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Európa második legsikere-
sebb roncsautó-programját

bonyolította le Románia az idei
év elsõ hónapjaiban – jelentette
be Borbély László környezetvé-
delmi miniszter az Autógyártók
és Importõrök Szövetsége
(APIA) adataira hivatkozva. Bár

az új autók eladásának tekinteté-
ben csupán tizenkilencedik he-
lyen szerepel az ország európai
viszonylatban, a kormányzati in-
tézkedés segítségével lebonyolí-
tott vásárlások számát csak a bri-
tek tudták lekörözni. Azokból az
értékjegyekbõl, melyeket használt
járgányaikért kaptak, Romániá-
ban 12 300 gépkocsit vásároltak

az utóbbi két hónap leforgása
alatt.  A Dacia idén 25 ezer gép-
kocsi eladását reméli a roncsautó-
programtól (melynek tíz százalé-
kát tenné ki a Duster iránti keres-
let) – ez majdnem fele annak az
50 ezres számnak, ahány új autó
elkel majd az intézkedés teljes fu-
tamideje alatt Borbély számításai
szerint. Folytatása a 6. oldalon 

Öt óra tévézés naponta

Tavaly világszerte nõtt a tévézésre fordított
idõ – derült ki az Eurodata TV Worldwide
felmérésébõl. Romániában a világátlagnál
két órával többet töltöttek a készülékek
elõtt. Kiss Tamás szociológus szerint a ma-
gas tévézési index az alulfoglalkoztatási
szinttel és a szegénységgel magyarázható.

új magyar szó
2010. április 28., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1246 ▲
1 amerikai dollár 3,0960 ▼
100 magyar forint 1,5529 ▼

Táncparketté alakul a világ

Hivatásos táncosok, táncos lábú civilek per-
dülnek táncra holnap, a Tánc Világnapján.
Több program lesz Sepsiszentgyörgyön,
nyílt napot tart a Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes Csíkszeredában, Magyaror-
szágon két gálát is épp holnapra idõzítettek.

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Parádés majális: 
vízre bocsátott közpénzek

Nyolcvanezer eurós
költségvetésbõl, kü-
lönleges programok-
kal csalogatná az
üdülnivágyókat má-
jus 1-re a tengerpart-
ra az Elena Udrea
(képünkön) vezette
turisztikai miniszté-
rium. Számításai
szerint huszonkét-
ezren választják
majd a román „nép-
ünnepélyt” Bulgária
helyett. 

Kettõs
állampolgárság
A kettõs állampolgárság lehetõségének a
megadása mindazoknak, akik ezt igény-
lik, néhány hét, néhány hónap vagy né-

hány év alatt elérhetõ köz-
jogi cselekedet. Nem je-
lent sem többet, sem keve-
sebbet, mint amit a kifeje-
zés magába foglal: két or-
szág állampolgára a sok-
sok apró részletre lebont-

ható elõnyökkel és hát-
rányokkal együtt.

Székedi Ferenc

F. H., M. Á. Zs.

Az államfõ kérésének enge-
delmeskedve a képviselõház

állandó bizottsága tegnap arról
döntött, hogy az alsóház plénu-
mában ma délben elkezdik az
Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) mûködését
szabályozó törvénytervezet vi-
táját. A döntést ismertetõ
Dumitru Pardãu képviselõházi
titkár hozzátette: a honatyák
reggel tízig nyújthatnak be mó-
dosító javaslatokat, ezt követõ-
en pedig a jogi bizottságnak két
órája van arra, hogy elkészítse
szakmai jelentését. Tekintettel
az idõ szûkösségére a házbi-
zottság sms-ben értesíti a képvi-
selõket döntésérõl. 
Folytatása a 3. oldalon 

Ma kap kormányalakítási
megbízatást Orbán Viktor

Fidesz-elnök Sólyom László
köztársasági elnöktõl. Magyar-
ország leendõ miniszterelnöke
várhatóan ezután hozza nyilvá-
nosságra, kik lesznek majd a
kormánycsapatban. A Fidesz
elnöksége a személyi kérdések-
rõl tegnap Felcsúton tárgyalt, a
megbeszélések lapzártánkkor
még tartottak. Bajnai Gordon
szerint kormánya a legteljesebb
nyilvánosság mellett kíván át-
adni minden rendelkezésére ál-
ló információt és adatot az új
kabinetnek annak érdekében,
hogy az a lehetõ leghamarabb
meg tudja kezdeni érdemi tevé-
kenységét. 2. és 4. oldal 

Átadásra készül
Bajnai Gordon

A Dacia idén huszonötezer személygépkocsi eladását reméli a roncsautó-programtól Fotó: Fleischer Hilda

Roncsból hízik az autóipar

Neveléstõl molesztálásig
Jelenséggé vált Romániában a kiskorúak fizikai és pszichikai bántalmazása

Mától vitatják
az ANI-törvényt

Antal Erika

Évente körülbelül négyezer
18 év alatti gyermek bántal-

mazásáról értesülnek a romániai
hatóságok, becslések szerint a va-
lós, de fel nem tárt esetek száma
ennek a háromszorosa is lehet. A
leggyakoribb a fizikai erõszak, de
riasztóan magas a szexuális zak-

latások aránya, a pszichikai bán-
talmazás is bevett „nevelési”
módszer itthon. Az Országos
Gyermekvédelmi Hatóság adatai
szerint a tíz-tizenhárom év körüli
gyerekeket éri a leggyakrabban fi-
zikai abúzus, ezeket a bûntetteket
általában a családon belül szenve-
dik el a kiskorúak. Az ennél idõ-
sebbek saját kortársaik áldozatá-

vá válnak, az iskolai erõszak szin-
tén divattá vált, a pedagógusok
értetlenül és tehetetlenül állnak a
jelenség elõtt. Meglepõ adat: a fi-
zikai erõszak „városi” jelenség,
több gyermeket bántalmaznak sú-
lyosan urbánus környezetben,
mint vidéken, és egyre több gyer-
mek szenved az úgynevezett értel-
miségi családokban. A gyermek-
védelem szerint vidéken súlyos
problémát jelent a gyermekek ét-
keztetése, egyre több a szándéko-
san elhanyagolt, alultáplált kisko-
rú, akiket saját biztonságuk érde-
kében kell hosszabb vagy rövi-
debb ideig tartó gyámság alá he-
lyezni. Szexuális zaklatás áldoza-
tává évente száz-százötven gyer-
mek válik Romániában a rendõr-

ségi statisztikák szerint, az esetek
többségében családtag vagy a csa-
ládhoz közel álló személy az el-
követõ. Gyakori, hogy a bántal-
mazott közvetlen környezete tud
a gyermek zaklatásáról, de nem
tesz ellene. Szakértõk szerint nem
csak a sokáig eltussolt ügyek fel-
tárása jelent gondot, hanem az ál-
dozatok rehabilitálása is, nincs or-
szágos hálózat az érintett gyerme-
kek gondozására. Többségük idõ-
szakos pszichiátriai kezelésben
részesül, de nem kap valódi esélyt
arra, hogy az átélt traumákat fel-
dolgozva illeszkedjen vissza a tár-
sadalomban. Sem családi, sem jo-
gi, sem intézményes háttér nem
nyújt érdemi védelmet a számuk-
ra. Folytatása a 7. oldalon 

Jelenséggé vált mára Romániában a kis-
korúak fizikai, pszichikai és szexuális
bántalmazása – figyelmeztetnek a gyer-
mekvédelmi illetékesek. Ennek visszaszo-
rítására felvilágosító kampány indul 
a következõ két hétben az iskolákban. 



Hírösszefoglaló

Sólyom László köztársasági
elnök ma kéri fel Orbán Vik-

tort, a magyarországi választáso-
kon gyõztes Fidesz elnökét a kor-
mányalakításra a Sándor-palotá-
ban. Korábban a köztársasági el-
nöki hivatal azt közölte: az állam-
fõ május 14-ére tervezi összehívni
az Országgyûlés alakuló ülését. A
tájékoztatás szerint a végleges
idõpontot Sólyom László akkor
állapítja meg, ha megszületik a
választások jogerõs eredménye.
Az Országgyûlés alakuló ülését a
tisztségviselõk megválasztásáig a
korelnök, a fideszes Horváth Já-
nos vezeti majd, mellette a kor-
jegyzõi pozíciókat pedig négy
jobbikos politikus fogja ellátni.

Fidesz-ülés Felcsúton

A Fidesz vezetõsége tegnap
Felcsúton ült össze tárgyalni a
kormányzati munka elõkészítésé-
rõl és a kormány személyi össze-
tételérõl. A megbeszélés lapzár-
tánkkor még tartott. Orbán Vik-
tor pénteken a Hír TV-nek adott
interjúban azt mondta: a Fidesz
elnöksége keddi ülésén véglegesí-
ti azt a menetrendet, ahogyan
szerintük az országnak érdemes

haladnia a következõ hetekben,
hónapokban. Még az ülés elõtt ki-
szivárgott azonban, hogy
Szijjártó Péter Fidesz-szóvivõ a
kormányfõ személyes szóvivõje
lehet és több ismert fideszes és ke-
reszténydemokrata politikus ál-
lamtitkári posztot kaphat. Arról
azonban egyelõre nincsenek in-
formációk, ki felelne az új kor-
mányban a határon túli magya-
rokkal kapcsolatos kérdésekért.
Korábbi sajtóhírek szerint erre
Gál Kingát kérte fel Orbán Vik-
tor. Az európai parlamenti képvi-
selõt lapunk tegnap nem tudta el-
érni az ügyben.

MSZP-kongresszus 
júniusban

Ülésesett tegnap az MSZP el-
nöksége is, amely egyhangúlag
Mesterházy Attila listavezetõt ja-
vasolta parlamenti frakcióvezetõ-
nek; a döntést a megyei elnökök
is támogatták. A kongresszust jú-
nius elején tartják a szocialis-
ták. Lendvai Ildikó pártelnök a
több órás elnökségi és megyei el-
nöki tanácskozások után tartott
sajtótájékoztatón tegnap Buda-
pesten elmondta: a képviselõcso-
port alakuló ülése május 3-án
lesz, ezen megvitatják a politikai

feladatokat, elfogadják a szerve-
zeti és mûködési szabályzatot, va-
lamint megválasztják az új frak-
cióvezetõt.

Válasz Navracsicsnak

Bajnai Gordon a legteljesebb
nyilvánosság mellett kíván átadni
minden rendelkezésére álló infor-

mációt és adatot az új kabinetnek
annak érdekében, hogy az a lehe-
tõ leghamarabb meg tudja kezde-
ni érdemi tevékenységét. A mi-
niszterelnök a Navracsics Tibor-
nak, a Fidesz frakcióvezetõjének
címzett válaszlevelében hangsú-
lyozta: a kormány ez év márciu-
sában megkezdte a felkészülést az
átadás-átvételre. 
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Röviden

Megkezdõdött a tanügyi törvény
parlamenti vitája

Hosszas huzavona után megkezdte tegnap
a tanügyi törvény vitáját a képviselõház ok-
tatási szakbizottsága. A testület ülésén két
órán keresztül azon civakodtak a honatyák,
hogy a kormány tervezete vagy az ellenzék
által beterjesztett jogszabályjavaslatok ke-
rüljenek-e napirendre. Végül az az egyezség
született, hogy a kormány által beterjesztett
törvényen vitáznak, a másik két tervezet-
ben foglaltakat módosító indítványokként
kezeli a szakbizottság. 

A vádlottak padján „Baksis Miki”

A korrupcióellenes ügyészek a bíróság elé
állították a 2000–2004 között hatalmon lé-
võ Nãstase-kormány egykori fõtitkárát,
ªerban Mihãilescut, akit a román városi
folklór Micky Spagã-ként (Baksis Miki)
emleget. A jelenleg független képviselõt
anyagi javak jogtalan elfogadásával és a
fegyvertartási szabályok megszegésével vá-
dolják. A vádirat szerint ªerban Mihãilescu
2002. április 12. és május 30. között kilenc
vadászfegyvert kapott Fãnel Pavalachétól
összesen 264 millió régi lej értékben, miu-
tán kinevezte az illetõt egy tanácsosi tiszt-
ségbe. A fegyvertartási törvényt pedig azzal
szegte meg, hogy a vadászpuskákat fél évig
egy snagovi protokollvillában tartotta.

Eltûnt egy magyar hegymászó 
a Himaláján

Lavina sodort el két magyar hegymászót a
Himaláján, Várkonyi László eltûnt, Klein
Dávid megsérült, mondta Pekingben
Sárközy Péter magyar fõkonzul. A lavina
még hétfõn délután zúdult a két magyar
hegymászóra, azonban errõl csak tegnap
tájékoztatták a magyar nagykövetséget.
Klein állapotáról egyelõre nem tudtak rész-
leteket mondani, információink szerint a
keze sérült meg, egyébként jól van, vélhetõ-
en már lent van az alaptáborban. Az expe-
díció tagjai és más hegymászók megkezd-
ték Várkonyi keresését. Az ismert magyar
alpinisták a 7800 méteren levõ tábort akar-
ták kiépíteni, de a 7000 méteres magasság-
ban baleset érte õket. Ebben a magasság-
ban található az egyes tábor.

Közös európai védelempolitikát 
sürgetett Berlin, Párizs és Varsó

A közös európai védelempolitika kiépíté-
sét sürgette a német, a francia és a lengyel
külügyminiszter. A weimari háromszög-
höz tartozó országok külügyi vezetõi teg-
napi bonni találkozójukon úgy ítélték
meg, hogy erre Európa cselekvõképessége
érdekében van szükség. A külügyminiszte-
rek szerint az Európai Uniónak fel kell ké-
szülnie arra, hogy a különbözõ nemzetkö-
zi válságokra ne csak diplomáciai, hanem
szükség esetén katonai eszközökkel is rea-
gálhasson. Ebbõl kiindulva a miniszterek
a katonai együttmûködés erõsítésében, és
konkrétan abban állapodtak meg, hogy
2013-ra bevetésre kész lesz egy közös, úgy-
nevezett weimari dandár.

Orosz-norvég megállapodás 
a tengeri határról

Oroszország és Norvégia megállapodott az
Északi-sarkkörön túli tengeri határainak a
kijelölésérõl. Jens Stoltenberg norvég kor-
mányfõ és Dmitrij Medvegyev orosz elnök
tegnap Oslóban tartott tárgyalásuk után kö-
zölte, hogy már csak néhány technikai rész-
let kidolgozására van szükség, hogy a
Barents-tenger térségében meghúzzák a két
országot elválasztó határvonalat. Moszkva
és Oslo ezzel negyven éve tartó vitát zárt le.
A szóban forgó 176 ezer négyzetkilométe-
res térség jelentõs kiaknázatlan kõolaj- és
földgázkészleteket rejt magában.
Medvegyev hétfõn érkezett Oslóba, és ak-
kor az elemzõk még nem fûztek sok re-
ményt a megállapodás megszületéséhez,
amely így meglepetésnek számít. 

Hírösszefoglaló

Ratifikálta tegnap az ukrán
parlament és az orosz alsóház

az ukrán–orosz flottaszerzõdést.
A megállapodás értelmében
Oroszország tíz évre mintegy 30
százalékkal csökkenti az Ukraj-
nának szállított gáz jelentõs, elõre
meghatározott részének árát, s
cserében az orosz Fekete-tengeri
Flotta az érvényes szerzõdés le-
járta után újabb 25 évig, vagyis
2042-ig használhatja a Krím-fél-
szigeten a szevasztopoli haditen-
gerészeti támaszpontot.

