen úgy vélik, a román kü-
lönítmények nincsenek biz-
tonságban. „Védelmi szem-
pontból kiszolgáltatottak va-
gyunk, eszközeink elavultak,
szegényesek. Szép dolog a
hazaszeretet, de legtöbben a
pénzért megyünk, és bizony
nem vagyunk túlfizetve” –
magyarázta a lapunknak nyi-
latkozó érintett. Mint mond-
ja, szerencsés esetben kétezer
eurós havi zsoldért teszi koc-
kára az életét az, aki külföld-
ön teljesít ilyen feladatot. A
most útnak indulók fél évig
tartózkodnak Bosznia-Her-
cegovinában, õk biztosítják
majd a békefentartó egysé-
gek zavartalan munkáját, fel-
ügyelik a szarajevói katonai
támpontokat, ellenõrzik a ci-
vil lakosság biztonságát, és
segítségére lesznek a hírszer-
zésnek is. 

„A jelenlegi helyzetet is-
merve azt remélem, hogy a
fiúknak nem lesz nehéz dol-
guk a balkáni övezetben”–
mondta lapunknak Rãducu
Radiº õrnagy, a kolozsvári
Gemina gyalogezred 4. sza-
kaszának szóvivõje, aki sze-
rint a viszonylagos béke csa-
lóka. „Ne felejtsük el, hogy
ebben a térségben súlyos
konfliktusok voltak, amelyek
nem múltak el nyomtalanul,
sosem lehet tudni, mikor kö-
szönt vissza a múlt, ezért ré-
sen kell lenni. Békét teremte-
ni nehezebb, mint háborút

viselni” – vélekedett a kato-
nai szakértõ. 

Hûségeskü a Gemina 
gyalogezrednél

Radiº õrnagy katonái kép-
zett, tapasztalt embereknek
számítanak, többségük már
megjárta a „legforróbb” öve-
zeteket. A Gemina gyalogez-
red katonái korábban Irak-
ban, Afganisztánban, Afriká-
ban és Grúziában is
telyesítettek szolgálatot béke-
fentartóként, legutóbb az
ENSZ irányítása alatt álltak

helyt. A békefenntartó szol-
gálatra induló katonák a hét
elején tették le hûségesküjü-
ket a kolozsvári Gemina gya-
logezred parancsnokságán.
Az ünnepélyes eskütételen a
katonák hozzátartozóin kí-
vül  a honvédelmi miniszter
üzenetét tolmácsoló Mihai
Tofan vezérõrnagy, valamint
a román hadsereg kolozsvári
vezérkara is részt vett. A
most indulók a szarajevói
Butmir katonai bázison állo-
másoznak majd, és felváltják
a tavaly óta helyszínen tar-
tózkodó társaikat. 
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HIRDETÉS

A jóság zsoldos követei
A napokban indulnak boszniai küldetésükre egy gyalogezred hivatásos katonái 

Antal Erika

Tegnap óta újra van me-
legvíz Marosvásárhe-

lyen, miután a helyiek egy
hétig nélkülözték az alapel-
látást. A szolgáltatás újrain-
dításáról tegnap sikerrel
egyeztettek az E.ON Gaz
Románia, a helyi önkor-
mányzat és az Energomur
Rt. képviselõi. Tíz napig 25
ezer család és több közintéz-
mény nélkülözte Marosvá-
sárhelyen a melegvizet és a
fûtést, miután az Energo-
mur hõszolgáltató vállalat
nem tudott fizetni a gázszol-
gáltatónak. Tegnap délután-
tól fokozatosan újra szolgál-

tattak melegvizet azokban a
lakásokban, ahol a lakók
még mindig a központifûtés-
és melegvíz rendszert hasz-
nálják. Mivel Marosvásár-
helyen tanácsi határozat tilt-
ja a központi rendszerrõl va-
ló leválást, azok, akik saját
kazánt és fûtésrendszert sze-
reltek a lakásukba, szabály-
szegést követtek el. A tanács
és az általa felügyelt Ener-
gomur azért tiltja ezt, mert
szakértõk úgy ítélik meg,
ésszerûbb a közös ellátó-
rendszeren maradni.

A tegnap délutáni gáz-
szolgáltatás újraindítására
azt követõen került sor,
hogy az E.On Gaz elfogadta

a polgármesteri hivatal és az
Energomur fizetési ajánla-
tát, ennek megfelelõen 3,7
millió lejt 2010. április 25-éig,
illetve 1,5 millió lejt 2010.
május 15-éig térítenek meg.
A felek abban is megálla-
podtak, hogy május 6–10.
között az illetékes bizottság
újratárgyalja a 2009. július
3-án kötött fizetési kötelez-
vény feltételeit. 

Bota Edit sajtószóvivõ la-
punknak elmondta, a válla-
lat adósságának jelentõs há-
nyadát az állami támogatá-
sok elmaradása okozza. A
25 milliós hátraléknak csu-
pán töredéke a lakossági
adósság. 

Kovács Zsolt

A háromszéki megye-
székhely integrált város-

fejlesztési tervét jó eséllyel tá-
mogatja a Központi Fejleszté-
si Régió, mondta lapunk ér-
deklõdésére Antal Árpád.
Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere szerint a mintegy 10 mil-
lió euró értékû városfejleszté-
si projekt átment minden le-
hetséges szûrõn, még csak a
mûszaki dokumentációt kell
benyújtani, és várhatóan idén
elkezdõdhet a munkálatok fi-
nanszírozása. Mint arról már
beszámoltunk, a projekt a
belváros területét és az ott la-
kó 12 ezer polgárt (a város la-

kosságának mintegy 20 szá-
zalékát) érinti. A városfejlesz-
tés a tervek szerint három év
alatt készül el. Az elképzelé-
sek szerint tucatnyi utcát tel-
jesen felújítanak, földelik a
kábelrendszert is. Továbbá
rendezik a megyei tanács és a
Székely Mikó Kollégium
elõtti teret, kitiltják a gépko-
csikat, parkosítják a belvárosi
utcák egy részét, valamint sé-
tálóutcát és szökõkutat alakí-
tanak ki. Akkora teret hagy-
nak szabadon, amekkorán
zavartalanul lehet a szabadté-
ri rendezvényeket szervezni,
és ahol elegáns kerthelységek
mûködtethetõk. Kós Károly
városházterve alapján meg-

építenek egy stilizált tornyot
is, amelyben turisztikai köz-
pontot rendeznek be. A vér-
központ mûemlék épületébe
vadászmúzeum költözik, a
Három Rozsa-i szociális kan-
tinépület helyén pedig szociá-
lis központ létesül. A könyv-
tár mögötti teret is parkosít-
ják, sétányok, padok várják a
pihenni vágyókat. A tervek
között eredetileg egy kétszáz
férõhelyes mélygarázs is sze-
repelt, de ezt nem finanszí-
rozza a fejlesztési régió, ezért 
önerõbõl építi meg az önkor-
mányzat a prefektúra és a
megyei tanács elõtti téren –
tájékoztatta az ÚMSZ-t Antal
Árpád polgármester. 

Ismét meleg a melegvíz

Új belváros Szentgyörgyön

Leáll az érettségi

Sikertelenül zárult az okta-
tásügyi minisztérium és a
tanügyi szakszervezetek
egyeztetése tegnap, ezért a
számítógép-használati kom-
petenciákat mérõ érettségi
vizsga negyedik napján, csü-
törtökön egynapos tiltakozó
akciót tartanak. A miniszté-
rium képviselõi arra kérték a
megyei tanfelügyelõségeket,
jelezzék idõben, hol csatla-
koznak a pedagógusok a
megmozduláshoz. A szak-
szervezetek szerint a tanfel-
ügyelõségek megfélemlítik a
tanárokat, az érdekvédõk
szerint viszont jogszerû a
bérkiesés és a leépítések ellen
meghirdetett tiltakozás.