A ratifikáció kijevi vitáját
ugyanakkor még az ukrán parla-
ment sok tettlegességet látott falai
között is szokatlan felfordulás kí-
sérte. Ellenzékiek füstgránátokat
hoztak mûködésbe az ülésterem-
ben, többen zsebkendõvel takar-
ták el orrukat és szájukat, mert ne-
hezen kaptak levegõt a sûrû füst
miatt. Néhányan tojással dobálták

meg Volodimir Litvin házelnököt,
akit esernyõkkel próbáltak megvé-
delmezni. Néhány képviselõ ösz-
szeverekedett. Ütötték, rugdosták
egymást a honatyák, volt, akinek
a haját tépték. Néhányuknak az
orra vére is eleredt. Tumultuózus
jelenetek alakultak ki a magukról
teljesen megfeledkezõ és egymás-
nak esõ politikusok viselkedése
miatt. A Korrespondent.net inter-
netes hírportál szerint Olesz
Donyij ellenzéki képviselõ agy-
rázkódást kapott, kórházba kellett
szállítani. Az ülést ennek ellenére
nem szakították félbe, s a képvise-
lõk végül jóváhagyták a megálla-
podást 236 szavazattal, amely tíz-
zel több annál, mint amennyi mi-
nimálisan szükséges volt a ratifi-
kálásához. A parlament épülete
elõtt közben több ezer ellenzéki
tüntetett feszült hangulatban a he-
vesen vitatott megállapodás ellen.
„Halál az árulókra!”, „A Krím a
miénk!” – skandálták a demonst-

rálók. Több száz rendõrt vezé-
nyeltek ki a parlament környéké-
re, akik ügyeltek rá, hogy a tiltako-
zók ne juthassanak be a törvény-
hozás épületébe, illetve elválasz-
tották a tömeget a Janukovics-
párti ellentüntetõk csoportjától.
Utóbbiak „Ukrajna és Oroszor-
szág stratégiai partnerek” feliratú
táblákat emeltek a magasba.
A szerzõdés megkötése óta az uk-
rán ellenzék folyamatosan és he-
vesen támadja a kormányt. Julija
Timosenko volt kormányfõ, az
idei elnökválasztás vesztese és
Viktor Juscsenko volt államfõ az
ukrán nemzeti érdekek elárulásá-
nak tartja a megállapodást. Julija
Timosenko tegnap felszólította hí-
veit, hogy május 11-én ismét gyûl-
jenek össze a törvényhozás épüle-
ténél, és már ne csak azért, hogy a
flottaszerzõdés ellen tüntessenek,
de követeljék a parlament feloszla-
tását és elõre hozott választások
kiírását is. 

Politikusi arzenál: füstbomba, tojás, transzparensek. Az utca tegnap a kijevi parlamentbe költözött

Az RMDSZ az elmúlt húsz évben folyamatosan kérte, hogy a ha-
táron túli magyarság kérdésében alakuljon ki egyetértés a ma-
gyarországi politikai erõk között, a Fidesz kétharmados választá-
si gyõzelme nyomán remélhetõleg érvényesíteni lehet majd egy
világos álláspontot ezen a téren – fejtette ki az MTI-nek Markó
Béla tegnap Bukarestben. Az RMDSZ elnöke megállapította: a
kétharmados többség teljes mandátumot jelent a Fidesz számára,
ezáltal minden területen koalíciós kényszer nélkül végrehajthatja
a reformelképzeléseket, beleértve a magyar–magyar viszony té-
makörét is. Hiszen az elmúlt húsz évet általában folytonos vita,
idõnként viszály jellemezte Magyarország és a határon túli ma-
gyarság kapcsolatait illetõen – tette hozzá. Ez a teljes mandátum
teljes felelõsséget is ró a Fideszre, a jövõben ugyanis fontos intéz-
kedéseket hozhat, például olyanokat, amelyek a kettõs állampol-
gárságra vonatkoznak – állapította meg a politikus. Az eddigi
megnyilatkozások alapján szerinte számítani lehet arra, hogy a
következõ idõszakban ezt a problémát meg akarják oldani Buda-
pesten – mondta Markó, hozzáfûzve: „Meglátjuk, hogy a Fidesz
milyen fajta kettõs állampolgárságot lát kialakíthatónak”. Az
MTI kérdésére elmondta, hogy még nem történt meg a kapcsolat-
felvétel az RMDSZ és a Fidesz között. „Gondolom, az elkövet-
kezõ idõszakban elõbb-utóbb sor kerül erre is” – jelentette ki.

Markó Béla világos álláspontra vár

Kijevi felfordulás
Ratifikálták tegnap az ukrán–orosz flottaszerzõdést

Átadásra készül Bajnai Gordon

Fotó: Agerpres

Hazafiasság 
helyett jelképek
ÚMSZ

Elfogadta tegnap az állami
jelképekrõl szóló módosított

törvényt a pozsonyi parlament.
A kormányfõ javaslatára a jog-
szabályba beépítették a sokat vi-
tatott hazafiassági törvény több
elemét is. A Szlovák Nemzeti
Párt (SNS) által kidolgozott
utóbbi jogszabályt –amelyet Ivan
Gasparovic államfõ alapvetõen
csak hatályba lépésének tervezett
dátuma (április elseje) miatt vétó-
zott meg – a honatyák elutasítot-
ták. A Népszabadság tudósítása
szerint az ellenzéki képviselõk –
köztük a magyarok is – nem vet-
tek részt a szavazáson. A lapnak
nyilatkozva Bárdos Gyula, az
MKP parlamenti frakciójának
vezetõje valamennyiük nevében
törvénysértõnek minõsítette az
egész eljárást, a jogszabályt pedig
anakronizmusnak. A dokumen-
tum szeptember 1-jétõl lesz hatá-
lyos. Akkortól az állami, a ma-
gán és az egyházi iskolák épüle-
tében is kötelezõen el kell helyez-
ni a szlovák zászlót, a címert és
az alkotmány bevezetõ mondata-
it tartalmazó másolatot. Miként
azokban a helyiségekben is, ahol
a különbözõ szintû önkormány-
zati ülések zajlanak. A tegnapi
kompromisszumos alku alapján
a tantermekben ezeknek a jelké-
peknek a grafikai változatát köte-
lesek kirakni. A méreteket az ok-
tatásügyi minisztérium külön
rendeletben szabja meg. Ugyan-
akkor az iskolákban csak a tanév
kezdetekor és a végénkötelezõ el-
játszani vagy elénekelni a szlo-
vák himnuszt, amelynek õsztõl
minden jelentõs hazai sportese-
mény elõtt is fel kell csendülnie.
Egyébként számos dél-szlovákiai
településen tiltakoztak a szlová-
kiai magyarok tegnap reggel a
hazafiassági törvény ellen a helyi
magyar iskolák épületei elõtt
vagy az udvarban. 



ÚMSZ

Románia és Moldova nyilat-
kozatot írt alá tegnap Buka-

restben, amelyben szorgalmazzák
a két ország stratégiai és partneri
kapcsolatát Moldova európai uni-
ós csatlakozása érdekében. A kö-
zös nyilatkozatot Traian Bãsescu
román és Mihai Ghimpu ideigle-
nes moldovai államfõ írta alá. A
román elnöki hivatalban lezajlott
eseményt követõen Bãsescu beje-

lentette, hogy a nyilatkozatban a
két ország közötti kiváltságos kap-
csolatokról van szó, és az EU-
csatlakozás terén az együttmûkö-
dés elmélyítését írja elõ. Cselekvé-
si terv rendelkezik majd a stratégi-
ai partnerség gyakorlatba való át-
ültetésérõl, amelyet a két ország
miniszterelnökei írnak alá.

Ghimpu a Bukarestben aláírt
román–moldovai megállapodá-
sok közül ezt a nyilatkozatot ne-
vezte a legfontosabbnak. Közölte,

hogy Moldova más EU-tagállam-
okkal is hasonló dokumentumok
aláírását tervezi, amelyek célja:
Moldova EU-csatlakozási törek-
véseinek a támogatása. 

A moldovai politikus a román
parlament alsó- és felsõházának
elnökeivel is aláírt egy megálla-
podást, amelynek értelmében lét-
rehozzák a két ország közös in-
tegrációs parlamenti bizottságát.
Ennek a testületnek is az a fõ fel-
adata, hogy elõsegítse Moldova

EU-csatlakozását. A közös parla-
menti bizottságban a két törvény-
hozás legfontosabb szakbizottsá-
gainak az elnökei kapnak helyet.
Roberta Anastase, a román kép-
viselõház elnöke megerõsítette,
hogy Románia Moldova „leghû-
ségesebb és legõszintébb ügyvéd-
je” az integrációs folyamatban. A
két ország vezetõi pénzügyi tá-
mogatásról szóló megállapodást
is aláírtak, amelynek értelmében
Románia 100 millió euróval segí-
ti keleti szomszédját. A felek ab-
ban is megállapodtak, hogy meg-
kétszerezik a moldovai fiatalok-
nak fenntartott romániai ösztön-
díjak számát.

Ghimpu – aki a román parla-
mentben is beszédet mondott, és
történelmi pillanatnak nevezte az
eseményt – azt is kérte Traian
Bãsescutól, hogy Bukarest vezes-
sen be öt évig érvényes vízumot a
moldovai állampolgárok számá-
ra, tekintettel arra, hogy Romá-
nia hamarosan a Schengen-
övezet részévé válik. A román ál-
lamfõ arról biztosította moldovai
kollégáját, hogy megvizsgálják a
lehetõséget. A moldovai elnök el-
ítélte a volt chiºinãui rezsim ro-
mánellenes akcióit, hozzátéve,
hogy a „kommunisták ideje lejárt,
uralkodásuk fekete folt marad
Moldova történelmében”. Ghim-
pu külön megtiszteltetésnek tar-
totta, hogy húsz év szünet után el-
sõként szólhat a honatyákhoz a
román parlament két házának
együttes plenáris ülésén. 
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Székelyföldi városokban
lép fel egy magyarországi
sztár és ezt írja a plakáto-
kon: jótékonysági koncert
a Kárpát-medencei ma-
gyarság javára. Semmi ér-
telme kétségbe vonni jóhi-
szemûségét, annál inkább

célszerûségét: a széke-
lyektõl begyûjtött pénz

hogyan szolgálja majd az egész Kárpát-me-
dencei magyarság javát? Ha egy könyvtárról
lenne szó. Egy iskoláról. Egy családról. Egy
templomról. Egy beteg gyermekrõl. És szinte
vég nélkül lehetne sorolni az egyéneket és ki-
sebb közösségeket segítõ lehetõségeket, de hol
van a sok millió egyénbõl összeálló Kárpát-
medencei magyarság java? 
A forradalminak nevezett magyarországi
választások után a kérdés egyáltalán nem
elméleti, hanem gyakorlati, hiszen gondol-
junk csak az egyre sûrûbben lebegtetett ket-
tõs állampolgárságra, amely az esztendõk
óta oly sokat emlegetett közhely szerint újra
összefogja a nemzetet. Csakhogy pillantsunk
egy kissé a szavak és a fogalmak mögé. A
több államban élõ magyar nemzetrészeket
mindenekelõtt a közös nyelv, a közös kultú-
ra, a közös eredettudat, a sok-sok évszáza-
dos hagyományok és egész sor más olyan
jellegzetesség fogja össze, amelyek önmaguk-
ban alakítják ki a nemzetet. Ez a nemzet
ilyen felfogásban akkor is egységes maradt,
ha a történelem a magyarokat a mai Ma-
gyarország határain kívül szórta szét. Ilyen
összefüggésben például egy Indonéziában
élõ francia ugyanúgy a francia nemzet tag-
ja, mint párizsi társa és a Pruton túli mol-
dovaiak is a román nemzet tagjai, ha kérik
az állampolgárságot, ha nem. 
A romániai vagy felvidéki magyar, amiért
máshol él, éppen olyan magyar, mint a ma-
gyarországi. Következésképpen a kettõs ál-
lampolgárság nem jelent nemzetegyesítést,
hanem két országhoz való tartozást. A Ma-
gyar Köztársaság elnöke nem egy nemzet,
hanem egy ország elnöke, más kifejezéssel él-
ve: államfõ. Magyarország mindenkori mi-
niszterelnöke nem a nemzet, hanem egy or-
szág, ha úgy tetszik, egy állam miniszterel-
nöke. Ami nem zárja ki, hogy politikusként,
magas rangú tisztségviselõként ne emelhetné
fel szavát a más országok határai mögött
élõ, a magyar nemzethez tartozó magyarok
érdekében. A nemzet mondhatni az idõk
végtelenségében alakult ki, a kettõs állam-
polgárság lehetõségének a megadása mind-
azoknak, akik ezt igénylik, néhány hét, né-
hány hónap vagy néhány év alatt elérhetõ
közjogi cselekedet. Nem jelent sem többet,
sem kevesebbet, mint amit a kifejezés önma-
gába foglal: két ország állampolgára a sok-
sok apró részletre lebontható elõnyökkel és
hátrányokkal egyetemben. 
A mai Magyarország határain kívül élõ ma-
gyarok hosszú évtizedek során többek között
azért tudták megõrizni önazonosságukat,
mert a körülmények arra kényszerítették,
hogy mindig a saját fejükkel gondolkodja-
nak. És szerencsére mindennapi életüknek et-
tõl az alapvetõ jellegzetességétõl mindeddig
sem megszorításokkal, sem ígérgetésekkel
nem sikerült õket megfosztani.

Román lapszemle

Kettõs állampolgárság

Székedi Ferenc

Bár a nemzetközi statisztikák szerint a Ro-
mániában kórházba kerülõ betegek tíz
százaléka fertõzõdik meg valamilyen for-
mában, a hazai szakemberek szerint még
riasztóbb képet mutatnak a valós adatok,
amelyeket „megszépítenek” az egészség-
ügyi hatóságok. (Evenimentul Zilei) Kö-
zelebb hozhatják Romániát Magyaror-
szághoz a Fidesz, a PD-L, illetve az
RMDSZ politikai és ideológiai elképzelé-
sei – véli Frunda György RMDSZ-es sze-
nátor. (Evenimentul Zilei) Több százra te-
hetõ a Romániában élõ, egykori náci há-
borús bûnösök száma – állítja Efraim
Zuroff, az Utolsó Esély Mûvelet hazai el-
indítója, aki a zsidóüldözés tetteseit kíván-
ja bíróság elé állítani. (Adevãrul) 

Testvérek között? Mihai Ghimpu és Traian Bãsescu Moldova és Románia jó kapcsolatára koccintott

„A legõszintébb ügyvéd”
Bãsescu Moldova EU-csatlakozásának támogatását ígérte Ghimpunak

Fotó: Agerpres

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismeretes, Traian Bãsescu
államfõ azt kérte a parlamenti
pártok képviselõitõl, hogy tíz nap
alatt rendezzék az ANI jogi hátte-
rét, ugyanis a közjogi méltóságok
vagyonnyilatkozatát górcsõ alá
vevõ intézmény mûködésének le-
állása az ország európai uniós in-
tegrációját veszélyezteti. 