Bíróság elõtt a rablók

A kolozsvári törvényszék el-
halasztotta annak a két fiatal
ügyének a tárgyalását, akiket
egy helyi bankfiók kirablásá-
val gyanúsítanak. Az ügyet
legközelebb május 18-án fog-
ják tárgyalni. A kolozsvári
Andrei Dan Hosut és Bog-
dan Baciut a városi törvény-
szék ügyészei azzal gyanúsít-
ják, hogy tavaly februárban
246 650 új lejt raboltak el.
Az elkövetõket ujjlenyomata-
ik alapján azonosították a
nyomozók. Mivel az érintet-
tek ártatlanságukat tanúval-
lomásokkal támasztották alá,
most rokonaik és barátaik el-
len hamis tanúzás ügyében is
nyomoz az ügyészség.

Röviden

Az elavult felszerelésre panaszkodnak a külföldi bevetésre induló román katonák Fotó: ÚMSZ/archív



ÚMSZKULTÚRA www.maszol.ro   2010. április 21., szerda8

Antal Erika

Utolsó állomásához ér-
kezett és május 13-ig lá-

togatható Marosvásárhe-
lyen A pestis címû tárlat,
amely az Ázsiából érkezõ
Európa összes országát vé-
giglátogató fekete halálnak
nevezett pestisjárványt mu-
tatja be. 

A várban, a Maros Me-
gyei Múzeum kiállítások-
nak otthont adó épületében
látható a Semmelweis Or-
vostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár ván-
dorkiállítása, amely a szé-
kelyföldi múzeumok után
Marosvásárhelyen is megte-
kinthetõ. A tárlat tíz perces
filmmel indít, amelybõl a lá-
togató megtudja, mit is je-
lentett az évszázadokon ke-
resztül pusztító járvány,
amely senkit sem kímélve
többször is átírta a történel-
met, birodalmak sorsáról
döntött, királyok bukását
okozta, nemzetek életét pe-

csételte meg, de ugyanakkor
megihlette a képzõmûvésze-
ket, festõket, szobrászokat,
a költõket és írókat is. A rej-
télyes ragály Ázsiából érke-
zett Itáliába és 30 millió em-
ber életébe került, amíg Eu-
rópa összes országát végig-
látogatta. Az orvosok –
gyógyfüvekkel bélelt madár-
csõrös álarcban – hiába pró-
bálták megtalálni az ellen-

szerét, alig a 19. század vé-
gén jöttek rá, hogy a ruhák
alatt élõsködõ bolha terjesz-
ti és a csípése az, amely által
a fertõzés a vérkeringésbe
kerül, halált okozva. 1349-
ben Nagy Lajos, Magyaror-
szág királya is elkapta, de ki-
lábalt belõle, ám fiatal fele-
sége, Luxemburgi Margit
nem élte túl a halálos kórt.
A francia államférfiakat is

tizedelte, de ebbe halt bele
Hunyadi János kormányzó,
Nádasdy Tamás és Mikes
Kelemen is.

A tárlaton a betegség
megelõzésére használt esz-
közök mellett olyan korabe-
li orvosi kötetek is láthatók,
amelyeket a 16–17–18-ik
századokban adtak ki és
amelyek ma már orvostudo-
mányi kuriózumnak számí-
tanak. Korabeli festmények,
grafikák és ceruzarajzok
szemléltetik a fekete halál
pusztítását, a demonstrációs
eszközök pedig azt, hogy
hogyan támadta meg az em-
ber nyirokmirigy rendsze-
rét, hogyan vált láthatóvá a
bõrön, a végtagokon a be-
tegség. A belsõ termek kora-
beli kereszteket, amulette-
ket, kegyérméket õriznek
Magyarországról, Csehor-
szágból, Ausztriából és Itáli-
ából Szent György, Szent
Sebestyén, Szent Rókus,
Mária Magdolna és a Segítõ
Szûzanya arcmásával. 

Szedi áldozatait A pestis

Darvas Beáta, Fleischer Hilda

A Csiky Gergely Állami
Magyar Színház nyerte

el a Román Színházi Szö-
vetség (UNITER) idei
nagydíját, miután a szak-
mai szövetség a temesvári-
ak által színre vitt Rosen-
crantz és Guildenstern halott
címû darabot nyilvánította
az év legjobb színházelõ-
adásának. 

„A díj a színháznak az ed-
digi legnagyobb szakmai el-
ismerést jelenti” – fogalma-
zott tegnap lapunknak Ba-
lázs Attila igazgató, aki Ke-
lemen Hunor mûvelõdési
minisztertõl vehette át tár-
sulata nevében a hétfõ esti
UNITER-gálán a Legjobb
elõadásnak járó trófeát. „Az
a tény, hogy az elismerést
magyar miniszter adja át
magyar társulatnak, nem
megrendezett, inkább hihe-
tetlen esemény” – kommen-
tálta a díjátvétel mozzanatát
a direktor.

Balázs Attila szerint sok
éves munka hozta meg gyü-
mölcsét. „Néha el vagyunk
keseredve, fáradva, de ez a
díj bíztatás, hogy amit csi-
nálunk az jó és van értelme”
– mondta az igazgató, aki
szerint az elismerés érdeme
egyenlõ arányban oszlik
meg a darabválasztás, a ren-
dezés, a díszlet, illetve a tár-
sulat hozzáállása között.
„Ha ez együtt egy tartós,
erõs vegyületet eredményez,
meghozza az eredményt, a
sikert” – tette hozzá a szín-
házigazgató.

Minisztériumi hátszél

Kelemen Hunor szerint a
díj önmagában is nagy elis-
merés, de egy magyar szín-
háznak még nagyobb. „Az
UNITER az elmúlt 18 év
alatt bebizonyította, hogy a

teljes szakma érdekképvise-
leteként nem tesz különbsé-
get színházak, társulatok
között, csakis a teljesít-
ményt nézi, a tehetségre
összpontosít” – fogalmazott
lapunknak a mûvelõdési mi-
niszter, aki szerint egy szín-
háznak a szakmától kapott
elismerés legalább annyira
fontos, mint a közönség elis-
merése. Kelemen Hunor el-
mondta, a mûvelõdési tárcá-
nak – mint minden alkotói
szövetséggel – az UNITER-
el is jó a viszonya. „Ezt a
kapcsolatot idén fel is újítot-
tuk, hisz az UNITER-gálát
is, az országos színházi fesz-
tivált is, valamint a fiatal
színészek gáláját is a mi-
nisztérium támogatja, s
színházi szakmai kérdések-
ben mindig kikérjük a véle-
ményüket” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek a miniszter. 

Hézagos volt 
a részvétel

„Lehetetlenség felvenni a
harcot egy kitörõ vulkán-
nak és az Európa légterét
megbénító hamufelhõvel.
Az izlandi vulkán kitörése
lyukakat, hézagokat ejtett
az idei gála tervezett mûso-
rán, hiszen sokan nem tud-
tak eljönni” – vezette fel a
18. gálát a mûsorvezetõ,
Ion Caramitru. A legrango-
sabb hazai színházi elisme-
résnek számító UNITER-
díjak gálájának történetét
humorosan felemlegetve ar-
ra a következtetésre jutottak
a szervezõk, hogy ha a kere-
tek az eddigi tendenciát kö-
vetve csökkenek, akkor ha-
marosan a szövetség elnö-
kének irodájában fogják
megtartani. „Ha még rosz-
szabbra fordulna a helyzet,
akkor sms-ben fogják értesí-
teni a jelölteket és díjazotta-
kat” – jegyezte meg valaki. 

Múlt, jelen és jövõ

A humoros közjátéknak
„rangos” vendégei is voltak,
Havannából kapcsolták
Nicolae Ceauºescut, a stúdi-
óba látogatott Ion Iliescu és

Traian Bãsescu is. Az elmúlt
húsz évet a hatalmi váltások
tükrében próbálták bemutat-
ni a felsorolt államfõket ala-
kító színészek. „Ceauºescu”
szerint, ha õ nem létezett
volna, olyan remekmûvek

sem láthattak volna napvilá-
got, mint az Amintiri din
epoca de aur (Mesék az arany-
korból) címû Mungiu-film,
amely több nemzetközi elis-
merést is besöpört már. „Ion
Iliescu” sem titkolta, hogy

kokettál a színészettel, nem
is kérdés, ha szerepet ajánla-
nának, rögtön igent monda-
na. A kis történelmi inter-
mezzót egy Bãsescu-imitá-
tor zárta. „Bãsescu” felaján-
lotta Caramitrunak, cserélje-
nek szerepet, legyen egy iga-
zi színész az ország államel-
nöke.

Ritkult a magyar 
jelöltek sora

A temesváriaknak járó el-
ismerés annyiban nem meg-
lepetés, hogy a Legjobb elõ-
adás a kategóriában a tavalyi
nyertes szintén egy magyar
társulat, a Kolozsvári Állami
Magyar Színház produkció-
ja, a Tompa Gábor rendezte
Három nõvér volt. Ám idén az
elõzõ években megszokot-
taktól eltérõen jóval keve-
sebb magyar vonatkozású je-
lölése volt a Román Színházi
Szövetség jelölõ zsûrijének.
A hazai színházi szakma fi-
gyelme idén olyan magyar
társulatok fele fordult, ame-
lyek eddig ritkán vagy még
egyszer sem szerepeltek a je-
löltek listáján. Így volt elõ-
ször UNITER-díj váromá-
nyos a szatmárnémeti Harag
György Társulat Bíró Jó-
zsef, a Három nõvér címû elõ-
adásban játszott Csebuti-
kinért. A temesvári Csiky
Gergely Állami Magyar
Színház elõadását három
kategóriában jelölték: Leg-
jobb elõadás, Legjobb rende-
zés, Legjobb díszlet és jel-
mez. A Béga-parti város ma-
gyar társulatának 2002-ben
már volt jelölése Legjobb
rendezés és Legjobb dísz-
lettervezõ kategóriában, ez
utóbbit Adriana Grand
meg is kapta az Eugéne
Ionesco: A lecke, Raymond
Cousse: Sonkastratégia,
Gyermekszemmel címû elõ-
adások díszletéért. 

Uniter-díj: magyar belügy

A címszereplõ Rosencrantzot és Guildensternt alakító színészek a díjat hozó elõadásban Fotó: Adriana Grand

K. Gy.

A harmadik születésnap-
jához érkezett budapesti

rendezvény öt naposra bõ-
vül, a Hõsök terén megépí-
tett versenypálya mellett egy
új pálya is létesül az 56-osok
terén. A Vágta szervezõi kü-
lönös hangsúlyt fektetnek
arra, hogy a rendezvény a
magyar vidék és a lovas élet
adottságaihoz minél jobban
illeszkedjen, jó bemutatko-
zási lehetõséget és nyerési
esélyeket biztosítson min-
den résztvevõnek. Ennek je-
gyében idén két további újí-
tás is született: külön díjaz-
zák a futamokon résztvevõ
magyar lófajtákkal verseny-
zõket, valamint profi zsokék
és 50 fölötti hendikep szá-
mú lovak nem indulhatnak

a versenyen. Mindez na-
gyobb esélyegyenlõséget és
még izgalmasabb versenyt
teremt. 

Idén már 14 vidéki közös-
ség csatlakozott a Nemzeti
Vágta programjához, önálló
elõfutamokat szervezve.
Május 1-jén a Sarkadi Vág-
tán erdélyi települések is
megmérettetik magukat,
hogy a verseny végeztével
már valóban csak a legjob-
bak mérkõzzenek meg júni-
us 2-a és 6-a között a buda-
pesti Hõsök terén. „A Nem-
zeti Vágta egy ünnep, egy
egyedülálló alkalom arra,
hogy a legszebb hagyomá-
nyainkat ápoljuk, megmu-
tassuk önmagunkat és egy-
másra figyeljünk” – fogal-
mazott Tamás István, a
Nemzeti Vágta elnöke. 

Indul a Nemzeti Vágta

A Marina Constantinescu, Florica Ichim
színikritikusok, Valeria Seicu színmûvész,
Cornel Todea rendezõ, valamint Mihai
Mãdecu díszlet- és jelmeztervezõ alkotta
zsûri döntése szerint a következõ díjakat
adták át: a legjobb pályakezdõ díját Crina
Semciuc (Bukaresti Komédia Színház); a
legjobb díszlettervezõ díját Iuliana
Vâlsan; a legjobb férfi mellékszereplõ dí-
ját Vlad Ivanov (Bukaresti Nemzeti Szín-
ház); a legjobb nõi mellékszereplõ Ana
Ciontea (Bukaresti Nemzeti Színház); a
legjobb férfi fõszereplõ George Mihãiþã
(Bukaresti Komédia Színház); a legjobb
nõi fõszereplõ Virginia Mirea (Bukaresti
Komédia Színház); a legjobb rendezõ díját
Alexandru Dabija kapta. A rádióelõ-
adások kategóriájában a Román Rádió há-

rom jelölt elõadásából a Mihai Lungeanu
rendezte Despre senzaþia de elasticitate când
pãºim peste cadavre címû Matei Viºniec-mû
kapott díjat. A Román Színházi Szövetség
(UNITER) szenátusa kiválóságdíjat ítélt
Silviu Purcãrete rendezõnek, Helmut
Stürmer díszlettervezõnek, Lia Manþoc jel-
meztervezõnek, Vasile ªirli zeneszerzõnek,
Andu Dumitrescu díszlettervezõnek a
Goethe Faustjával elért sikerekért. Életmû-
díjat Tatiana Iekel színésznõ, Mircea
Andreescu színész, Both András díszletter-
vezõ és Mircea Corniºteanu rendezõ ka-
pott. Színházi zene különdíjban George
Marcu részesült. A szórakoztató elõadá-
sok különdíját Toni Grecu kapta, Alexand-
ra Davidescu színésznõ a bábszínház kate-
góriában kapott különdíjat. 

A 2008/2009-es évad Uniter-díjasai

A vándorkiállítás utolsó állomása Marosvásárhely

Ismét indulnak erdélyi települések
Magyarország legnagyobb lovas
fesztiválján, az idei évben gróf
Széchenyi István emlékének adózó
Nemzeti Vágtán.

A szerzõ felvétele
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A román köztévé négy év alatt közel
negyven millió eurós veszteséget
jegyzett – olvasható az online és
nyomtatott sajtóban. A tárgyilagos
tudósítások – melyek a Román Te-
levízió Társaság (SRTV) nemrégi-
ben bemutatott 2009-es évre vonat-
kozó jelentésébõl indulnak ki – ki-
emelik, 135 millió eurós bevétel elle-
nére könyvelt el 11,3 millió eurós hi-
ányt. A sajtó hangsúlyozza, hogy a
bevétel több mint fele a tévéadóból
származik. Fontos kitét, hogy a
SRTV reklámokból származó bevé-
telei a két évvel ezelõtti szint felére
csökkentek, alig haladva meg a
nyolc millió eurót. Csökkent az álla-
mi támogatás is, amely 7,1 száza-
lékkal kevesebb, mint 2008-ban. 