Összpárti egyetértés kell 
a határidõ tartásához

Nem biztos, hogy elég lesz a
Traian Bãsescu által kiszabott tíz
nap arra, hogy az ANI-törvényt
gyorsított eljárással elfogadja a
parlament, kivált ha figyelembe
vesszük, hogy az ellenzék kezé-
ben elég sok eszköz van a folya-
mat késleltetésére – fogalmazott
Markó. Szerinte a tíznapos határ-
idõt csak akkor lehet tartani, ha a
parlamentben mindenki egyönte-
tûen azon lesz, hogy a törvényel-
fogadást maximálisan felgyorsít-
sa. „Természetesen meg kell pró-
bálni, hisz a korrupcióellenes
munkából fontos láncszem esne
ki az ANI megszûnésével, arról
nem is beszélve, hogy a tisztségvi-
selõk által tett vagyon-, illetve
összeférhetetlenségi nyilatkoza-
tok értelmüket vesztenék, az ANI
pedig ügyefogyott intézménnyé
válna” – fogalmazott az Új Ma-
gyar Szónak Markó. 

Markó: EU-s kötelezettség

Elmondta, az ANI mûködteté-
se európai uniós kötelezettség is.

„Ugyan nem õk találták ki, hogy
kell léteznie egy ilyen intézmény-
nek, de hogyha a mi korrupcióel-
lenes intézményrendszerünkben
van egy ilyen ügynökség, akkor
azt nem lehet, és nem is szabad
egyik napról a másikra beszün-
tetni vagy hosszú idõn át szüne-
teltetni. Ezért kellett nagyon ha-
mar kidolgozni a törvényterveze-
tet, amelybe be kellett építenünk
az Alkotmánybíróság kifogásait
is” – magyarázta az ÚMSZ-nek
Markó. A miniszterelnök-helyet-
tes hozzátette: a taláros testület
kifogásai közül számára talán az
a legfontosabb, hogy a továbbiak-
ban az ANI nem lát el a bírósá-
gok és ügyészségek hatáskörébe
tartozó feladatokat, csak az azt
megelõzõ nyomozási tevékeny-
séget végezheti el. „Ezt úgy ol-
dottuk meg, hogy ezentúl, az
ANI nem közvetlenül a bírósá-
gokhoz juttatja el vizsgálódásai-

nak eredményeit, mint egy
ügyészség, hanem a nyomozó
hatóságokhoz” – mondta Markó. 

Gitenstein: az ANI-törvény 
nem akadhat el

„Nagy baj lenne, ha a kormány
nem tudná átvinni a parlamenten
az ANI-törvényt” – figyelmezte-
tett Mark Gitenstein, az Egyesült
Államok bukaresti nagykövete.
A Hotnews hírportálnak adott in-
terjújában az amerikai diplomata
megismételte azt a múlt pénteki
nyilatkozatát, hogy az amerikai
adminisztrációt azért aggasztja
az ANI jogköreinek megnyirbá-
lása, mert az intézmény fontos
láncszeme a korrupcióellenes
harcnak. Hozzátette: az amerikai
jogrend szigorúan bünteti azokat
a közjogi méltóságokat, akik
nem tudnak elszámolni vagyo-
nukkal. 

Mától vitatják az ANI-törvényt

Markó ismét a kétkamarás rendszer mellett érvelt

„A mostani kétkamarás rendszer hamis, a szenátusnak és a képvi-
selõháznak ugyanolyan hatáskörei vannak, ami azt jelenti, hogy a
felelõsség megoszlik, a törvényhozás instabil, és ha egyik helyen el-
rontják, abban bíznak, hogy a másikon megjavítják, de ha ez sem
mûködik, akkor ott van a kormány és belenyúl egy törvényerejû
rendelettel. Ez eddig egyfajta felelõtlenséghez vezetett” – fejtette ki
Markó Béla RMDSZ-elnök. A szövetség álláspontja szerint nem az
egykamarás rendszer lenne igazán jó, hanem egy valós kétkamarás
rendszer, ahol a szenátus nem politikai, hanem egyfajta regionális
képviselet lenne. Markó 2012-t jelölte meg határidõként, véleménye
szerint már jövõre körvonalazódniuk kell a változásoknak ahhoz,
hogy legyen idõ az önkormányzati és a parlamenti választásokra
való felkészülésre. Szerinte Romániában is alkalmazni lehetne az
alkotmánymódosítás magyarországi gyakorlatát, vagyis az alap-
törvény módosításáról nem a választópolgárok döntenének nép-
szavazáson, hanem a parlament, kétharmados többséggel. (F. H.)

ÚMSZ

Nem szabad kívülrõl befolyá-
solni a Demokrata–Liberális

Párt (PD-L) életét, hagyni kell,
hogy bejárja az elõtte álló út sza-
kaszait – fogalmazott meg enyhe
kritikát Traian Bãsescu államfõ el-
len Emil Boc kormányfõ, a na-
gyobbik kormánypárt elnöke.
Mint ismeretes, pár héttel ezelõtt
Bãsescu elnök azzal vádolta a
PD-t, hogy „elindult a bolsevizá-
lódás útján”, azt róva fel volt ala-
kulatának, hogy a soron követke-
zõ belsõ választások alkalmával
nem egyénileg, hanem „csapat-
ban” mérettetnek meg a jelöltek.
„Májusban megtartjuk a párt
igazgatótanácsának ülését, ahol
megtárgyaljuk ezeket a dolgokat
is. Fontos, hogy az utóbbi válasz-
tásokon az emberek nekünk sza-
vaztak bizalmat” – folytatta Boc.
A kormányfõ ugyanakkor üdvö-
zölte Teo Trandafir hétvégi sike-
rét, egyúttal gratulálva a fõváros
4. kerületi pártfiókjának, hogy új
emberek felé nyitottak, nem ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy maguk
közül indítsanak valakit. Alig két
nappal választási gyõzelme után,
megkérdõjelezték Teo Trandafir
PD-L-s elkötelezettségét. Sebas-
tian Lãzãroiu, az államfõ politikai
tanácsadója szerint a volt tévé-
sztár hamarosan otthagyja a PD-
L-t és belép a Konzervatív Pártba.
Az érintett azonnal cáfolta ezt a
hírt, sõt a PD-L frakcióvezetõje,
annak a meggyõzõdésének adott
hangot, hogy Teo a párt „fegyel-
mezett katonája lesz”. 

Ki szól bele 
a PD-L életébe?
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A Fidesz elsöprõ válasz-
tási gyõzelmét követõen a

magyar társadalom szinte va-
lamennyi kategóriája gyöke-
res változásokra, és ami még
terhesebb a nyertesre nézve:
helyzete gyors és érezhetõ ja-
vulására számít, aminek elsõ-
sorban természetesen a pénz-
tárca vastagságában, a létbiz-
tonság növekedésében kell
majd megmutatkoznia. 

Pénzpiac: 
strukturális megújítást

A pénzpiac egyértelmûen
elvárja az új kormánytól az
adórendszer további megszi-
lárdítását, a strukturális re-
formok kiteljesítését, minde-
nekelõtt az oktatás, az egész-
ségügy, és a szociális ellátó-
rendszerek esetében. Fontos
követelmény az is, hogy a ka-
binet növelje a foglalkozta-
tottságot, felgyorsítsa a „ter-
mészetes erõforrásaira”: az
export és a beruházás fellen-
dítésére alapozott gazdasági
gyarapodást, és számottevõ-
en javítsa Magyarország ver-
senyképességét. Gazdasági
elemzõk fõleg a magyar

nemzeti valuta jelentõsebb
erõsödését várják a kéthar-
mados parlamenti többséggel
kormányt alakítható Fidesz-
tõl. Londoni szakemberek
szerint például a magyar be-
fektetési termékek piacának
és a forintnak várhatóan jót
tesz a biztos parlamenti hát-
térrel megalakuló új kor-
mány, és a piac jó eséllyel az
államháztartási hiánycél
emelését is eltûri, ha az nem
lesz eltúlzott mértékû, re-
formtervek társulnak hozzá
és a Nemzetközi Valutaalap-
pal (IMF) egyeztetett módon
történik.

Az utóbbi két hét során
magyarországi illetékesekkel
tárgyalásokat folytató Mor-
gan Stanley bankcsoport lon-
doni befektetési részlegének
szakértõi a megbeszélésekrõl
kiadott beszámolójukban ar-
ról írtak, hogy „széleskörû
megerõsítést” nyert az a né-
zetük, miszerint a Fidesz érti
a valutaalappal folytatandó
együttmûködés fontosságát. 

A Goldman Sachs bank-
csoport meggyõzõdése, hogy
a Fidesz-kormány elnyeri az
IMF támogatását az új stabi-
lizációs programhoz, aminek
nyomán érezhetõen csökken-

nek majd a magyar befekteté-
si konstrukciókat terhelõ
kockázati felárak. Az intéz-
mény londoni elemzõi így
negyed- és féléves, illetve éves
távlatban 265, továbbá 255
forintos euró-árfolyamra szá-
mítanak a korábbi 270, vala-
mint 275 forintos árfolyamok
helyett. A koppenhágai köz-
pontú Saxo Bank elemzésé-
nek megfelelõen a Fidesz
kétharmados többségének
köszönhetõen elvégzi az ön-
kormányzati rendszer szük-
séges átalakítását, karcsúsítja
az állami cégek veszteséges
ágazatát, ami a forint meg-
erõsödését, a külföldi tõke
nagyobb mértékû beáramlá-
sát vonja maga után. 

Munkáltatók: 
adócsökkentést

A munkaadók leginkább
folyamatos és következetes
adócsökkentésre várnak,
egyben pedig szükségesnek
tartják az önkormányzati
rendszer mélyreható reform-
ját. Így a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szö-
vetsége, valamint a Vállalko-
zók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetsége egyaránt arra

számít – utóbbi, hogy nyom-
ban a kormányalakítás után
elkezdõdik –, hogy a legrövi-
debb idõn belül csökkenni
fognak a munkát terhelõ
adók, egyszerûsödik a ma-
gyar adórendszer. Mindkét
testület lényegesnek tartja
azt, hogy a kormány folytas-
sa a bruttó nemzeti összter-
mékhez viszonyított arányos
államháztartási hiány csök-
kentésének tavaly elkezdett
programját és csökkentse az
adócentralizációt. 

Az Ipartestületek Országos
Szövetsége számít a közter-
hek mérséklésére, a vállalko-

zókat sújtó bürokrácia csök-
kentésére, valamint arra,
hogy a szakképzés a jövõben
jobban igazodik a gazdaság
igényeihez az alapképzésben
és továbbképzésben egy-
aránt. A Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara reméli,
hogy a Fidesz kétharmados
többségével megnyílik a lehe-
tõség a nagy elosztó rendsze-
rek átalakítására, amelyre
most idõt és felhatalmazást
kapott a jobboldal. A kamara
azt szeretné, ha a változások
minél elõbb bekövetkezné-
nek, de úgy véli, az ütemezés
már az új kormányon múlik.

A Magyar Iparszövetség az
elmaradt reformok megvaló-
sításában bízik, valamint arra
számít, hogy az új kormány
javít majd a magyar kis- és
középvállalkozások helyze-
tén, amelyeknek nagy szere-
pük lehet a munkahely-te-
remtésben.

Szakszervezetek: 
érdemi párbeszédet

A szakszervezeti vezetõk
mindenekelõtt az érdek-
egyeztetés, a párbeszéd fon-
tosságát hangsúlyozzák, és
intenek az önkényes intézke-
désektõl, lépésektõl. A Ma-
gyar Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetsége szerint az új
kormánynak tekintetbe kell
vennie azt, hogy a választá-
sok révén csak parlamenti
felhatalmazást nyert el a je-
lentõs döntések meghozatal-
ára, de ezeket a döntéseket a
szakszervezetekkel egyeztet-
ve kell meghoznia.

A LIGA szakszervezeti
konföderáció képviselõi re-
mélik, hogy a Fidesz az el-
múlt négy évben az általa
hangoztatott irányvonalak
mentén kormányoz, a Mun-
kástanácsok Országos Szö-
vetsége pedig arra számít,
hogy a magánérdekkel szem-
ben a közösségi és nemzeti
érdekek, kiemelten pedig a
munkavállalói érdekek érvé-
nyesülnek majd a párt kor-
mányzása során.

Végül az Autonóm Szak-
szervezeti Szövetség partner-
séget, törvényességet és kor-
rekt tárgyalásokat vár a társa-
dalmi érdekegyeztetés során
a kabinettõl. 

Nagy gyõzelem – nagy elvárások 

Orosz hadihajók Ukrajna felségvizein

Gyulay Zoltán

Kalandos út elõzte meg a
történelemben a Krím-

félsziget mai státusát. Volt ré-
sze a görög és a római biro-
dalomnak, birtokolták gótok,
hunok, magyarok, kazárok,
besenyõk és kunok; gyarma-
tot alapítottak itt a genovai-
ak, uralkodtak rajta a tatárok
és a törökök. Majd Nagy Pé-
ter cár vetett rá szemet, és a
18. század fordulóján Orosz-
ország fennhatósága alá ke-
rült, így örökölte meg a
Szovjetunió is, amely elvben
önálló, a gyakorlatban azon-
ban Moszkvából irányított
tagköztársaságok szövetsége
volt. Sztálin utóda, az orosz
nemzetiségû Nyikita Szerge-
jevics Hruscsov – aki a má-
sodik világháború idején az
ukrán kommunista párt fõtit-
kára volt – egy kegyes pilla-
natában, 1954. február 14-én
a Krímet az Oroszországi
Szovjet Föderáció fennható-
sága alól Ukrajnának aján-

dékozta, bár ennek akkor a
gesztuson kívül különösebb
jelentõsége nem volt.

Ellenõrzött tengerpartok

A Krím-félsziget kikötõi-
ben, legfõképp Szevasz-
topolban állomásozott
ugyanis a fekete-tengeri szov-
jet flotta, amelyet a Szovjet-
unió 1991-ben bekövetkezett
összeomlása után Oroszor-
szág örökölt, miközben a ha-
jók az immár független Uk-
rajna felségvizein horgo-
nyoztak. Stratégiailag való-
ban kiemelkedõ jelentõségû
az Azovi-tenger bejáratát vé-
delmezõ Kercs és elõretolt
bástyája, Feodosszija, az ad-
miralitásnak is otthont adó
Szevasztopol, továbbá Kacsa
és Jevpatorija. Az orosz feke-
te-tengeri flotta teljes infra-
struktúrájának 70 százaléka
található a félszigeten, a
gvardejszki és kacsai bérelt
repülõtér összesen 161 repü-
lõgépet és helikoptert fogad-

hat. Az ukrán felségvizeken
és hajóállásokon csaknem
400 orosz hadihajó található
(az 1990-es években a nukle-
áris fegyvereket leszerelték
róluk), köztük két tenger-
alattjáró. A flotta mintegy 25
ezer hozzátartozója Szevasz-
topolban, Feodosszijában és
ideiglenesen Nyikolajevben
tartózkodik.

A Fekete-tenger beltenger,
amelynek egyetlen kijárata a
NATO-tag Törökországon
keresztülvezetõ Boszporusz,
Oroszország szempontjából
azonban a Krím stratégiai
jelentõségû, hiszen innen ki-
hajózva könnyen ellenõriz-
heti Ukrajna, Románia, Bul-
gária, Törökország, továbbá
Grúzia (benne Abházia)
partjait. A Tbiliszi és
Moszkva között 2008-ban
kirobbant ellentét során a fe-
kete-tengeri flotta blokád
alatt tartotta a grúz partvidé-
ket, idõnként tûzharcba ke-
veredve az õket támadó ha-
jókkal.