Mindezek ellenére a köztévé gazdasá-
gi jelentése felvet bizonyos kérdéseket.
A március 30-án menesztett
Alexandru Sassu elnök-vezérigazga-
tó a Realitatea Tv-n azzal menteget-
te a SRTV-t, hogy nem az egyedüli
médium, amelyik veszteséget köny-
velt el, hisz a tavalyi válságos évben
számos médiaintézmény jelentett de-
ficitet. Állítása igaz, viszont az,
hogy a személyzet éves költsége ta-
valy meghaladta a 46 millió eurót
még a legnagyobb jóindulattal is fel-
vetik a kérdést: nem lehetett volna
lefaragni a kétezer és négyezer lej kö-
zötti bérekbõl?
Persze elképzelhetõ, hogy a mamut-
intézmény hosszú távon próbál gon-
dolkodni, viszont az, hogy 2006 óta

folyamatos lejtmenetben van, nem
erre mutat. Tény, hogy a tévé a poli-
tikai csatározások egyik áldozata
volt, melyek egyenesen a létét kérdõ-
jelezték meg, akárcsak az, hogy a
TVR 3 és a TVR info több pénzt
felemésztettek, mint számították, és
azt is meg kell említenünk, hogy
mindezek ellenére a tvr.ro honlap
nézettsége folyamatosan emelkedik.
De sajnos, ezzel szinte egyenes
arányban csökken a tévé nézettsége,
ami a minõséget kérdõjelezi meg, és,
implicit módon, a létjogosultságot
is. A SRTV hitelvesztését vezetõségé-
nek politikai elkötelezettsége okozta,
de az ellene folytatott hatalmas lép-
tékû médiakampány is. A tévé min-
dig a politika és a konkurens médi-

ák ütközéspontján feszült. Mindig
eszközként tekintettek rá, de sajnos
sosem „népnevelõ” eszközként, ha-
nem személyes vagy pártérdekek ki-
teljesítõjeként. Míg a kereskedelmi
adóknál ez magától értetõdõ, addig
a köztévéknél már nem. A politikai
jojózás és a személyes haszon hajhá-
szása lehet kifizetõdõ, de nem hosz-
szútávon, és nem a sokak, a tévéné-
zõ állampolgárok számára – üzeni
nekünk a SRTV esete. Ismerve or-
szágunk politikai viszonyait, szerin-
tem jó, ha már most kezdjük talál-
gatni, hogy a következõ kormányza-
ti ciklus mit derít ki a most hivatal-
ba kerülõ közintézmény-vezetõkrõl. 

Farkas István

Médiagnózis

Deficit és pártoskodás

F. I.

Miután valamennyire lecsen-
gett az olaszországi románel-

lenesség, a brit Top Gear által
keltett sértõdöttség, a média el-
ásta a csatakameráit és csata-
címlapjait, ezúttal Franciaor-
szág kereste fel a Balkánra sza-
kadt nyelvrokonait egy szokat-
lan gesztussal. 

Ironizált köszönés

A franciaországi köztelevízió
France2 nevû csatornájának Nem
vagyunk lefeküdve (On n’est pas
couche) címû mûsorában a sztár-
fellépõ John Lambert a római
(katonai) köszönés elferdítésébõl,
a magasra emelt, nyitott tenyér-
bõl létrehozta az elõrenyújtott,
nyitott „koldustenyérrel” való
„román nemzeti köszönést”, ami
így nézett ki: „Kérem, Uraim,
Hölgyeim, segítsenek rajtam!”
(„S’il vous plait, Messierurs,
Mesdames!”). Miközben Laurent
Ruquier meghívottja ezt többször
megismételte, mondatait a koldu-
sok gesztusával egészítette ki.

A mûsorvezetõ nem felejtette
el megjegyezni, hogy „a román
nagykövetséggel a nyakunkon fo-
gunk ébredni”, és lám, Románia
franciaországi nagykövete a
Mediafax érdeklõdésére elmond-
ta, már három felszólító levelet
küldött a tévének, melyben fel-
szólítottak, kérjen bocsánatot a
románoktól. 

A francia sajtó (Le Parisien, Le
Monde) visszafogottan nyilatko-

zott a médiabotrányról, és elha-
tárolódott John Lambert humo-
ristától, akinek a gesztusát sze-
rintük nem lehet beilleszteni a
„politikailag korrekt” kategóriá-
ba. 

A franciaországi audiovizuális
törvény megtiltja, hogy „egy
személyt, egy csoportot eredeté-
re, nemzetiségére, bõrszínére,
vallására való hivatkozás alapján
minõsítsenek negatívan”, ez a
szabályozás érvényes a humoros
felhangú mûsorokra is – figyel-
meztet a francia sajtó, megelõle-
gezve ezzel Laurent Ruquier

büntetését. A mûsorvezetõ
egyébként visszaesõnek számít,
televíziós és rádiós mûsoraiban
gyakran emlegeti a románokat
sérültekként, kéregetõkként. 

Az angolok is fikáztak 

A több mint 300 millió nézõt
vonzó Top Gear autócsodákat
bemutató mûsor, 14. évadjának
elsõ epizódja, amint arról la-
punkban beszámoltunk tavaly
õsszel közfelháborodást váltott
ki a román médiában. „Borat
szülõhazájába érkeztünk” –

fogalmazott Clarkson, aki „he-
lyi népviseletben”, cigánykalap-
pal a fején ült Aston Martinjá-
ban. Az esetbõl kisebb politikai
botrány lett, Ion Jinga, Romá-
nia angliai nagykövete bocsánat
kérést követelt.

Igazságosztó hackerek

A nemzetközi sajtó románel-
lenességén, és a román nép ro-
mákkal való összemosásán fel-
háborodva a Román Nemzeti
Biztonság (Romanian National
Security – RNS) nevû csoport
önkényes igazságosztásba kez-
dett. Csütörtökön a brit The
Daily Telegraph címû újság hon-
lapjának két almenüjét támad-
ták meg, átprogramozva az ol-
dalakat. A cikkek helyett Romá-
nia nemzeti zászlója jelent meg,
alatta az alábbi felirat: „Megelé-
geltük, hogy a hozzátok hasonló
szemetek gúnyt ûznek az orszá-
gunkból.”

Hasonló támadást tapasztalt
hétfõ délután a franciaországi Le
Monde címû lap internetes portál-
ja is – jelentette a HackersBlog.org.
A honlap mûködését megbontó
hackerek nyilatkozata szerint
cselekedetük „nem ellenállási
mozgalom, nem tiltakozás, nem
lázadás. Ez egy nemzet kiáltása.
Ezzel szólítjuk fel testvéreinket
arra, hogy ne feledjék el: mi ro-
mánok vagyunk. A csatamezõn
kiöntött vérrel írtuk népünk tör-
ténelmét, és most is csak azt sze-
retnénk elérni, amit eleink: az
igazságot.” 

Az utóbbi hónapok sok pusztító földrengése
az okok kiderítésére késztette Kazem
Szedigi iráni vallási vezetõt. Magyarázata
is van a jelenségre: a sokat sejtetõ ruhák-
ban járó, kacér nõk tehetnek a földrengé-
sekrõl. Irán a világ egyik leginkább föld-
mozgásoktól sújtott országa, és a vallási
elöljáró azután szolgált ezzel a szokatlan
magyarázattal, hogy Mahmúd
Ahmadinezsád elnök nemrégiben közölte:
Teherán nem kerülheti el, hogy földrengés
rázza meg. A szemérmetlenül öltözõ nõk
elcsábítják a fiatal férfiakat, elzüllenek, és
a házasságtörés bûnét terjesztik a társada-
lomban, ami növeli a földrengéseket” –
idézte Szedigi hodzsatoleszlám okfejtését az
iráni média.
Ha az Eyjafjallajökull kitörésére gondo-
lunk, vajon miként kacérkodtak az izlandi
nõk?

(szûcs el) 

Száz szó

Postafiók

Rendõrakadémia magyarul: 
önámítás vagy tévedés?

Tisztelt Szerkesztõség! Azzal a hírrel kapcso-
latban, hogy az Alexandru Ioan Cuza
Rendõrakadémián elkülönítenek 37 helyet
magyar nemzetiségû jelölteknek – megne-
vezve a különbözõ foglalkozási ágakra vo-
natkozó helyek számát – azt a tévhitet kelle-
ne elkerülni, hogy a képzés magyar nyelven
történhetne. Ez még akkor sem volna lehet-
séges, ha román részrõl elképzelhetnénk egy
ilyen mértékû nagylelkûséget. Ezen az aka-
démián a képzés a különbözõ foglalkozási
ágak szerint külön-külön történik, a megfele-
lõ elméleti és gyakorlati szükségletek alap-
ján. Nagyon kevés olyan tantárgy van, ami
általános, fõleg jogi ismeretekre vonatkozik.
Ezeket pedig nem külön-külön okítják a fog-
lalkozási ágaknak, hanem együtt. Egyébként
gyakorlatilag miért is volna szükséges ma-
gyarul tanítani a jogi tárgyú tananyagot,
hisz:1. Nem lehet, nincs hol magyarul hasz-
nálni; 2. Ki fordítaná le magyarra a román
terminológiát, ha ezt nem tudták megoldani
a kolozsvári egyetemen sem. Ami pedig a
különbözõ foglalkozási ágak szakmai felké-
szítését illeti, csak nem képzelik el, hogy ma-
gyarul fognak kiképezni például négy határ-
õr-, három börtönfelügyelõ-, két archívum
stb. szakos tisztet, ugyanis ez ésszerûtlen, mi
több, gyakorlatilag lehetetlen. Most már az a
kérdés, hogy mi is van ezzel a hírrel? Ön-
ámítás vagy pedig tévedés a tanítási nyelvet
illetõen?