Lehetõség 
a korszerûsítésre

A krími kikötõk használa-
táról a szerzõdés 2017-ben
járt volna le, de a Kremlnek
kapóra jött, hogy Kijevben
államfõváltás történt, az új
köztársasági elnök, Viktor
Janukovics pedig oroszbarát
politikát folytat. Nem utolsó
sorban pedig Moszkva kezé-
ben ott van a „gázfegyver”
is, hiszen az évrõl évre mind
drágábbá vált földgázt az uk-
rán költségvetés egyre nehe-
zebben egyenlítette ki, ami-
vel nemcsak a saját ellátását
veszélyeztette: a gázcsapok
elzárása miatt sokszor egész
Európa fagyoskodni kény-
szerült. Most ezeken az ál-
datlan állapotokon változtat-
hat a két ország között meg-
született egyezmény: Ukraj-
na 2017 után további 25 évre
lehetõvé teszi a krími tengeri
és légi bázisok használatát,
cserébe a korábbinál olcsób-
ban, a piaci ár alatt kapja az
orosz gázt.

Ez az idõtáv ugyanakkor
egybeesik Moszkva azon
szándékával, hogy a fekete-
tengeri flottája és teljes inf-
rastruktúrája átfogó korsze-
rûsítésen essék át: már két
héttel korábban nyilvánossá

vált, hogy 2015-ig három új
fregatt és több tengeralattjáró
is hadba állnak. Anatolij
Szerdjukov orosz védelmi
miniszter kedden a hajóha-
dat a Fekete- és a Földközi-
tenger biztonsága garanciájá-
nak nevezte. Az orosz hadi-
tengerészet vezetõje, Vlagyi-
mir Viszockij ugyanakkor
hozzátette, hogy a moderni-
záláskor messzemenõen fi-
gyelembe fogják venni Ukraj-
na véleményét és érdekeit is.
A két ország fegyveres erõi-
nek együttmûködése is fel-
éledhet; az elképzelések kö-
zött közös gyakorlatok szere-
pelnek, legfõképp a terroriz-
mus elleni küzdelemben.

Soha nem fagy be

Oroszországnak összesen
öt hajóhada van: a fekete-
tengerin kívül az északi- és a
csendes-óceáni, valamint az
ugyancsak beltengeri kaszpi
és balti. Az utóbbi a
Kalinyingrád melletti
Baltijszkban állomásozik; ez
Oroszország legészakabbra
fekvõ olyan kikötõje, amely
még télen sem fagy be. Fek-
vése geopolitikai szempont-
ból legalább olyan érdekes –
és kényes –, mint a Krím-fél-
sziget, azzal a különbséggel,

hogy Lengyelország és Lit-
vánia közé ékelõdve nem bé-
relt terület, hanem Oroszor-
szág része. Könnyen ellen-
õrizhetõ innen az egész svéd
és finn, továbbá észt, lett, lit-
ván és lengyel partvidék, to-
vábbá részben Németország
és Dánia tengerpartja, hajó-
forgalma is.

Nem véletlen, hogy az el-
sõ világháború után a vesztes
Németország annyira ra-
gaszkodott Kelet-Poroszor-
szághoz, ezen belül fõképp
történelmi székhelyéhez,
egyszersmind legnagyobb
városához, a ma Ka-
linyingrád néven ismert
Königsberghez (az itt szüle-
tett nagy német filozófus,
Immanuel Kant soha nem is
tette ki a lábát innen), és per-
sze Danzighoz, vagyis a nap-
jainkban lengyel Gdanskhoz
(ahol viszont a Nobel-díjas
német író, Günter Grass lát-
ta meg a napvilágot). Bár
Moszkva nem hajlandó le-
mondani Kalinyingrádról,
de épp Lech Kaczinsky len-
gyel államfõ tragédiája elõtt
néhány nappal röppent fel a
hír, hogy Dmitrij Medve-
gyev elnök esetleg hajlandó
foglalkozni a kikötõváros
történelmi nevének a vissza-
állításával. 

Fura jelenetek zajlottak le a kijevi parlamentben, a Radában,
amikor a krími kikötõk orosz bérbeadásáról kötött szerzõdés
ratifikálását tûzték napirendre. Az ukrajnai orosz jelenlét so-
kakat irritál – de vajon mit keresnek ott, hogyan kerültek
oda az idegen ország hadihajói?

Politikai elemzõk között szinte teljes az egyetértés abban,

hogy a Fidesz európai léptékkel mérve is hatalmas gyõ-

zelmet aratott az országgyûlési választásokon, mint

ahogy ahhoz sem fér kétség, hogy a kétharmados többség

jelentõs felelõsségeket ró az immár egyedül kormányt 

alakítható pártra. Annak kapcsán, hogy a Fidesz miként

tesz majd eleget az iránta támasztott elvárásoknak, már

kevésbé egyöntetûek az elemzõi álláspontok. 

Orbán Viktor. Kolbászból fonja majd a kerítést?



Miután e jegyzetet befejeztem, jött a hír,
hogy leomlott Kelet-Európa legnagyobb
parasztvárának, a barcarozsnyóinak a vár-
fala. Egy újabb várfala. A város polgár-
mestere szerint a barcasági település,
Brassó megye vezetése semmiben sem vét-
kes, hiszen 500 ezer új lejt költöttek a vár
állagának felmérésére és régóta hirdetik a
kultúrturizmus nagyszerûségét. Hogy azt
importálják, készek voltak egy spanyolor-
szági tanulmányútra is. (Amelyrõl egy
megyei tanácsos a tévé kamerája elõtt úgy
nyilatkozott, hogy jó kis szórakozás volt.)
A polgármester a barcarozsnyói várat ko-
rábban bérbe vevõ olasz tulajdonost okol-
ja, akitõl tíz éve már elvették a játékszerét,
azaz a várat, amely újra a városé, azaz
senkié lett. Ugyanígy okolhatná a polgár-

mester a törököket is, akik
valaha ostromolták, vagy
az osztrákokat, akik már
nem tartották stratégia
fontosságú erõdnek és fel-
hagytak a javításával. Való-

jában amiatt a közöny
miatt válnak kõha-
lommá váraink, kúriá-
ink, mûemlék temp-

lomaink, amellyel az épített örökséget ed-
dig kezelték. 
Ez a közöny mintha oszlóban volna. Nem-
rég sarkigazságokat fogalmazott meg a mû-
velõdési miniszter, Kelemen Hunor, és erre
sokan meglepõdve kapták fel a fejüket:
,,Az államnak vigyáznia
kell az épített örökségre!”
Mindjárt hozzáfûzte, hogy
készül az örökségvédelmi
törvénykönyv, amelynek
olyannak kell lennie a kul-
túra számára, mint a bün-
tetõjogi törvénykönyvnek,
illetve a polgárjogi törvénykönyvnek a tár-
sadalom egésze számára! Tehát szigorú,
megelõzõ jellegû és eredményre vezetõ. A
tárcavezetõ szakértõi bizottságot hív össze,
amelyet a törvénykönyv kidolgozásával bíz
majd meg. 
A kincstári optimizmust azonban lohasztja
a kincstár állapota. Az Országos Örökség-
védelmi Hivatal 63 millió lejes költségve-
tésbõl kénytelen gazdálkodni, amelybõl
mintegy 280 megkezdett mûemlék-felújítá-
si munkálatot kell finanszíroznia. 
A romániai építészeti örökség – fõként a
magyar és szász, az örmény és zsidó építé-

szeti örökség – eltûnõben van. Hogy mi-
lyen a várak, kastélyok, udvarházak állapo-
ta? Néhány hónapja zárták be a barcarozs-
nyói parasztvárat, mert a restaurálási mun-
kát végzõk betont öntöttek a mészkõfalak-
ra, s a létrejövõ kémiai reakció nyomán

megroggyantak az évszá-
zados falak. Összeomlás-
veszély miatt zárták be a
kõhalomi várat is, a bar-
carozsnyóival egy napon. 
Még elképesztõbb egy so-
kak számára ismeretlen te-
lepülés látogatásra érde-

mesült várának és egyik udvarházának je-
lenkori története. A Szeben megyei Bólya
a világörökség szellemi örökségének listá-
ján szereplõ Bolyai János matematikus
családjának az egykori birtoka. Ott áll a
Bolyai Ákos által 1326-ban emeltetett vár-
kastély. Másfél évtizeddel ezelõtt még or-
vosi rendelõ mûködött a kastély egyik ter-
mében. Akkor még, igaz, nem kevés pénz-
bõl, de ki lehetett volna javítani az épületet
– állítja Dél-Erdély helytörténésze, Balázs
János. A kilencvenes évek közepén még be
lehetett lépni a várkápolnába, még látni le-
hetett a fél évezredes falfestményeket. Má-

ra már a kápolna falai közül is csak kettõ
áll, az sem sokáig. 
Bolyai Farkas már nem õse kastélyában,
hanem egy díszes falusi udvarházban szü-
letett 1775-ben. A szülõháza akár zarán-
dokhely is lehetne, hiszen Farkas jeles ma-
tematikus, tankönyv- és drámaíró volt, fia,
a Kolozsvárt született János pedig „a sem-
mibõl egy új világot teremtett”: cáfolta az
euklidészi geometria érvényességét, és ki-
mondta – Einstein speciális relativitását
mintegy megelõlegezve –, hogy a tér konfi-
gurációját az általános tömegvonzás hatá-
rozza meg. A bólyai kúria azonban nem
zarándokhely, hanem rom. 
Bólyát és a Bólyához hasonló sok száz er-
délyi települést, Barcarozsnyót, Kõhalmot
az értékes múlt hozzásegíthetné a bizony-
talan jövõ bizakodóbb vállalásához.
Bólya lakóin már nem tud segíteni az
RMDSZ kulturális és örökségvédelmi mi-
nisztere. Más településeket azonban még
eredményesen támogathat. Ehhez azonban
nem csupán határozottságra, elszántságra
van szüksége – van neki! –, hanem elsõsor-
ban pénzre. Ez az, amit semmilyen öröksé-
gért nem volt hajlandó az elmúlt húsz év-
ben kiadni a kormány... 

Mikszáth Kálmánban az a magyar nemzedék testesül meg, mely
gyermekkorát még az abszolutizmus idejében élte ugyan, de már
a kiegyezés utáni világban cseperedett fel, legerõsebb benyomásai
már ebbõl a korból valók, szelleme ennek a kornak lelkébõl kelet-
kezett. (…) 
Ez a nevezetes nemzedék hajtotta végre a modern Magyarország
kialakulását, eltakarította a régi rendi állam romjait s ami alapfa-
lak ebbõl maradtak, azokra új állami és társadalmi szerkezetet
épített. Parlamenti életet teremtett, állandó szervezetû pártokkal,
az esetrõl-esetre alakult csoportokra oszló rendi országgyûlés he-
lyébe. Városi lakosságot fejlesztett, amely háromféle elembõl ala-
kult: a nagyobbára német eredetû, de hamar magyarosodó régi
városi polgárságból, a falusi nemességnek abból a részébõl, mely
nem tudván hozzá idomulni az új gazdasági rendhez, õsi vagyo-
nát elvesztette s az állami hivatalokba húzódott, végül az erõsen
szaporodó zsidóságból, mely felszabadulva a régebbi idõk nyo-
mása alól, hamarosan magához ragadta a kereskedelem és ipar
legtöbb területét s ifjabb nemzedékével erõs teret foglalt az intel-
lektuális pályák nagy részében is. (…) 
Azok az intézmények, melyek szellemi életünknek alapjai, e
nemzedék kezén alakultak azzá, amiknek ma találjuk. E nemze-
dék teremtette meg a közlekedés mai eszközeit s ezzel utat nyitott
a nyugati gazdasági és szellemi áramlatok egész tömegének. (…)
S e nemzedék fejlesztette ki a modern élet legsajátszerûbb és leg-
jellemzõbb jelenségét: a sajtót. 

Schöpflin Aladár: Mikszáth Kálmán, Nyugat, 1910, 8. szám 
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Az autós-motoros szakzsargonból kölcsönzött szó-
val ábrázolnánk jelen helyzetünk néhány jellemzõ-
jét megértés céljából. A romániai gyakorlattal
szemléltetve: amikor a miénk a kétmilliomodik
szürkéskék Dacia, akkor feltámad az igény, hogy
valamivel egyedivé tegyük a nagy egyformaságban. 
A szocializmus nagy egyenlõség-eszméjének vé-
dõburka alatt nem sok választék volt, de az úgy-
nevezett sufnituning, az egyszerû ember kreativi-
tása megmutatkozott, ahogy alkalmassá tette az
autót a borzalmas útviszonyokhoz, széna vagy
birkaszállításhoz, sõt egyedi felépítményeket ta-
lált ki az alvázhoz. Vidéken még futnak belõlük
szép számmal. A célszerû ember beleépítette az
elromlott kakukkos óra alkatrészétõl a traktor-
fényszóróig minden lim-lomját, ami a valamire
még jó lesz jelszavával került megõrzésre. 
A szép nyugati világ beköszöntével megjelent az
igény a valódi tuningra, amikor a gyári vasból va-
lami gyorsabb, szebb, kényelmesebb egyedi dolog
fejleszthetõ, de bizony ezt csak kevesen engedhe-
tik meg maguknak. A kapitalista világ alapvetõ
embertelenségével állunk szemben. 
A többségnek marad a hazai gyártású olcsó masi-
na, és az úgynevezett optikai tuning. Ez egy fej-
lõdõ üzletág, amely a csóró átlagember igényei-
nek kiszolgálására jött létre, s virágzik. Aránylag
olcsón elõállítanak fényes, csillogó alkatrészeket,
matricákat, kiegészítõ elemeket, amelyeket ügye-
sen rá lehet szerelni a masinára, s máris egyedi-
nek néz ki a járgány. Csillogó kerekeken gördül,
hangosan hörren a motor gázadásra, dupla kipu-
fogó ontja a cokettõt, báránybõr utánzat béleli a
belsõt… Szóval, nem lesz gyorsabb, erõsebb, ké-
nyelmesebb az autó, csak úgy látszik.
Ha ezeket a közép-európai gazdaságokat, ame-
lyeket lelki fellángolásból hazánknak is neve-
zünk, valami irányba tartó járgánynak tekintjük,
akkor meg kell állapítanunk, hogy mindeddig a
sufni- és az optikai tuning elemeivel kísérleteztek
választott vezetõink a kijelölt pályán. Mi lelkesen
megszavaztuk hol az új lámpákat, hol a verseny-
légszûrõt, de soha nem sikerült gyorsulnunk,
gyorsítanunk. 
Most Magyarország a tuning lázában leledzik. Nem-
zeti egységrõl és cselekvésrõl szól a politika, nagy át-
szerelés elõtt az öreg verda. S meg sem halljuk azo-

kat az óvatos hangokat, amelyek arra
figyelmeztetnek, hogy a pálya
ugyanaz, az irány nem változtatha-
tó, az alkatrész-árak az egekben, a

fogyasztásunk elszaladt… 
Nem baj, sofõrt cserélünk, és

minden más lesz! Az olcsó és
hangos optikai tuning egy da-
rabig elhiteti velünk, hogy
nagy változás történt. Krebsz János
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Azonban nem csupán ha-
tározottságra, elszánt-
ságra van szüksége –
van neki! –, hanem elsõ-
sorban pénzre.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Soha ne hajts gyorsabban, mint amilyen
gyorsan az õrangyalod repülni tud!” Ismeretlen

Pozitivizmus

Mikszáth nemzedéke

TuningA nap címe. Boc hadarása szórakoztat, az
IMF szavai sokba kerülnek nekünk, Victor
Rotariu, Gândul.

Magyarázat. A jegyzetíró felhívja rá a fi-
gyelmet, hogy a Nemzetközi Valutaalap
Romániába látogató illetékesei ezúttal nem
nyilatkoztak „sziruposan” a kormány iránti
bizalmukról. Ehelyett olyanokat mondanak,
hogy „az elsõ évnegyedben semmi érdemle-
ges nem történt”, meg hogy „nagy az elté-
rés a szavak és a tettek között. 

Régi, nagy kultúra. Ehhez kapcsolódik a
Gândul karikatúrája is. Emil Boc a miniszte-
reihez: „Jön az IMF! A hagyományos in-
tézkedéseket foganatosítjuk: megmérgezni a
kutakat, perzseljétek fel a földeket, és dug-
játok el a pénzt!!”

Anti-antikorrupció. Az ANI körüli cécó
nyomán a SAR-os Sorin Ioniþã ítélete (az
Evenimentul zileiben) szigorú és szarkaszti-
kus: „Látva, hogy a PD-L-s klikkek mennyi
tagjának kezdték el újabban vizsgálni a va-
gyonát, és hogy milyen elégedett vigyorral
fogadta Berceanu az Alkotmánybíróság
döntését, világos, hogy az antikorrupció
már Boc pártjában sem örvend többségi tá-
mogatásnak, ha egyáltalán örvendett valaha
is. Így van ez, ha olyan intézményekkel
akar valaki reformokat végrehajtani, ame-
lyek embereit elsõként kellett volna megre-
formálni.” 

Súlyos egyéniség. Politikailag nem túl he-
lyes, de mosolyt fakasztó cím az Adevãrul-
ban: „Teo megnöveli a PD-L súlyát a parla-
mentben”; de vegyük elsõ jelentésnek Teo
politikai súlyát. Megjegyzendõ, hogy a fõ-
városi 19-es szavazókörben mindössze 15
ezren szavaztak (a valamivel több mint
százezer arra jogosult választó közül), Teo
Trandafir néhány száz voksnyi különbség-
gel nyert. Mandátumával a demokrata-libe-
rális képviselõk száma 127 lett. A további
sorrend az alsóházban: PSD – 93 (a dezer-
tálások nyomán), PNL – 53, RMDSZ – 22,
kisebbségek – 18, „függetlenek” – 21.

A nap álhíre. Miután második nekifutásra
rájött, hogy az államfõ Mihãileanu utcai
házának a címét már nem tarthatja titok-
ban, Emil Boc dacosan kijelentette, hogy az
irányítószámát viszont juszt sem adja ki. 
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Mint ismeretes, a beváltott
értékjegyek mintegy 55 szá-
zalékát hazai gyártmányú
autókra cserélte a lakosság.
A hazai gépkocsiipar fellen-
dülésén túl azonban még
egy sikert elkönyvelhet az
ország: a korszerû techniká-
nak köszönhetõen a környe-
zetszennyezés is visszaszo-
rul majd. Ezt további intéz-
kedésekkel is erõsítené a ka-
binet, nem zárva ki egy adó-
emelés lehetõségét sem
2011-tõl. Ezt megerõsítve a
környezetvédelmi miniszter
az autóipari konferencián
tegnap kifejtette: a „szeny-
nyezõ fizet“ európai elve
alapján szigorítanának az il-
letékfizetési elõírásokon.
Borbély László ígéretet tett
arra, hogy még június folya-
mán végleges válasszal szol-
gálnak ez ügyben. (Mint is-
meretes, az év elején újra ha-

tályba lépett az a 2008-ban
hozott törvény, mely szerint
adókötelesekké váltak az
Euro 4-es kisautók is. A kor-
mány reményei szerint
szennyezési illetékek formá-
jában mintegy 1,65 milliárd
lej gyarapíthatja idén az ál-
lamkasszát.) 

A már bevált roncsprogra-
mot kiegészítendõ, kor-
mányzati garanciákat, illet-
ve állami segítséget  ígért
Emil Boc kormányfõ a ha-
zai autóiparnak, melyet a
pénzügyminisztérium esz-
közeibõl finanszíroznának.
Az ágazatot Románia szá-
mára stratégiai fontosságú-
nak nevezve, a miniszterel-
nök egy egészen újszerû, jö-
võbe mutató stratégiát is fel-
vázolt a konferencián. „Az
elektroautók gyártásával
foglalkozó minisztériumkö-
zi bizottság felállítását kez-
deményezem a szerdai kor-
mányülésen (ma – szerk.

megj.)“ – jelentette be Boc, a
potenciális kritikusokat em-
lékeztetve arra, hogy szá-
mos kormány már az alter-
natív jármûvek 2011–2012-
es bevezetésén fáradozik. A
miniszterelnök hangsúlyoz-
ta továbbá a környezetvédel-
mi, illetve az üzemanyagtól
való függetlenedés szem-
pontjait is.

A pozitív mutatók dacára
kevésbé biztató kilátásokat,
az autókereskedõk tíz száza-
lékának csõdjét jósolta az
autóiparnak 2010-re Brent
Valmar, az Autógyártók és
Importõrök Szervezetének
(APIA) alelnöke azon a kon-
ferencián, melyet a Mediafax
szervezett az autóipar hely-
zetérõl. Szerinte az autóárak
többé sosem süllyednek a
2009-es szintre, az ágazatnak
azonban tavaly 115 ezres el-
adási szám helyett mind-
össze százezres forgalommal
kell beérnie. 
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Vlãdescu óvatos

Remélve, hogy lesz való-
ságalapja a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) által jó-
solt 0,8 százalékos gazda-
sági növekedésnek, óvato-
san nyilatkozott az idénre
várható fellendülés mérté-
kérõl Sebastian Vlãdescu
pénzügyminiszter. A tárca-
vezetõ leszögezte, hogy az
április 25-i statisztikai ada-
tok szerint Románia telje-
sítette az államháztartási
hiány tekintetében az
IMF-el szemben vállalt kö-
telezettségét – közölte a
Mediafax.

Milliárdok agrárcélra

Hárommilliárd eurónál na-
gyobb összeget hívott le a
román mezõgazdasági
szektor az Európai uniós
alapokból 2007-2009 kö-
zött – nyilatkozta tegnapi
sajtótájékoztatóján Mihail
Dumitru agrárminiszter az
Agerpres szerint. Az ösz-
szegnek felét szubvenciók-
ra, illetve terület alapú tá-
mogatásokra költötték,
míg a fennmaradó másfél
milliárdból a szaktárca
egyéb beruházásait finan-
szírozták.

Elsõ hõszigetelés

Államilag garantált, lejala-
pú hitel segítségével old-
hatják meg a lakásaik hõ-
szigetelését az ingatlantu-
lajdonosok – írta a Ziarul
Financiar, miután a pénz-
ügyminisztérium, illetve a
turisztikai és regionális fej-
lesztési szaktárca képvise-
lõi bankárokkal egyeztettek
a témáról. Tömbházlaká-
sok esetében szobánként
ezerötszáz-, míg magánhá-
zak számára ötezer eurót
igényelhetnek e célra.

Röviden

Borbély László: a „szennyezõ fizet” európai elve alapján szigorítanának az autóadókon

N. V. Zs. 

Hogyan látják a romániai
banki-informatikai piacot?
Mekkora érvágást szenve-
dett el ez a terület a válság
miatt?
– Az informatika általában
„válságfüggetlen” kellene
hogy legyen, mert a legna-
gyobb költségeket csökkenti
(például a humánerõforrá-
sét, illetve az annak hibájá-
ból eredõ kockázatokét).
Emiatt sem szüntették meg
az informatikai beruházáso-
kat a bankárok a válság  ide-

jén, viszont sokkal árérzéke-
nyebbek lettek. Erre a kihí-
vásra készültünk fel mi is,
hogy banki szoftvereinket –
amelyek viszonylag drágák a
versenytársakéhoz képest –
közelebb hozzuk árban, illet-
ve részletfizetési megoldá-
sokban az ügyfeleinkhez. 

Mekkora forgalommal
számolnak üzleti tervük-
ben? Mikor jut Románia túl
a recesszión?
– Idén egymillió euró árbevé-
telt szeretnénk elérni, valami-
vel meghaladni a 2008-as

szintet, miután tavaly har-
mincszázalékos visszaesést
szenvedtünk el. Az optimis-
ták közé tartozom, és úgy lá-
tom, hogy a bankvilág mos-
tanra elkezdett kilábalni a
válságból, talán a jövõ év
már a nettó növekedés éve
lesz Romániában. 

Külföldi hátterû cégként
hogyan látja, mik a sajátos-
ságai ennek a piacnak más
országokhoz képest?
– A piac Romániában is éret-
tebbé vált mára, a következõ
lépés a diverzifikáció lesz,
vagyis az árnyaltabbá válás.
Romániában majdnem min-

denki banki letétbe helyezi
megtakarításait, míg külföl-
dön az alapkezelõkre bízzák
a vagyonokat. A hatvanszá-
zalékos EU-átlaghoz képest
nálunk az alapokba (angolul
mutual funds) helyezett va-
gyonok a bruttó hazai ter-
méknek (GDP) kevesebb
mint egy százalékát teszik ki.
Nagyon kevesen viszik pén-
züket a tõzsdére, pedig Ro-
mániában tavaly februártól
száz százalékot nõtt a rész-
vények értéke, míg a banki
kamat maximum tíz százalé-
kot. Emellett itt egy nagyon
zárt piacról beszélünk, ahol
a szereplõk jórészt ismerik
egymást.

Milyennek látják az üzle-
ti környezetet? Milyen in-
tézkedéseket várnának el a
kormánytól?
– Minket az segít, ha a kor-
mány támogatja az ügyfele-
inket, üzleti lehetõségeiket, a
tõkepiac és a bankok fejlõdé-
sét. Így tudjuk a legjobban
bemutatni rendszereink érté-

két. Természetesen fontos
lenne számunkra is, mint
mindenki számára, ha csök-
kennének az adók és a bürok-
rácia, de ezek olyan problé-
mák, amelyek megoldására
ugyanúgy vágyik egy expor-
tõr, egy csavargyár vagy egy
ingatlanfejlesztõ, mint egy
banki szoftverszolgáltató cég.

Miért választották az or-
ganikus (nem felvásárlással
történõ) terjeszkedést, ami-
kor négy évvel ezelõtt Ro-
mániába érkeztek?
– Az anyavállalat is organi-
kusan nõtte ki magát 1995-
tõl néhány személyes cégbõl
a jelenlegi 120-as létszámig.
Annyira szûk piaci szeg-
menst „támadunk meg”,
hogy itt, amennyiben valamit
felvásárolnánk, többe kerül-
ne az oktatás, mint maga az
akvizíció. Így rugalmasan ki
tudjuk választani a nekünk
legjobban megfelelõ alkalma-
zottakat, akiket  saját tréning-
módszerünk alapján képe-
zünk ki. 

Szoftverfejlesztés, a „válságfüggetlen” ágazat
Rácz Attila, a Dorsum banki szoftverszolgáltató cég vezetõje szerint 2011 már a nettó növekedés éve lehet Romániában 

Fotó: Mediafax

Akárcsak az exportõr vagy az ingat-
lanfejlesztõ, a Dorsum banki szoftver-
szolgáltató is az adók csökkentését
várná a kormánytól – mondta az
ÚMSZ-nek Rácz Attila, a cég románi-
ai vezetõje. A magyarországi hátterû
vállalkozás a tavalyi harmincszázalé-
kos visszaesés után idén a 2008-as ár-
bevétele meghaladását célozta meg.  

Sz. Zs.

Pénzt és fáradságot nem
kímélve csalogatná az

üdülnivágyókat május else-
jére a román tengerpartra a
turisztikai minisztérium,
amely mintegy nyolcvanezer
eurós költségvetéssel készül
a népünnepélyre. A szaktár-
ca, illetve a szállásadó szer-
vezetek elõzetes számításai
szerint huszonkétezer üdülõ
választja majd a román
ajánlatokat – a Bulgáriába
utazó öt-hatezer személlyel
szemben. 

Azzal a feltétellel, hogy
legalább százötvenezer eu-
rós forgalmat sikerül lebo-
nyolítani az ünnepi hétvé-
gén, a fenti összegért a ren-
dezvényszervezésre azt a
Paradigma Group nevû cé-
get szerzõdtették, amely
korábban Shakira és a De-
peche Mode szupersztárok
romániai fellépéseit bonyo-
lította. Az odalátogatókat
a hat szuperkoncert, tûzijá-
ték és tematikus partik mel-
lett olyan különlegességek
is várják, mint a vendéglá-
tó-ipari alkalmazottak pa-
rádés felvonulása, ejtõer-
nyõs- és légibemutatók
vagy a tengerészek fúvós-
zenekara. A tavalyi majá-
lissal egybeesõ húsvéti va-
kációban a turisztikai tárca
Goran Bregovic koncertjé-
vel vonzotta a turistákat a
román tengerpartra, a köz-
pénzek elköltésének ezen
módját késõbb parlamenti
bizottság is vizsgálta. 

„A szaktárca csupán a
Neptun üdülõn sorra kerülõ
rendezvényekre koncentrál.
Mamaián, Vama Vechén, il-
letve Costineºti-en magán-
társaságok vállalták a szer-
vezést” – fogalmazott Elena
Udrea turisztikai és regioná-

lis fejlesztési miniszter teg-
napi sajtótájékoztatóján. A
romániai szállásadók szer-
vezete (FPTR) szerint Ma-
maián a kiadások a 250-300
ezer eurót is elérik.

Míg Mamaián a szálláshe-
lyek kilencven százaléka
már betelt, az elõfoglalások
száma a többi üdülõhelyen
is eléri a negyven-ötven szá-
zalékot – közölte az Agerpres
a Tengerpart–Duna Delta
Szervezet adataira hivatkoz-
va. „Míg a bolgár szállás-
adók a 2009-es szinten tart-
ják áraikat, a román tenger-
partra érkezõk tizenöt
százalékos árengedményben
és további kedvezmények-
ben részesülhetnek” – ma-
gyarázta az egyesület elnö-
ke, Corina Martin a hazai
üdülés elõnyeit.

Drakula és a tengerpart
mellõzésével a Kárpátok, il-
letve a faluturizmus népsze-
rûsítésére kellene építeni az
idegenforgalmi stratégiát –
mutatott rá a THR Inter-
national külföldi alanyokon
végzett friss felmérésében,
melyet a Ziarul Financiar kö-
zölt. A román sajtó ugyanak-
kor éles kritikával illette a
tengerpartra vezetõ vasút és
autópálya minõségét – mely
annak dacára akadályozza
az üdülnivágyók utazását,
hogy az utóbbi öt évben 665
millió eurót emésztettek fel a
modernizálási munkálatok.

Mint korábban beszá-
moltunk róla, mintegy ti-
zenötmillió lejes forgalmá-
val húsvétkor csúfos veresé-
get szenvedett a román ten-
gerpart az árban és szolgál-
tatásaiban is kedvezõbb
bolgár idegenforgalmi aján-
latokkal szemben. A turisz-
tikai minisztérium akkor
azt ígérte, erõit május else-
jére tartalékolja. 