Dragostin Edith, 
Bukarest

Gall fricska Romániának
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Fiatalos, dinamikus 100 százalékban

magyar tulajdonú kereskedelmi cég

keres kötetlen munkaidõs projekt-

menedzseri munkakörre kollegákat. 

Feltétel: Román magyar nyelvtudás

és jogosítvány. 

A fényképes önéletrajzokat erzsebet.

sabau@rotterom.ro e-mail címre

kérjük. 

A NYIKO Mezõgazdasági Társulás ,

Malomfalva 212. szám alatti székhe-

lyén 2010-es évi közgyûlését tartja,

2010 április 30-án, délután 18

órától. Napirendi pontok: tulajdon-

részek eladása, új tagok bevétele,

vezetõségválasztás, egyebek.

ApróhirdetésMédiatanfolyam Váradon 
ÚMSZ

Internetes újságírás címmel
május 6–10. között négyna-

pos speciális tanfolyamot szervez
a nagyváradi Ady Endre Sajtó-
kollégium, melynek szakmai irá-
nyítója Monostori Károly, a Du-
na Televízió felelõs szerkesztõje
lesz.  A képzés célja az internet
és a média viszonyának elemzé-
se, az online újságírás gyakorlati
elsajátítása. Elõadások hangza-
nak el a hagyományos újságírás
formáiról, az írott, az elektroni-
kus, az online sajtó ismérveirõl,
az online újságírás kommuniká-
ciós lehetõségekrõl illetve az
internet online újságírás gyakor-

latába való beépülésérõl és hasz-
nálatáról. A tanfolyam gyakorla-
ti részeként a résztvevõk saját
internetes oldalt hoznak létre,
ahová a képzés ideje alatt az in-
formációk, hírek, események
kerülnek fel, továbbá saját blogot
és fórumot mûködtetnek. 

A tanfolyamra jelentkezhetnek
a Sajtókollégium jelenlegi és volt
hallgatói, a romániai magyar saj-
tóban bel-vagy külmunkatárs-
ként dolgozó kollégák, média, il-
letve kommunikáció szakos
egyetemi hallgatók. Részvételi
díj 50 lej. Jelentkezni és érdek-
lõdni a sajtosuli@gmail.com cí-
men, illetve a 0259/419-924 tele-
fonszámon. 

John Lambert, a „román nemzeti köszönés” atyja Fotó: infos-tele.fr
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Arcélek
9.55 Lélek Boulevard
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Open Nemzetközi
Táncverseny - Győr
16.20 A világörökség kin-
csei
16.35 Bábel tornya (sp.
ism. sor.)
17.25 Miért éppen Ma-
gyarország?
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híradó, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.00 Külvárosi rendőrök
(olasz tévéfilm sorozat)
21.00 A Föld (német-an-
gol dokumentumf.)
22.35 Híradó, Sport
22.50 Közbeszéd különki-
adás
23.10 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.25 Drót (amerikai té-
véfilm sor.)
0.25 EtnoKlub
1.35 Kikötő - Friss
1.45 Vers
1.50 Himnusz
2.10 Talpalatnyi zöld
(ism.)

Duna Televízió, 21.00
A Föld

A természetfilm egy felejthetetlen utazásra viszi a nézőt, az
Északi-sarktól indulva a Déli-sark felé, követve a Nap útját,
és az évszakok változásait. A film főszereplői csodálatos te-
remtmények, akiknek mindennapjain keresztül bepillantást
nyerhetünk bolygónk varázslatos, de sokszor kegyetlen vilá-
gába. Lenyűgöző képeket látunk egy téli álmából ébredő je-
gesmedve családról; elefántokról és bálnákról.

Tv 2, 22.25
Édes kis semmiség

Christina és barátnői: Courtney és Jane három szexi szingli,
akik imádják az éjszakai életet. A város egyik legmenőbb
szórakozóhelyén Christina váratlanul megismerkedik Peter-
rel, a tökéletes férfival. Miután Christina megtudja, hogy a
kiszemelt úriember elhagyta a várost, Courtney-val autóba
pattannak, hogy felkutassák. De a nagy Ő felé vezető rögös
út csábító meglepetésekkel van kikövezve.

Pro Tv, 22.30
Kickboxer 2.: Visszatérés

David Sloan két éve szállt ki a ringből. Edzőtermet vezet, utó-
dokat nevel, de nem akar többé versenyezni. A Nemzetközi
Kickbox Szövetség etikátlan eszközöket, drogot, dopping
szereket használ, bajnokait versenyről versenyre hajszolja
és kihasználja. David ebből nem kér, ám tanítványát, Briant
vonzza a pénz, és nem veszi észre, hogy csak csalinak hasz-
nálják, sőt még életét is feláldozzák.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Illancs (magyar is-
merett. film)
11.45 100 év - Játék a
színház
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
15.35 1100 év Európa
közepén
16.00 Harmónia
16.25 Magyar retro
17.25 Egy lépés előre
(sp. filmsor.)
18.10 Óceániai csavargá-
sok
18.40 Ez történt ma reg-
gel
20.20 Innovációs percek
20.30 A kis királylány
(rajzfilm sorozat)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (ausztrál film-
sorozat)
22.10 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.05 Záróra
23.55 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
0.40 Letört bimbók (am.
rom. dráma)
2.10 Élet az északi hatá-
ron (dokumentumf.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.20 Vigyázat, ragado-
zók! (am. krimi)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder -
Fábry Sándorral
0.10 Házon kívül - Heti
magazine
0.45 Európai idő - EU-
magazin
1.00 Alias (amerikai ak-
ciófilm-sor.)
1.55 Reflektor - Sztárma-
gazin
2.10 Infománia - Multimé-
dia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.40 Teleshop
12.40 A kis nyírfaliget
(francia-német-lengyel
filmdráma)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (amerikai-
kanadai filmsor.)
17.00 Életünk napjai
(amerikai filmsor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Áll az alku - A já-
ték-show
21.15 Aktív - A TV2 ma-
gazinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
22.25 Édes kis semmi-
ség (amerikai rom.
vígjáték)
0.10 pokerstars.hu
1.10 Tények Este – Hír-
műsor
1.40 EZO.TV
3.25 GSG 9 - Az elit kom-
mandó
4.15 Segíts magadon!
4.40 Animációs filmek

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

8.20 Columbo: Kapj el,
ha tudsz! 10.10 Gyilkos
sorok (filmsorozat) 11.05
Smallville 11.55 Szívek
szállodája 12.50 A nagy
házalakítás 13.55 A po-
kol konyhája 14.45
Nyomtalanul 15.40
Nyomtalanul 16.30 A
helyszínelők 18.15 A po-
kol konyhája 19.10 A
nagy házalakítás 20.05
Ki ez a lány? (vígj. soro-
zat) 21.30 A helyszínelők
23.10 New York-i helyszí-
nelők (sorozat)   

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport.ro Hírek 9.00
Sport.ro Hírek 10.10 Kü-
lön kiadás 11.10 Informá-
ció 12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Vakációs játékok
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Europa League ös-
szefoglaló 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.05 Információ
20.05 A fény harcosai
21.00 Sport Hírek 22.00
Europa League elődöntő
000 Europa League elő-
döntő 

8.45 Kaméleonok (sor.)
10.00 Elbűvölt hold (film-
sorozat) 11.15 Szenvedé-
lyek (filmsorozat) 14.00
Aniela (filmsorozat)
15.30 Elrabolt sorsok
(filmsor.) 16.30 Maria
Mercedes (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (film-
sorozat) 19.30 Kaméleo-
nok (filmsorozat) 20.30
Aniela (filmsor.) 21.30 A
bosszú álarca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 India (sorozat)   

8.05 Pasik, London, Sze-
relem (vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Mama Jack (amerikai-dél-
af. vígj.) 15.05 Perzselő
vihar (kanadai akcióf.)
16.50 Halálos csend
(thriller) 18.35 A Mid-
somer gyilkosságok (kri-
misorozat) 20.35 Jackie,
a jó fiú (akció-vígj.) 22.10
A csontrabló (horror)
23.50 Tökéletes teremt-
mény (akciófilm) 1.25
Boszorkányos időszak
(horror)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet (soro-
zat) 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.15 Legyél az enyém
(reality show) 14.45 Egy
új sors (filmsorozat)
16.00 Terefere Bahmuval
(show) 18.30 Hírek
19.30 Menyet anyának
(reality show) 20.30 Sze-
gény gazdag gyermekek
22.00 Tigrisek nyomában
(amerikai horror, 2007)
0.00 A szörny (amerikai
horror, 2007)   

10.00 Foyle háborúja (an-
gol tévéfilm sorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
13.00 Őrangyal 14.00
Nash Bridges - Trükkös he-
kus (sorozat) 15.00 Foyle
háborúja (angol tévéfilm
sor.) 17.00 Annie Csúcsa
(am. filmdráma) 19.00 A
Partiőrség (auszt. tévé-
film sorozat) 20.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
(sorozat) 21.00 Bűnös
szándék (sorozat) 22.00
A múlt vétkei (kan. film-
dráma)  

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő - Szilágyi Ti-
bor műsora
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsorozat)
14.35 Rondó
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután - Hétfő-
től péntekig minden, ami
szórakoztató!
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol tévéfilm soro-
zat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál filmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Hogy volt!?... - Ext-
ra
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.30 Szilánkos képek: A
vakok birodalma (angol
krimi)
0.30 Hírek - Időjárás-jelen-
tés
0.35 Memento
0.45 Teadélután (ism.)
1.45 Nappali (ism.) - Köz-
életi szórakoztató maga-
zin

7.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szóra-
koztató műsor
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő - szórakoz-
tató műsor, második
rész
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin filmsor.)
11.15 Déli órában
12.15 Utazó egy 
életen át
12.45 Titkok a palotá-
ban (dél-koreai filmsoro-
zat, ism.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Közérdek
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.25 Titkok a palotá-
ban (dél-koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Közaréna
22.25 A mágikus szem
23.00 Dr. House (ameri-
kai sor.)
23.55 Fashion Week
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 Tilos FM

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
9.55 Könyvbemutató
10.00 A Da Vinci-rejtély
(amerikai film, 2006, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Agatha Christie:
Tükrökkel csinálják (ameri-
kai-angol krimi, 1985)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Kickboxer 2.: Visz-
szatérés (amerikai akció-
film, 1991)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Labradúgás: Hamburg
- Fulham

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval

11.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsor.)
12.00 Csillagháló (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (angol
vígjátéksor.)
14.30 Kikezdesz a szőkék-
kel?
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor
22.00 Reality show
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsor.)
1.30 Híradó

6.00 Saman király (ism.)
6.30 Tarzan (ism.)
7.00 Supernanny (reality
show)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Galileo - szórakozta-
tó műsor
9.30 Viceversa (reality
show)
10.30 NCIS (filmsor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született feleségek
(sor.)
15.15 A cseresznye a tor-
tán
16.15 Galileo - szórakozta-
tó műsor
17.00 Lököttek (vígjáték
sor.)
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 Egy jobb életért
(kanadai krimi, 2008)
1.00 Hírek, sport,
időjárásjelentésú
2.00 Mondenii Show
(ism.)
3.30 Lököttek (vígjáték
sor., ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák –
Tojásgyár
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 A Kolónia
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Mini GP motorkerékpár
17.00 Állítólag… - Fellőtt
golyók
18.00 Amcsi motorok - Pi-
lot Pen motor és Ducati
motor

19.00 Mocsári favágók -
Nyakig mocsokban
20.00 A túlélés törvényei
- Dominikai Köztársaság
21.00 Hogyan készült?
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 A borzalom pillana-
tai
23.30 Katasztrófa: ahogy
én láttam
0.30 Fekete arany
1.30 A Kolónia - Kapcsolat
2.30 A túlélés törvényei 
3.30 Töréspont 

7.00 Szépségközpont
(ism.)
8.10 A hang és a csend
(koprod. film, 1993, 1.
rész ism.)
9.50 Győztesek
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin 
(német filmsorozat,
ism.)
10.45 Találkozás - szóra-
koztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Ász (amerikai
film, 2003, 2. rész)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin
(sor.)
18.45 Csodák (olasz
filmsor.)
19.15 A hang és a csend
(koprod. film, 1993, 2.
rész)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 M. Night Shya-
malan titka 
(amerikai sci-fi, 2004)
1.20 Az én költségveté-
sem (ism.)

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap
hírei röviden   

CSÜTÖRTÖK
2010. április 22.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Konrád nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Konrád férfinév a német
Kuonrat névbõl származik.
Az elemeinek jelentése:
merész és tanács.
Holnap Csilla napja lesz.

Évforduló
• Kr. e. 753-ban, a hagyo-
mány szerint, Róma alapí-
tásának napja.
• 1799-ban született Tán-
csics Mihály magyar író,
publicista.
• 1814-ban született Egres-
sy Béni magyar zeneszer-
zõ, a Szózat megzenésítõje.
• 1888-ban hunyt el Sza-
mossy Elek magyar festõ-
mûvész és litográfus.
• 1947-ben született Iggy
Pop amerikai énekes.

Vicc
A kezdõ focista leszerzõdik
a keménységérõl híres fut-
ballcsapatba. Az elsõ edzé-
sén az edzõ eligazítást tart:
- A legfontosabb, hogy, ha
nem tudod a labdát elrúg-

ni, akkor az ellenfélbe rúgj
egy jó nagyot, nehogy elsza-
ladjon. Na, kezdjük! Hol a
labda?
Mire egy hang a csapatból:
- A fenébe a labdával! Kez-
dõdjön a játék!

Recept
Gyros házilag tányéron
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 15
dkg porcukor, 1 kg fõtt burgo-
nya, 10 dkg vaj, 3 ek. méz, 1
tojás, 2 ek. tej, 1 sütõpor, 1 va-
níliás cukor, meggy- vagy sár-
gabarackdzsem, 1 tojás a ke-
néshez.
Elkészítés: A sütõport bele-
keverjük a lisztbe, majd a bur-
gonyához adjuk a vajjal, to-
jással, mézzel, tejjel és a vaní-
liás cukorral együtt. Kidol-
gozzuk, majd 3 darabra oszt-
juk. Kinyújtjuk, majd az
egyik lapot a tepsibe tesszük.
Rákenjük a dzsemet, majd
ráhelyezzük a másik tésztala-
pot és ugyanígy járunk el az
utolsó lappal. A tetejére tojást
kenünk, majd közepes foko-
zaton megsütjük.

2010. április 21., szerda   www.maszol.ro

Sok figyelmünk és erõnk
megy el arra, hogy mások tet-
szését elnyerjük. Ezt a legtöbb
ember nem megfelelõ módon
teszi, ezért is nem sikerül ki-
vívniuk mások tetszését. A
tetszés mûvészetének két egy-
szerû alapelve van: soha ne
beszélj magadról a többieknek
és mindig õróluk beszélj ne-
kik. Aki tetszeni akar más-
nak, az feltétlenül el kell ke-

rülje azt az õsi kísértést, hogy
önmagáról beszéljen. Nincs
ugyanis ellenszenvesebb dolog
annál, mint amikor valaki foly-
ton önmagáról beszél. De a
hallgatás önmagában még nem
arat tetszést másoknál. Ahhoz
az kell, hogy a többiekrõl beszél-
jünk saját magukról. Nincs
ugyanis kedvesebb dolog annál,
mint amikor az ember önmagá-
ról hall szép dolgokat..