Parádés majális:

vízre bocsátott közpénzekRoncstól hízik...
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Az egyre riasztóbb statiszti-
kai adatok miatt Maros me-
gyében intézményes megol-
dást keresnek a gyermek-
bántalmazási ügyek felszá-
molására. A megyei Szociá-
lis és Gyermekjogvédelmi
Igazgatóság az idén 22 bán-
talmazási esetet regisztrált.
A jelenleg is folyó vizsgála-
tok eddigi adatai szerint két
esetben fizikai, nyolc eset-
ben lelki visszaélésrõl van
szó.  Öt szexuális zaklatás-
ról tudnak a hatóságok, két
esetben pedig azért lépett fel
az intézet, mert súlyosan el-
hanyagolt gyermekek kerül-
tek veszélybe. Meg nem erõ-
sített információink szerint
a kiskorúak kárára elköve-
tett szexuális zaklatás elkö-
vetõi szintén kiskorúak,
ügyükben jelenleg is nyo-
mozás folyik.

Elégtelen ellátás

Simona Maria Mãrginean
szociális munkástól meg-
tudtuk, tavaly összesen 338
gyermekbántalmazási ügy-
ben jártak el, gyakori a sze-
xuális, a fizikai abúzus és a
kényszermunka is. Arra a
kérdésre, hogy megfelelõ el-
látásban részesülnek-e az
érintettek, a szakértõ szem-
léletes választ adott. „Az
igazgatóság keretében mû-

ködõ tanácsadó központunk
2009-ben 60 esetben nyúj-
tott pszichológiai és szociá-
lis jellegû támogatást, össze-
sen 108 szülõvel beszélget-
tünk ebben a témában” –
mondta a szociális munkás. 

A káros társadalmi jelen-
ség olyan mértéket öltött,
hogy a Babes–Bolyai Tudo-
mányegyetem munkatársai
szakértõi csoport létreho-
zásával kívántak hozzájá-
rulni az áldozatok védel-
méhez és rehabilitációjá-
hoz. A frissen elindított
program címe A gyermekkor

lehet más is…Óvd a gyer-
meked!, koordonátora  Dia-
na Andreea Tcaciuc és
Cristina Adriana Coþop. A
szakértõk az iskola és a csa-
lád kiemelt szerepére hív-
ták fel az érintettek  figyel-
mét. „Ha a szülõ nem jelzi
a problémát, a pedagógus-
nak fel kell figyelnie arra,
hogy bántalmazott gyer-
mekrõl van szó” – nyilat-
kozták a program mûködte-
tõi, akik a következõ két
hétben öt marosvásárhelyi
iskolában tartanak felvilá-
gosító jellegû kampányt.

Zaklatás vagy nevelés

„Az abúzusnak megvan-
nak a jól azonosítható jelei,
tisztában kell lenni azzal, mit
jelent a családon belüli, a
gyermekkel szembeni erõ-
szak, mi a különbség a zakla-
tás és a nevelés között” – vé-
lik a BBTE munkatársai.
Tcaciuc és Coþop elsõsorban
a megelõzésben  bízik: „Tole-
ranciával és odafigyeléssel
sok mindent el lehet érni,
büntetéssel már csak megto-
rolni lehet azt, ami nem hely-
rehozható” – jelentette ki. 

A pedagógusok tapasztala-
tai eltérõek. Akad, aki úgy
véli, nehezen azonosítható
bûncselekményekrõl van szó,
és akad olyan, aki tisztában
van vele, hogy kötelessége je-
lenteni minden gyanús ese-
tet. „Volt olyan gyerekünk,
aki kórházba került az éhez-
tetés miatt, nagyon fontos a
megelõzést illetõen a pedagó-
gus és a szülõ folyamatos
kapcsolattartása” – meséli ta-
pasztalatait az ÚMSZ-nek
Andrássy Árpád, a 7-es szá-
mú általános iskola igazgató-
ja. Szerinte feltétlenül tájé-
koztatni kell a szülõket a ne-
gatív folyamatokról, sokszor
az ismerethiány miatt követ-
keznek be visszaélések.

Schmidt Loránd, a Maros
Megyei Szociális és Gyer-
mekjogvédelmi Igazgatóság
vezetõje is úgy véli, hogy
hasznos kezdeményezés a
nyolc iskolát végiglátogató
szakmai elõadássorozat.
„Az iskolákban is elég gya-
kori az agresszió, a gyerekek
verekednek, bántalmazzák
egymást, megismétlik azt,
amit otthon látnak – állítja a
gyermekjogvédelmi szakem-
ber. Tapasztalatai szerint
nem ritka, hogy a szomszé-
dok jelzik a bajt, illetve meg-
történt az is, hogy egy külföl-
di állampolgár telefonált és
kért segítséget, mert éhezõ,
elhanyagolt kisgyerekkel ta-
lálkozott az utcán. 
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HIRDETÉS

Neveléstõl molesztálásig Röviden

A Mikes- 
és az Apor-erdõk a tét

Még idén le szeretnék zárni
a három legnagyobb és leg-
bonyolultabb erdõvissza-
igénylés-ügyet Kovászna
megyében. György Ervin
prefektus szerint Mikes gróf
és Apor báró örökösei több
ezer hektár erdõt kérnek vis-
sza, ugyanakkor Zágon köz-
ségben az önkormányzat, a
Ghica család és a közbirto-
kosság harcol évek óta az er-
dõért. A földosztó bizottság
már többször is halasztotta a
döntést ezekben az ügyek-
ben, most azonban újra be-
kérik a felek – a visszaigény-
lõk és az állami erdészet –
visszaszolgáltatás mellett és
ellen szóló bizonyítékait. 

Felújítanák a kolozsvári
villamoshálózatot

Korszerûsítené a kolozsvári
villamosparkot és vonalhá-
lózatot a helyi önkormány-
zat, továbbá keresi annak a
lehetõségét is, hogyan újít-
ható fel a Sétatér és az itt
található Kaszinó épülete.
A városháza pályázatból fi-
nanszírozná a nagyszabású
beruházást, a szükséges fe-
dezet biztosításáért a Ré-
giófejlesztési Hivatalhoz
fordult. Az önkormányzat
bízik abban, hogy sikerül
Uniós támogatáshoz is jut-
ni, a munkálatok értéke
ugyanis meghaladja kétszáz
millió lejt.

Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

Elismerik a hazai kórhá-
zak vezetõi, hogy a meg-

engedettnél több az intézmé-
nyen belüli fertõzés, miután
Vasile Astãrãstoae, az Orvosi
Kamara elnöke a higiéniás
szabványok be nem tartására
figyelmeztetett. A kamarael-
nök szerint az országban mû-
ködõ 450 kórház közül csu-
pán 15 mûködik biztonságo-
san, az európai normáknak
megfelelõen. Molnár Géza,
az egészségügyi miniszter
szaktanácsadója szintén elis-
merte, hogy problémás az el-
látás, szerinte a kórházak
húsz százalékánál tapasztal-
hatók súlyos problémák. Mi-
után a napokban a fõvárosi
CF2 kórház nõgyógyászati
osztályán szeptikus eseteket
azonosítottak, Emil Boc kor-
mányfõ országos ellenõrzést
rendelt el, az érintett kórház
sebészeti és nõgyógyászati
osztályán pedig felfüggesztet-
ték az ellátást. Radu Ber-
ceanu szállításügyi miniszter
a botrányt okozó esetek hatá-
sára a szaktárca illetékessége
alá tartozó 16 kórházban tet-
te kötelezõvé az ellenõrzést. 

Higiénia nélkül

Kolozsváron is elõfordul-
nak szeptikus esetek – tudtuk
meg Mihai Moisescutól, a
Kolozs Megyei Egészségügyi
Igazgatóság aligazgatójától,
aki szerint sürgõs beruházá-
sokra lenne szükség a tartha-
tatlan állapot felszámolására.
„A fertõzéseket sajnos már

nem is tekintik rendkívüli
esetnek a páciensek.  Míg a
nyugati országokban, Fran-
ciaországban vagy Németor-
szágban a kórházba utalt be-
tegek 8-9 százaléka jelenti,
hogy intézményen belül ka-
pott el egy fertõzést, addig
Romániában a panasztevõk
aránya 2-3 százalék, és ez
nem felel meg a tényleges ese-
tek arányának” – figyelmez-
tetett a szakértõ, aki szerint
sürgõs lépésekre lenne szük-
ség.  „A Kolozs megyei kór-
házak némelyike az alapvetõ
higiéniai feltételeknek sem fe-
lel meg” – fogalmazott élesen
Mihai Moisescu, aki szerint
egyre több beteg tagadja meg
a kórházi kezelést és választja
inkább a biztonságosabbnak
tûnõ otthoni ápolást. 

Véd a beruházás

Kovászna megyében szin-
tén súlyos gondokról érkezett
panasz. Kerekes Jenõ, a Ko-
vászna Megyei Orvosi Ka-
mara elnöke az ÚMSZ-nek
arról számolt be, hogy a me-
gyei kórház esetében nehe-
zebb megtartani az egészség-
ügyi elõírásokat, mivel évek
óta építõtelepként mûködik a
kórház, az állandó munkála-
tok miatt nehezebb steril kö-
rülményeket biztosítani, így
bármikor felütheti a fejét a
szepszis. Pozitív példa vi-
szont – figyelmeztetett Kere-
kes Jenõ – a kézdivásárhelyi
kórház, amely a korszerûsíté-
seknek és a beruházásoknak
köszönhetõen biztonságos in-
tézményként mûködik. 

Kórházfertõ Romániában

Szakértõk szerint jól felismerhetõ jelei vannak a gyermekek sérelmére elkövetett agressziónak

S. M. Z.

Fegyelmi kihágás miatt in-
dított vizsgálatot a Kolozs

megyei rendõrkapitányság
egy bogátpusztai rendõr el-
len. A helyi lakosok azután
tettek feljelentést az érintett
ellen a tordai rendõrségen,
hogy egy alkalommal hiába
kérték a segítségét, nem járt el
az érvényes jogszabályoknak
megfelelõen. A rendõr azu-
tán tagadta meg a hivatalos
eljárást, miután verekedés
tört ki a faluban. Az agresszió
áldozatai segítséget és védel-
met kértek az illetékestõl, de
az ingerülten utasított el min-
den beavatkozást, szabad utat
engedett az utcai erõszaknak.
A szokatlan eljárás körülmé-
nyeit most a rendõrség vizs-
gálja. „Annyi máris bizo-
nyos, hogy a Kolozs megyei
Harasztos községhez tartozó
Bogátpusztán szolgálatot tel-
jesítõ rendõr súlyosan meg-
szegte az elõírásokat. Hogy
ennek mi lehetett az oka, to-
vábbi vizsgálat tárgya, de
tény, hogy magatartása elíté-
lendõ, mert aláássa az állam-
polgárok testület iránti bizal-
mát, amit minden eszközzel
meg szeretnénk akadályozni.
Szeretnénk leszögezni, hogy
a Kolozs Megyei Rendõrség
elutasít minden ilyen jellegû
kihágást, ragaszkodunk a tör-
vényességhez és a szakmai-
sághoz” – mondta el lapunk-
nak az ügy kapcsán Gina
Pop, a kolozsvári rendõrség
szóvivõje. 

Rendõrbünti 
Bogátpusztán
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A paraszti nemi kultúráról

Amikor az ember nincs es ezen
a világon címû, a csíkszent-
domokosi paraszti nemi kul-
túrát és nemi erkölcsöt be-
mutató vaskos kötetét mutat-
ja be, Balázs Lajos ma Be-
rettyóújfaluban, holnap pe-
dig Szolnokon. 

Liliom Vásárhelyen

Molnár Ferenc Liliom címû
darabját mutatja be a Csíki
Játékszín Marosvásárhelyen
ma este. A színmûvet, ame-
lyet a darab megírásának és
õsbemutatójának 100. évfor-
dulóján mutatott be a Csíki
Játékszín, Victor Ioan
Frunzã rendezte. 

Háromszéken a nyelvbusz

Sepsiszentgyörgyön április
29. és május 2. között, a Bo-
dok szálló elõtti téren nyitja
ki ajtaját a Petõfi Irodalmi
Múzeum mozgó kiállítása. 

Röviden

Totka László

Bensõséges hangulatban
emlékeztek és koszorúz-

ták meg a Regionális
Simonyi Napok keretében
báró vitézvári Simonyi Jó-
zsef óbester huszárezredes
emléktábláját a Festum
Varadinum rendezvénysoro-
zat keddi napján. A nagyvá-
radi vártemplomban megkö-
zelítõleg száz ember, idõs és
fiatal emlékezett a hõs vitéz-
re és Simonyi Imre költõre.
Jantyik Zsolt a Hajdú-Bihar
megyei önkormányzat részé-
rõl emlékezett a vitéz béke-
idõbeli és háborús tetteire,
aki megálmodta a Debreceni
nagyerdõt és gátakkal védte a
várost. Meleg Vilmos nagy-
váradi színmûvész versekkel,
Nagy Csaba nyíregyházi tá-
rogatómûvész dallamokkal
színesítette a mûsort. Ezt kö-
vetõen Emõdy Imre, a debre-
ceni Pro Patria Alapítvány
elnöke és Tempfli József volt
püspök, valamint további je-

les személyiségek helyezték
el az emlékezés koszorúit a
vártemplom közelében lévõ
emléktábla elõtt. Amint az
ünnepségen is elhangzott, a
Simonyi Napokat már nem
csak Debrecenben ismerik,
Simonyi óbesterrõl megem-
lékeznek Szatmárnémetiben,
Érdmihályfalván, Bihardió-
szegen, Aradon, Élesden és
Gyulán is, hajdan ezekben a

városokban táborozott hu-
szárjaival a vitézvári báró. 

Ezt követõen a nagyváradi
vár multifunkcionális termé-
ben történelmi kiállítás nyílt a
kolozsvári születésû Bocskai
István okleveleibõl a Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár jóvol-
tából. Kupán Árpád törté-
nész emlékezett Bocskai éle-
tére, hogyan lett egy nemes
emberbõl Erdély fejedelme. 

Simonyi óbester napja

Darvas Beáta, Kánya Gyöngyvér

Táncoljon együtt – ha
csak pár percre is – kicsi és

nagy, hivatásos és „civil”,
elõadó és nézõ – hirdetik a
sepsiszentgyörgyi Kék Hold
táncklub tagjai a tánc napja
alkalmából, amelyet holnap
tartanak világszerte. A kez-
deményezésére ráharapott a
Háromszék Táncegyüttes is:
„holnap este hét órától tíz
percen át a tánc veszi át az
autók helyét a sepsiszent-
györgyi Korzón. Az esemé-
nyen legalább ötven pár fogja
egyszerre ünnepelni a Tánc
Világnapját, de bárki szaba-
don csatlakozhat” – írta
Imreh-Márton István a társas
és divattáncokat oktató klub

nevében a lapunkhoz eljutta-
tott közleményben. A
Kovászna Megyei Mûvelõ-
dési Központ igazgatója sze-
rint a pillanat már csak attól
is különleges lesz, hogy
együtt lépnek fel majd a Há-
romszék együttes hivatásos
párjai, a Kék Hold Táncklub
„civil”, felnõtt „mûkedvelõi-
vel”, ugyanazon zenei szá-
mokra több mûfajt (nép- és
társastáncokat) is bemutat-
nak. A villámcsõdület (flash-
mob) jellegû eseménybe bár-
ki bekapcsolódhat, aki szíve-
sen megforgatná a párját.

Kádár Kata idézése

A villámcsõdület után fél
nyolctól a Hol jársz, hová

mész? címû, Kádár Kata balla-
dája alapján összeállított
táncjáték lesz látható a Szak-
szervezetek Mûvelõdési Há-
za, Lajtha László Stúdióter-
mében. A Háromszék Tánc-
együttes elõadásának magvát
a régi stílusú erdélyi balladák
közül is az egyik legarchaiku-

sabb képezi. „A táncjáték
igazi különlegesség a tánc-
színházi elõadások világá-
ban, hiszen egységes történet
keretén belül, ellenpontozva
alkalmazza a klasszikus nép-
zenét a dzsesszes hangzású
elemekkel, a hagyományos
néptánc-elemeket a táncszín-
házi-, balett- és kontakt-tánc
elemekkel, illetve a szinte tel-
jesen lecsupaszított, üres te-
ret a kifinomult díszletekkel”
– vallják az alkotók az
ÚMSZ-nek eljuttatott közle-
ményben. Az est évadzáró
táncházban ér véget, ahol a
Háromszék Táncegyüttes
Zenekara és a Folker Együt-
tes zenél.

Nyílt nap a Hargitánál

A Csíkszeredában mûkö-
dõ Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes nyílt napot
szervez a világnap alkalmá-
ból, ahol az érdeklõdõk bete-
kinthetnek  a  kulisszák mö-

gé, megnézhetik, hogy ho-
gyan készülnek az együttes
tagjai egy-egy elõadásra,
együtt táncolhatnak, énekel-
hetnek a hargitás lányokkal,
fiúkkal. Az eseményre az
együttes székhelyén, a Városi
Mûvelõdési Házban várják
az érdeklõdõket. 

Budapest mozgásban

A tánc napját Magyaror-
szágon is megrendezik idén
tízedik alkalommal. A Nem-
zeti Táncszínház és a Ma-
gyar Táncmûvészek Szövet-
sége több éve gálaestet tart
ebbõl az alkalomból, amely-
nek keretében átadják a szö-
vetség szakmai díjait, vala-
mint az ösztöndíjakat. Hol-
nap egyszerre két különleges
gálaestet szerveznek: a bu-
dapesti Mûvészetek Palotá-
jában a tavaly díjazott mûvé-
szek és alkotók produkciói-
ból látható egy válogatás,
míg Pécsett a Nemzeti Szín-

házban, az ötven éves balett-
társulat lép fel. A kétórás
elõadáson ízelítõt adnak
többek között egy Brahms
darabból, illetve a Halál és a
lányka, a Férfi tánca, a Labi-
rintus és a Keep Smiling – Hó-
dolat Chaplinnek címû elõ-
adások egy-egy részletébõl.
De aki maga is részese sze-
retne lenni az események-
nek, azt a budapesti Gödör
Klub várja, ahol már reggel
nyolc órától belekóstolha-
tunk a swing, a capoeira, az
afro és break mellett az ar-
gentin tangó, a hiphop és a
salsa tánc világába. Az in-
gyenes táncoktatás Tánc a
táncért - jelszóval pénteken
folytatódik a budapesti
Mozdulatmûvészeti Stúdió-
ban, ahová korra, nemre,
testsúlyra és elõképzettségre
való tekintet nélkül minden-
kit várnak. A fõváros és Pécs
mellett természetesen prog-
ramokkal készül Vác, Deb-
recen, míg Szombathely
fõtere három napra tánctérré
alakul át. 

1983 óta ünnep

1982-ben az UNESCO
Nemzetközi Színházi Intéze-
te részeként mûködõ Nem-
zetközi Tánctanács megal-
kotta a Tánc Világnapját,
amelyet 1983 óta minden év-
ben április 29-én ünnepelnek.
A dátum megemlékezés
Jean-Georges Noverre-nek
(1727–1810), a klasszikus ba-
lett megalapítójának szüle-
tésnapjáról. Ez a táncmûvé-
szet legnagyobb ünnepe,
amelyhez kapcsolódóan vi-
lágszerte elõadásokat tarta-
nak. Célja, hogy buzdítsa a
fiatalokat arra, hogy minél
több stílusirányzatot kipró-
báljanak, a kormányokat pe-
dig arra, hogy minél nagyobb
teret adjanak a táncnak az
oktatási rendszerben és az ál-
talános felfogásban. 

Táncparketté alakul az egész világ

Kádár Kata balladáját is megnézhetik holnap a Háromszék Táncegyüttes elõadásában Fotó: hte.ro

Kánya Gyöngyvér, Budapest

A kolozsvári Korunk címû
folyóirat és a román nyel-

vû Echinox szerzõinek-szer-
kesztõinek bemutatkozása is
része a héten zajló 8.
Europoetica Nemzetközi
Költészeti Fesztiválnak,
amelyet a budapesti Ráday
utcában, egészen pontosan a
Ráday Könyvesházban ren-
deznek meg. A hétfõtõl pén-
tekig tartó rendezvény kizá-
rólag a költészetre, ennek
azonban minden formájára
– vizuális, illetve zeneként
megnyilvánuló mûfajokra –
koncentrál, kultúrák, hagyo-
mányok sokféleségét vonul-
tatja fel. Alapgondolata sze-
rint a poétikai határok nem
esnek egybe a politikai hatá-
rokkal, a fesztivál a poétikai
Európát szeretné képviselni,
valamint tudatosan törekszik
arra, hogy a költészet határa-
it kitágítva több mûfaj, sõt

több tudományág szempont-
jait kölcsönhatásukban mu-
tassa meg. „A költészet nem
azonos a papír alapú könyv-
be nyomtatott „költészettel”.
Gondoljunk a kalligráfia tör-
ténetére, a képversre, a korai
avantgárd tipográfiai érdek-
lõdésére” – vallják a szerve-
zõk, s éppen ezért egy teljes
napot szántak a vizuális köl-
tészet, a világhálón megjele-
nõ irodalmi lapok és egy ki-
állítás képeiként megjelenõ
újságoldalak elemzésének. 

A fesztivál legjelentõsebb
napja a csütörtök lesz, ek-
kor lesz a tágabban értelme-
zett Duna-tájról érkezett
Irodalmi Mûhelyek találko-
zója, amely a szervezõk sze-
rint látványos eredmények-
kel fog járni. Ekkor számol-
nak be az erdélyi Korunk és
a román nyelvû Echinox
szerzõi-szerkesztõi is a kor-
társ irodalom és kultúra
helyzetérõl. 

Szellemi szomszédság 
a Ráday utcában

Magyar élõzenés táncház indul ma délután
Bukarestben a Bercsényi Baráti Tánckör
tagjainak kezdeményezésével, akik rendsz-
eresíteni szeretnék a népzenés találkozókat.
A kolozsvári, illetve Erdély több városában
is mûködõ mozgalom mintájára és a
bukaresti magyar családok igénylésére lesz
táncoktatás kicsiknek és nagyoknak min-
den szerdán, a Petõfi házban. Az érdek-
lõdõknek ma délután a kolozsvári Szározfa
Zenekar húzza a talpalávalót. „A társaság a
Nemzeti Kulturális Alaptól pályázott meg
egy összeget, amelybõl kilenc alkalommal
szervezett volna táncházat egész évben a
román fõvárosban. A Kulturális Alap végül
háromszázezer forintot (négyezer hat-
százötven lejt) ítélt meg, amibõl összesen

három táncház megszervezésére fogja futni,
vagyis további forrásokra is szükségünk lesz
az egész éves terv megvalósítására” – fogal-
mazott lapunknak Stanik Bence, aki jelen-
leg táncot oktat a Bercsényi Baráti
Tánckörben. A táncház ötletgazdáinak
amellett, hogy a gyerekek érdeklõdését
felkeltsék a magyar muzsika iránt, az is
fontos érv volt, hogy a fõvárosban tanuló,
élõ, nem feltétlenül magyar, de kettõs iden-
titású fiataloknak ízelítõt adjanak a magyar
népzenébõl, ritmusvilágból. „Ez egy jó
lehetõség arra is, hogy anyanyelvû
környezetben szórakozzon a fiatalság, és
hogy ezúttal kapcsolatot teremthessenek a
magyar kultúrával” – fogalmazott Stanik.
(Fleischer Hilda)

Magyar táncház indul Bukarestben

Bocskai István fejedelem okleveleibõl nyílt kiállítás A szerzõ felvétele

Hivatásos táncosok, táncos lábú civi-

lek perdülnek táncra holnap, amikor

világszerte a tánc napját ünnepeljük.

Több népi és társastáncprogram is

lesz Sepsiszentgyörgyön, nyílt napot

tart a Hargita Nemzeti Székely Népi

Együttes Csíkszeredában, Magyaror-

szágon az esemény tiszteletére két

gálát is épp holnapra idõzítettek.
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe,
magáncélú hirdetések közzétételére.

F. I.

A világgazdasági krízis és a
technikai fejlõdés következ-

tében a világ lakossága átlago-
san többet tévézett tavaly, mint
2008-ban, derül ki a nézettségi
adatokat világszerte mérõ
Eurodata TV öt kontinens 89
országának tévézési szokásai
alapján megfogalmazott One
television year in the world címû
jelentésébõl. A statisztika 2008-
hoz képest napi három perces
növekedést mutat, de az elõre-
jelzés szerint várhatóan 2010-
ben is folytatódik az emelkedõ
tendencia. Tévézõk között van-
nak az észak-amerikaiak (napi
4 óra 40 perc), õket a közel-ke-
letiek követik 4 óra 34 perccel.
Nyugat-Európában a németek
viszik el a pálmát átlag 3 óra 32
percet töltve a képernyõ elõtt.
A kínaiak az adatok alapján
még mindig hátrább „kullog-
nak” 2 óra 38 perces napi átla-
gukkal.

Tévézabáló Románia

A Gfk Romania tavalyi évre
vonatkozó nézettségfelmérései
azt tükrözik, hogy Románia ál-
lampolgárai a szó szoros értel-
mében elõkelõ helyet foglalnak

el a tévé elõtti foteljeikben:
2009-ben a 3 óra 12 perces világ-
átlagnál közel két órával többet
töltöttek a tévékészülékek elõtt,
ami a téli hónapokban csúcsoso-
dott (napi átlag 5 órát), míg a ta-
vasz közeledtével csökkent
(márciusra 4,6 óra, áprilisban
4,4 óra). 

A lapunk által megkeresett
Kiss Tamás szociológus úgy vé-
li, Románia magas tévézési in-
dexe egyaránt összefügg az alul-

foglalkoztatási szinttel és a sze-
génységi mutatókkal. „Románi-
ában elég magas az alulfoglal-
koztatottak aránya, akiknek ér-
telemszerûen rengeteg szabad-
idejük van, azonban kénytele-
nek egy olyan olcsó szabadidõs
tevékenységet választani, mint
például a tévézés” – magyaráz-
za a szociológus, aki szerint a
pénzhiány miatt csökkent az ál-
lampolgárok mobilitása, és az
utazások helyett sokan az olcsó,
televíziós expedíciókat válasz-
tották. Az ÚMSZ azon kérdésé-
re, hogy mivel magyarázható,
hogy a tinédzserek feleannyit té-
véznek, mint a felnõttek, Kiss
kifejtette „egyrészt aktívabban
töltik el a szabadidejüket, más-
részt pedig, és ezek aránya a na-
gyobb, a televízió rovására inter-
neteznek”.

Nõknél a távirányító

A Gfk Romania adatai sze-
rint Romániában a nõk tévéz-
nek többet, de az átlagos tévé
elõtt töltött idõ (5,1 óra) esetük-
ben alig haladja meg a férfiak
hasonló módon eltöltött idejét
(4,9 óra). A korosztály szerinti
megoszlásban az idõsek vezet-
nek. Az 55 és 64 év közöttiek
napi 6,7 órát tévéznek, míg a 65
év fölöttiek csak napi 6,1-et. A
19-24 évesek helyezkednek el a
skála túloldalán, napi 2,8 óra té-
vézéssel a 15-8 éves kategória át-
lagban napi 3 órát „teljesít”. A
falusiak sokkal kevesebbet, napi
2,9 órát tévéznek, míg a buka-
restiek napi 5,2-t. A házasok és
az elváltak 5,75 órát töltenek té-
vézéssel, míg a meg nem háza-
sodottak napi 3,45-öt. 

Több mint egy hónapon át egyetlen kicsi
széket sem tudott eladni egy újonnan létre-
hozott finnországi internetes bútoráruház. A
virtuális üzletben, ahol a legkülönfélébb ár-
fekvésû, zömében hazai gyártású bútort és
kiegészítõt lehetett volna megvásárolni, a
nyitás utáni hetekben elvileg komoly áren-
gedményekkel csalogatták a vásárlókat.
Mint késõbb kiderült, a dolognak egyetlen
szépséghibája volt, az online áruház kínála-
ta végül fel sem került a világhálóra, ugyan-
is a weboldal készítésével megbízott cég nem
tudott idejében végezni a programozási
munkálatokkal. A titokban maradt vállal-
kozás most egy valóságos bíróságon próbálja
visszaszerezni az elmaradt hasznot.
Egy virtuális ágyban aludni sem lehet, ha
az ember nem ismeri a jelszót.

(szûcs el)

Száz szó

Postafiók

Kattints rá, Nagyi! (Számítógépes
tanfolyam a nyugdíjas években)

„A nagymamámnak? Miért jó ez?” – kér-
dezte meglepõdve tizenéves tanítványom.
És ekkor elkezdtük boncolgatni meggyöke-
resedett, belénk ivódott téveszméinket, elõ-
ítéleteinket. A nagyi már idõs, (...) még a
bevásárlás is nehezére esik, nemhogy eljár-
ni egy tanfolyamra és „gépezni”. Nem
tudja már megtanulni! (...) Nos, kiderült,
vannak még „nagyik”, akik nem így gon-
dolják. (...) 15 elszánt, tanulni vágyó má-
sodik-harmadik generációs nõ és férfi dön-
tött úgy, hogy megpróbálja. Részt vesz a
Bukaresti Magyar Klub által meghirdetett
számítógépes tanfolyamon. A részvételi díj
jelképes, helyszíne az Ady Endre Líceum
jól felszerelt informatikaterme, melyet az
iskola ingyen bocsátott rendelkezésünkre.
A munkát az iskola informatikatanára és a
Bukaresti Magyar Klub önkéntesei segítik.
A szervezés során a legnagyobb, megkerül-
hetetlen nehézség éppen a kommunikáció,
a kapcsolatfelvétel volt. Hogyan lehet meg-
szólítani a Bukarestben szétszóródva élõ
magyarokat? Melyek azok a csatornák,
amelyeken az információ eljut ehhez a ki-
sebbséghez? Ez az út nyilvánvalóan a leg-
egyszerûbben a számítógép segítségével
járható. Ezt tanulják meg diákjaink, a je-
lentkezõk. Szeretnénk elérni, hogy az
„ikon, skype, e-mail, böngészõ, internet”
szavak ne váltsanak ki borzongást senki-
ben, hogy a megszerzett tudás birtokában
senki se „féljen” a számítógéptõl. Ilyen lel-
kes, „szófogadó”, igyekvõ diákot kívánok
minden tanárnak. Olyan diákot, aki nem
az óra végét, hanem a kezdetét várja, aki
érdeklõdõ – bár kissé szemérmes és szé-
gyenlõs, ha nem tudja rögtön megoldani a
feladatot. Hiszen az egér ebben a korban
már nem mindig arra mozog, amerre sze-
retnénk, és nem könnyû megérteni a kike-
rülhetetlen angol szavakat, a technika rej-
telmeit. Bizonyos, hogy lassabban kell ha-
ladni, hogy sokszor meg kell ismételni
azokat a mozdulatokat, amelyek a mi
gyermekeink számára szinte születésük
percétõl mindennapos gyakorlattá váltak.
Nem akarunk mindent megtanítani. Nem
is lehet 10 óra alatt mindent megtanulni.
De le lehet gyõzni az idegenkedést, a ti-
tokzatosságot. Meg akarjuk mutatni ennek
a generációnak és mindazoknak, akik vál-
lalkoztak rá, hogy kell és lehet tanulni –
ebben az életkorban is. 