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Holddal együtt növekszik az
Ön ereje és aktivitása is. Végre
bátran kiáll a saját véleménye
mellett. Mindenféle kihívásnak
képes megfelelni.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Vidám, szellemes társaság kö-
zéppontjába kerül hirtelen, ép-
pen, amikor erõt akar venni
Önön az unalom. A jó hangulat
mindenért kárpótolja. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ne akarjon mindenkinek min-
denáron megfelelni! Maradjon
önmaga, inkább mondják má-
sok azt, hogy hûvös és tartózko-
dó. Törõdjön egészségével, és ve-
gye magát körül vidám embe-
rekkel.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Megárthat az egészségének ez a
túlzásba vitt lelkesedés. Környe-
zetében sokan izgatottak, lelke-
sültek, Ön vigyázzon inkább job-
ban magára!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Szent György havában, növekvõ
Hold idején érzi, hogy valami-
nek történnie kell. Egész nap ar-
ra az egy foglalatosságra gondol.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A kényes érzelmi kérdéseket egy
családtag bevonásával próbálja
megoldani. Tegye ezt oly módon,

hogy helyre lehessen állítani a
harmóniát és a megértést.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Még mindig a hatása alatt van
az elmúlt hét hangulatának. Azt
tartják Önrõl, hogy a végletek
embere, ami persze néha hasznos
is lehet. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy társasági eseményt töröltek,
Ön azonban sokkal érdekesebb
elfoglaltságot talál. Kigondolja,
csoportosítja a jövõre vonatkozó
elképzeléseit.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Munka közben az Önre neheze-
dõ nyomás feszültté teszi. Vala-
mit érez a levegõben, de nem tud-
ja, mi várható.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A növekvõ Hold hatására békés
hangulatban van, és az érzelmek
terén is biztonságban van. Talál-
kozik egy vidám ismerõsével,
akivel derûsen töltik el az idõt.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Növõ Hold idején megfelelõ akti-
vitással rendelkezik, és minden
munkát, teendõt egy csapásra el-
végez. Forgalmas utakon legyen
körültekintõ, elõvigyázatos.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Mélyebb átgondolást igénylõ
döntést kell hoznia. Ne legyen
büszke, és fogadja el egy nagyobb
tapasztalattal rendelkezõ ember
bölcs tanácsát.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Németországba látogat a Lyon

Németországban, a Bayern München ott-
honában vendégeskedik ma este a Lyon
labdarúgócsapata. A Bajnokok Ligája elõ-
döntõjében rendezendõ mérkõzést 21.45
órától az RTV 1 élõben közvetíti.

Bukarestben lesz a visszavágó

A nõi kézilabda Bajnokok Ligája döntõjé-
nek elsõ mérkõzését Dániában, a visszavá-
gót pedig Bukarestben rendezik meg má-
jusban – sorsolták ki tegnap Bécsben. A
Râmnicu Vâlcea-i Oltchim–Viborg- össze-
csapást, mint ismert, azért a fõvárosban
rendezik, mert a vâlceai sportcsarnok befo-
gadóképessége nem éri el a szabályzat által
elõírt legalább háromezer fõt.

Átgázolt a Liverpool a West Hamen

Magabiztos 3-0 arányú gyõzelmet aratott a
Liverpool hétfõ este a vendég West Ham
United ellen az angol labdarúgó Premier
League 35. fordulójában. A tabella élén le-
võ Chelsea-t (77 pont) a Manchester United
(76), Arsenal (71), Tottenham (64), Man-
chester City (62), Liverpool (59) követi.

Érvényesült a papírforma 
Spanyolországban

A Mallorca sikerével zárult hétfõn este a
spanyol labdarúgó Primera División 33.
fordulója. A tabellán jelenleg negyedik he-
lyen álló csapat a vendég Osasunát gyõzte
le 2-0-ra. Az összetett élén továbbra is Bar-
celona áll (84 pont) a Real Madrid (83) és
a Valencia (83) elõtt. Az Osasuna a 11. he-
lyen tanyázik.

Egymillió fontot kap 
a wimbledoni gyõztes

Kereken egymillió font üti a markát a férfi és
a nõi gyõztesnek is a június 21. és július 4.
között rendezendõ wimbledoni tenisztornán.
A viadalt szervezõ All England Club közel
150 ezer fonttal emelte az egyéni fõdíjakat,
míg az összdíjazás 9,4 százalékkal nõtt, ami
13,725 millió fontot jelent. A füves pályás
Grand Slam-tornán tíz év alatt a duplájára
emelkedett az összdíjazás. A férfiaknál Roger
Federer, a nõknél pedig az ugyancsak világel-
sõ Serena Williams a címvédõ.

Rossit akarja a Ferrari

A Ferrari továbbra sem tett le arról, hogy a
gyorsaságimotoros-világbajnokság hétszeres
gyõztesét, Valentino Rossit ültesse jövõre a
harmadik autójába. Az olaszok azt szeret-

nék elérni, hogy 2011-ben minden csapat
három versenyzõvel állhasson rajthoz a futa-
mokon és ha ezt a szabálymódosítást beve-
zeti a Nemzetközi Automobil-szövetség, ak-
kor a maranellóiak mindenképpen a 31 éves
Doktort szerzõdtetnék. „Ha ebben az évben
újra megnyeri a motoros vb-t, annak már
elégnek kell lennie és akkor gyõznie kell a
Forma–1-ben is” – mondta Luca di
Montezemolo, a Ferrari elnöke.

Drámai hajrá Temesváron
Labdarúgás

ÚMSZ

A bíróra, Augustus Con-
stantinra zúdultak a legerõ-

sebb kritikák az élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság hétfõ esti, Te-
mesvári FC–Kolozsvári CFR-
rangadója után, amely drámai
hajrában végzõdött 1-1-es dön-
tetlennel. A házigazda Béga-par-
tiak ugyanis felrótták neki, hogy
nem adta meg a büntetõt Nuno
Claro szabálytalankodásakor. A
kolozsváriak kapusa a találkozó
hajrájában ismét fõszerepbe ke-
rült és a 85. percben szimulálá-

sért kiállította a játékvezetõ.
Dumitru Dragomir, a labdarú-
góliga elnöke szerint Constantin
ezzel próbálta kárpótolni a te-
mesváriakat a megadatlan bün-
tetõért. A hálóõr kiállításakor
amúgy a CFR 1-0-ra vezetett,
Deac ugyanis az 57. percben az
üres kapu felé gurította a labdát,
amely a kapufáról begurult a há-
lóba. Nuno Claro kiállítása után
Andrea Mandorlininek, a ven-
dégek edzõjének már nem volt
lehetõsége Stãncioiu kapust be-
küldenie a pályára, így a hátvéd
Cadu állt be védeni. Nem is tet-
te azt rosszul, hiszen a 95. perc-
ben még megmentette a kolozs-

váriakat, csakhogy a szokatlanul
hosszúra nyújtott ráadás utolsó
pillanatában, a 98. percben Dan
Alexa befejelte az egyenlítõgólt
a CFR hálójába. Dumitru
Dragomir meg is jegyezte, hogy
szerinte Constantin túl sokáig
várt a mérkõzés lefújására.

Marian Iancu, a Temesvári
FC tulajdonosa azonban na-
gyon haragudott a játékvezetõ-
re és nyilatkozataiban a CFR-t
szapulta. Iuliu Mureºan, a ko-
lozsváriak elnöke megdicsérte a
futballistáit, szerinte Nuno
Clarón kívül mindegyikük di-
cséretet érdemel azért, ahogyan
küzdött. Mandorlini sem hagy-

ta szó nélkül a kapus hibáját, de
négyszemközt akarja megbe-
szélni vele. „Ezt leszámítva elé-
gedett vagyok az eredmény-
nyel, kifejezetten örülök. Na-
gyon erõs csapattal találkoz-
tunk, a Temesvár remekül ját-
szott, de szerintem most elvesz-
tette esélyét a bajnoki címre” –
mondta a tréner.

A Rapidtól elvett és a Temes-
vár javára írt gyõzelemmel a
Béga-partiak jelenleg a tabella
harmadik helyén állnak, a
Vaslui ugyanis hétfõn 1-0-ra ki-
kapott a vendég Craiovától. A
Rapid fellebbezését Dacian Var-
ga és Tiberiu Bãlan játékjogá-
nak ügyében a labdarúgóliga il-
letékes testülete csütörtökre ha-
lasztotta. 

Nuno Claro hiába vitatkozott Augustus Constantin bíróval, aki kiállította a kapust a meccs hajrájában Fotó: Mediafax

Szerencsés sorsolás a pólósoknak
Vízilabda

ÚMSZ

Románia férfi vízilabda-
válogatottja pártjára állt a

fortuna és a házigazda trikolórok
elkerülték Horvátországot és
Szerbiát a Világkupa tegnapi
csoportsorsolásán. Kovács Ist-
ván szövetségi kapitány legény-
sége az A elõjelû kvartettbe ke-
rült, ahol Spanyolország, Auszt-
rália és Irán legjobbjai lesznek
az ellenfelei a július 27. és au-
gusztus 1. között rendezendõ

nagyváradi tornán. A B csoport-
ban Horvátország, az Amerikai
Egyesült Államok, Kína és Szer-
bia mérkõzik meg egymással. A
férfiak Világkupa-viadalának
helyszínén, Nagyváradon sor-
solták ki tegnap a nõk új-zélandi
versenyének párosítását is. Az A
csoportban Brazília, Kína, Gö-
rögország és Kanada játszik
egymással, míg a B kvartettben
a házigazda Új-Zéland az Egye-
sült Államok, Oroszország és
Ausztrália vagy egy pána-
merikai állam válogatottja mér-
kõzik meg a továbbjutásért.

Románia felnõtt férfi váloga-
tottja amúgy tegnap délután a
Világliga utolsó fordulójában
Törökországot fogadta Nagy-
váradon. A mérkõzést végül
13-10-re megnyerték a házigaz-
dák, de továbbjutásuk a szerb–
spanyol meccs végeredményé-
tõl függ, amelyet április 27-re
halasztottak az izlandi vulkán-
kitörés okozta légi közlekedési
stop miatt. Amúgy a Világliga
tegnapra tervezett többi mérkõ-
zését is elnapolták, egyedül a
váradi összecsapást rendezték
meg. 

Három ingyenpont az UTA-nak
Labdarúgás

V. Ny. R.

Hétközi fordulót rendeznek
ma a másodosztályú labda-

rúgó-bajnokságban, az Aradi
UTA elsõségét viszont most nem
fenyegeti veszély a második cso-
portban. Ellenfele ugyanis a baj-
nokságból kizárt Petrozsényi Jiul
lenne, így a Maros-partiak játék
nélkül kapják meg a gyõzelemért
járó három pontot, 3-0-s ered-
ménnyel. Hasonló helyzetben
van a Craiovai Gaz Metan is,
amely a pontvadászattól vissza-
lépett Drobeta Turnu Severin el-
leni találkozót nyeri 3-0-ra a
„zöld asztalnál”. A mai 25. for-
duló után a Kolozsvári Universi-

tatea léphet elõbbre a tabellán,
mivel a harmadik helyen tanyá-
zó Piteºti-i Argeº most szabadna-
pos, így ha a Szamos-partiak
gyõznek Râmnicu Vâlceán
kétpontnyira meglépnek az
argeºiektõl és akár még a dobogó
második fokára is felkapaszkod-
hatnak, ha a Marosvásárhely
megbotlik Temeskovácsiban.

Nehéz mérkõzésre számíta-
nak Nagyváradon, ahol a máso-
dik ligában való bennmaradá-
sért küzdõ Bihar FC, a Liga I-
bõl tavaly kiesett Otopeni-t fo-
gadja. „Nagyon veszélyes ellen-
fél, mert neki nincsenek gond-
jai, nem függ a mostani ered-
ménytõl” – magyarázta Dan
Dobai, a Sebes-Körös-partiak
vezetõedzõje, hozzátéve: nekik

viszont életbevágó lenne a há-
rom pont megszerzése. A tréner
nem számíthat egy-két alapem-
berére a védelemben, miközben
az Otopeni keretében több, él-
vonalat is megjárt futballista ér-
kezik. „Kalle például egy remek
képességû csatára” – magyaráz-
ta Dobai, éppen ezért a mai ta-
lálkozón nem a látványosságra,
hanem az eredményességre fek-
teti a hangsúlyt.

A 25. forduló mindegyik
mérkõzését ma 17 órától rende-
zik, a következõ párosítás sze-
rint: Nagybánya–Lupény, Nagy-
váradi Bihar FC–Otopeni,
Temeskovács–Marosvásárhely,
Mioveni–Torda, Szilágysoml-
yó–Déva, Rm. Vâlcea–Kolozs-
vári U. 

Raftingoltak 
a Maroson
Extrém sportok

Antal Erika

A vártnál sokkal többen ne-
veztek be Románia elsõ

amatõr rafting- és vadvíziszla-
lom- versenyére, a hétvégi Ma-
ros Maratonra – nyugtázta elé-
gedetten a torna szervezõje, az
Outdoor Experience csapata. A
vadvízi evezés egyre növekvõ
népszerûsége láttán döntöttek
úgy, hogy megszerveznek egy
olyan eseményt, ahol ezen
sportág kedvelõi találkozhat-
nak, ismerkedhetnek és nem
utolsósorban evezhetnek. A
helyszín kiválasztásakor több
szempont alapján vizsgálták a
folyókat. Figyelembe vették pél-
dául a nehézségi szintet, illetve
az elérhetõséget. Végül azért
döntöttek a Maros mellett, mert
nem igényel különösebb evezési
tapasztalatot, így a kezdõ evezõ-
sök számára is lehetõség nyílt a
versenyzésre. A hétvégi viadal
Gödemesterházáról indult, on-
nan eveztek egészen Ratos-
nyáig. Összesen négy kategóriá-
ban (egyszemélyes kajak, két-
személyes kajak, kétszemélyes
vadvízi kenu, azaz trekk, vala-
mint 3-7 személyes raft) rajtol-
hattak el a versenyzõk, de kate-
góriától függetlenül mindenki-
nek 24 kilométeres távot kellett
megtennie. A háromnapos ren-
dezvényt szabad evezéssel zár-
ták Ratosnya patakán. 

A bajnokság állása
1. Kolozsvár 28 16 8 4 34-15 56
2. Steaua 28 15 7 6 38-29 52
3. Temesvár 28 13 12 3 47-18 51
4. Urziceni 28 13 11 4 41-24 50
5. Vaslui 28 14 7 7 37-25 49
6. Dinamo 28 12 11 5 39-26 47
7. Rapid 28 12 6 10 47-34 42
8. Galac 28 11 7 10 32-33 40
9. Brassó 28 10 8 10 31-26 38

10. Craiova 28 10 3 15 36-38 33
11. Beszterce 28 8 9 11 27-37 33
12. Medgyes 28 7 11 10 24-35 32
13. Ploieşti 28 7 9 12 29-37 30
14. Internaţ. 28 8 6 14 25-41 30
15. Iaşi 28 7 6 15 24-40 27
16. Tg. Jiu 28 5 11 12 16-27 26
17. Pt. Neamţ 28 5 9 14 24-45 24
18. Fehérvár 28 6 5 17 28-49 23

* a Rapid–Temesvár-meccs 0-3-as 
végeredménnyel számolva
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