Kodrik Judit, 
a Bukaresti Magyar Klub alelnöke 

Öt órát tévézünk naponta

Fiatalos, dinamikus 100 százalékban magyar tu-

lajdonú kereskedelmi cég keres kötetlen munka-

idõs projektmenedzseri munkakörre kollegákat. 

Feltétel: Román magyar nyelvtudás és jogosít-

vány. A fényképes önéletrajzokat erzsebet.

sabau@rotterom.ro e-mail címre kérjük. 

Apróhirdetés

Vérdíj a tényfeltáró fejére
ÚMSZ

Kétezer lejes vérdíjat tûzött
ki egy Zsil-völgyi, jelenlegi és

volt rendõrökbõl, üzletemberek-
bõl és egy polgármesterbõl álló
alvilági banda Cãtãlin Docea, a
Ziarul Vãii Jiului címû lap igaz-
gatójának a fejére. Az újságírót
egy televíziós mûsor közben ér-
tesítette az alvilági körökben
Ciobâlc névre hallgató bûnözõ,
hogy 2000 lejt ajánlottak fel ne-
ki azért, hogy „testileg megfe-
nyítse”. Az illetõ, aki értesített a
készülõ merényletrõl, azt java-
solta, hogy az elkövetkezõkben
legyek résen, ugyanis nem va-

gyok biztonságban” - nyilatkoz-
ta a sajtónak Docea. A bûnözõk
indoka az, hogy az újságíró lap-
jában sok leleplezõ riportot kö-
zölt az említett bûnözõcsoport
törvénytelen tevékenységeirõl.

„Piszkos” múlt

Az újságíró 2004 novemberé-
ben került nyílt összetûzésbe a
petrozsényi rendõrséggel, ami-
kor is interneten rátalált Aurel
Buruianã rendõr által felelõtle-
nül kezelt iratokra. Buruianã
nem tisztázott célokból közzé-
tett az interneten több olyan, tit-
kos információt tartalmazó ira-

tot, amely veszélyeztette a nem-
zetbiztonságot. Az újságírót a
161/2003-as korrupcióellenes
törvény áthágásával vádolta
meg az ügyészség, három hó-
naptól 12 évig terjedõ börtön-
büntetést lebegtetve elõtte, míg
a felelõtlen rendõrt csupán há-
rom hónapra terjedõ 20 száza-
lékos fizetésmegvonással bün-
tették.

COM: védelmet kérünk 

Az ügyre reagált a romániai
Sajtószervezetek Szövetsége
(COM) is, amely Docea védel-
mében, illetve a fenyegetõk

megbüntetésében kérte az Or-
szágos Fõügyészség közbelépé-
sét. A COM szerint a szólássza-
badság súlyos megsértésérõl van
szó, ugyanakkor több olyan
esetre is figyelmeztet a szövet-
ség, amelyek során a sajtósok el-
len vétkezõ hatósági személyek
jelképes büntetésekkel, vagy épp
büntetlenül úszták meg gonosz-
tetteiket – ilyen például Carmen
Cosman, a România liberã Zsil-
völgyi tudósítója, akinek a bán-
talmazóit nem vonták jogilag fe-
lelõsségre. „Félõ, nehogy Docea
is jóvátehetetlen bántalmazáso-
kat szenvedjen el” – áll a COM
nyilatkozatában. 

Romániáé Európa 
leggyorsabb netkapcsolata
ÚMSZ

Negyedik helyen áll Romá-
nia a világ nagysebességû

internet-kapcsolati ranglistáján,
melynek dobogós helyeit Dél-
Korea, Hongkong és Japán bir-
tokolja – áll az Akamai társaság
legújabb jelentésében. (Az Ame-
rikai Egyesült Államok 22.) Az
országban jelenleg 7,2 Mbps-os
az internet átlagsebessége, ami
14 százalékkal nagyobb az elõzõ
évharmad méréseihez képest.
Világszinten az internet átlagse-
bessége a stabil 1,7 Mbps-os

szinten áll, annak ellenére, hogy
a toplista elsõ nyolc helyén levõ
országokban nõtt az inter-
netkapcsolat átlagsebessége.   

Az Akamai jelentése a 100
leggyorsabb internetkapcsolattal
rendelkezõ város toplistáját is
bemutatta, melyen három ro-
mán város is szerepel. A három
amerikai város – Berkeley (18,7
Mbps), Chapel Hill (17,4 Mbps)
és Standford (16,9 Mbps) – ve-
zette listára Konstanca (8,9
Mbps – 45. hely) Iasi (8,5 Mbps
– 54. hely) és Temesvár (8 Mbps
– 65. hely) is felkerült. 

Romániában a nõk vezetik a tévénézõk toplistáját. A szebbik nem átlagosan napi öt órát tölt a „varázsdoboz” elõtt

A gazdasági recesszió ellenére tavaly vi-

lágszerte nõtt a tévézésre fordított idõ –

derült ki az Eurodata TV Worldwide 

felmérésébõl. Romániában azonban 

a világátlagnál két órával többet töltöttek 

a készülékek elõtt.
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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 Tálentum
15.55 Bábel tornya (sp.
ism. sor.)
16.45 Barbakán (magyar
táncf.)
17.05 Enrique és Judita
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híradó, Időjárás-
jelentés
19.35 Mese
20.00 Külvárosi rendőrök
(filmsor.)
21.00 Fados (port.-sp. mu-
sical, 2007)
22.30 Híradó, Sport
22.45 Közbeszéd - Aktuális
háttérműsor
23.05 Megállítjuk 1 
millióért
23.10 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.25 Kikötő program-
ajánló
23.35 A legenda folytató-
dik...
0.20 Drót (am. tévéfilm
sor.)
1.15 EtnoKlub
2.25 Kikötő - Friss

TV2, 12.45
Ellopott nyár

A vakáció előtt a tanár néni lelki útravalóval búcsúzik: a
szünidőben mindenki az Úr útját járja és ne az Ördögét. Pete
ezt úgy értelmezi, hogy a nyáron valakit az ő istenéhez kell
térítenie. Hamar megtalálja a megfelelő alanyt erre a szerep-
re, a zsidó rabbit. A jó humorézékkel megáldott Jacobsen
rabbival kedves teológiai párbeszédbe bonyolódnak, míg
meg nem ismeri a rabbi beteg kisfiát, Dannyt.

DUNA Televízió, 21.00
Fados

A fado melankolikus hangvételű zenei műfaj, megzenésített
vers, melyet egy énekes egy portugál gitár, egy spanyol gi-
tár és egy akkusztikus basszusgitár vagy nagybőgő kísére-
tében ad elő. Hazája Portugália, ezen belül is Lisszabon, ahol
először az 1820-as években volt hallható. A film a fado szü-
letését kutatja és ebből a célból pörgeti végig szemünk előtt
az elmúlt majdnem 200 év sokszínű fado stílusait.

film+, 22.10
Madarak - A hollók támadása

A kisvársoi helyi seriff, Wayne éppen utolsó szolgálati nap-
ját tölti, de mielőtt még végleg visszaadná a jelvényét, egy
furcsa halálesethez riasztják. Az érintettek először még ér-
tetlenül állnak a dolog felett, de hamar kiderül, hogy miről
van szó. Egy hatalmas hollóraj egyedei félelmetesen visel-
kednek. Senki és semmi nincs biztonságban a meglepően
okos és vérszomjas madaraktól.

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 A magyar írásbeli-
ség története
11.45 100 év - Játék a
színház
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Zenelánc
15.45 1100 év Európa kö-
zepén
16.10 Harmónia
16.35 Magyar retro
17.30 Egy lépés előre (sp.
filmsor.)
18.20 Hungarythm (ma-
gyar dokumentumf.)
18.45 Ez történt ma reg-
gel
20.25 Innovációs percek
20.30 A kis királylány
(rajzfilm sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.15 Marilyn - az utolsó
fellépés
22.55 Záróra
23.45 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
0.30 Zsarolás (angol
thriller)
2.00 Dublini doktorok (ír
filmsor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.35 Idegen szív (am.
filmdráma)
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 Gálvölgyi-show
23.00 Kész Átverés!
0.05 Házon kívül - Heti
magazine
0.40 Európai idő - EU-
magazin
1.00 Alias (amerikai ak-
ciófilm-sor.)
1.50 Reflektor - Sztárma-
gazin
2.05 Infománia - Multimé-
dia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.40 Teleshop
12.45 Ellopott nyár (am.
filmdráma)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Lassie (amerikai-
kanadai filmsor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (am. 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 Tök alsó 2. - Eu-
rópai turné (amerikai
vígj.)
0.00 Painkiller Jane
(kan.-am. sci-fi sor.)
1.00 Tények Este – Hír-
műsor
1.30 EZO.TV
2.20 GSG 9 - Az elit
kommandó
3.10 Segíts magadon!
3.35 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 Széles út (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
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja 

8.25 Columbo: Kapj el,
ha tudsz! 9.55 Gyilkos so-
rok (filmsorozat) 10.55
Smallville 11.50 Szívek
szállodája 12.50 A nagy
házalakítás 13.50 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 9.00
Sport.ro Hírek 10.10 Kü-
lön kiadás 11.10 Informá-
ció 12.00 Hírek 12.10 Eu-
ropa League 13.10 Vaká-
ciós játékok 14.10 Tenisz:
Roma 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.05 Információ
20.05 A fény harcosai
21.00 Sport Hírek 22.00
Labdarúgás Europa
League: Liverpool - Atleti-
co 000 Labdarúgás Eu-
ropa League: Fulham -
Hamburg   

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Elbűvölt hold
(filmsorozat) 11.15 Szen-
vedélyek (filmsorozat)
14.00 RBD, a család (soro-
zat) 15.30 Elrabolt sorsok
(sorozat) 16.30 Maria
Mercedes (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30
Mindörökké együtt (soro-
zat) 19.30 Kaméleonok
(sorozat) 20.30 Predeszti-
náltak (sor.) 21.30 A bosz-
szú álarca (sor.) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
India (sor.)    

8.05 Mama Jack (ame-
rikai-dél-af. vígj.) 10.00
Televíziós vásárlás
13.05 Kölcsönbaba visz-
szajár (amerikai vígj.)
14.45 Sírhely kilátással
(vígj.) 16.30 Mindent be-
le, fiúk! (olasz akció-vígj.)
18.15 A Midsomer gyil-
kosságok (krimisorozat)
20.15 Halálfélelem (ame-
rikai akcióf.) 22.10 A hol-
lók támadása (horror)
23.50 Barlangi szörnye-
teg (horror) 1.45 Gyilkos
kobold 3   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet (soro-
zat) 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.15 Legyél az enyém (re-
ality show) 14.45 Egy új
sors (filmsorozat) 16.00
Terefere Bahmuval (show)
18.30 Hírek 19.30 Me-
nyet anyának (show)
20.30 Szegény gazdag
gyermekek 22.00 NYC:
Tornado Terror (kanadai
akciófilm, 2008) 0.00 A
fal mögött (am.-kan. hor-
ror, 2008)   

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 Rejtélyek asz-
szonya: A játszma (ameri-
kai. krimi) 19.00 A Par-
tiőrség (auszt. tévéfilm so-
rozat) 20.00 Trükkös he-
kus (sorozat) 21.00 Bűnös
szándék (sor.) 22.00 Viha-
ros vizeken (amerikai 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 filmsor.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Együtt
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
sorozat)
19.35 McLeod lányai
(auszt. filmsor.)
20.20 Megállítjuk 1 millió-
ért
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Hogy volt!?... - Extra
22.00 Az Este – Csütörtök
22.30 Markó Iván-Keve-
házi Gábor: Emberi him-
nusz
23.40 Kassza
1.00 Prizma
1.15 Hírek - Időjárás-jelen-
tés
1.20 Memento
1.30 Nappali

7.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szórakoz-
tató műsor
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő - szórakoz-
tató műsor, második rész
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin film-
sorozat)
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.)
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 Hopkins Kórház (do-
kumentum)

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
9.55 Könyvbemutató
10.00 A kincses sziget ka-
lózai (amerikai kalandfilm,
2006, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Agatha Christie: Va-
csora tizenhármasban
(amerikai-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 A titkok könyvtára
3. - A Júdás-kehely átka
(amerikai akciófilm, 2008)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Labradúgás: Fulham -
Hamburg

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival

10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (amerikai filmsor.)
12.00 Csillagháló (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Benny Hill (angol
vígjátéksor.)
14.30 Kikezdesz a sző-
kékkel?
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 szó-
rakoztató műsora
1.00 Különleges ügyosz-
tály (amerikai sor.)
2.00 Mutassalak be a
szüleimnek (ism.)

6.00 Saman király (ism.)
6.30 Tarzan (ism.)
7.00 Senki sem tökéletes
7.30 Apák és picurjaik
(sor.)
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 Mayerthorpe tragé-
dia (kanadai filmdráma,
2008)
1.00 Hírek, sport,
időjárásjelentésú
2.00 Mondenii Show
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák –
Tojásgyár
11.00 Amcsi motorok -
Unique Machine motor
12.00 A Kolónia
13.00 Hogyan csinálják
14.00 A túlélés törvényei
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült -
Síszemüveg, toronydaru
17.00 Állítólag… - Gyilkos
örvény
18.00 Amcsi motorok -
OCC Band motor

19.00 Mocsári favágók -
Gépbajok
20.00 Túlélés törvényei -
Alaszkai-hegység
21.00 Hogyan készült -
Fémkeresők
22.00 Hogyan csinálják
22.30 A borzalom pillana-
tai
23.30 Éljük túl a kataszt-
rófát
0.30 Fekete arany
1.30 A Kolónia - A hit pró-
bája
2.30 A túlélés törvényei 

7.00 Szépségközpont
(olasz filmsorozat, 
ism.)
8.10 Az idő rabjai 
(kanadai családi kaland-
film, 2003, 1. rész, 
ism.)
9.50 Győztesek
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Bazár (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 Enigmák a Kárpá-
tokban
17.30 Kosárlabda
18.00 Euronews
19.30 Az idő rabjai 
(kanadai családi kaland-
film, 2003, 2. rész)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek
23.10 Harcra született
(thaiföldi akciófilm,
2004)
0.50 Az én költségveté-
sem (ism.)
1.25 A bár (amerikai
filmdráma, 1999, 
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, Hit-
világ, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00
Híradás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55
A nap hírei röviden   

CSÜTÖRTÖK
2010. április 29.
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Ma Valéria nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Valéria a latin Valerius,
magyarul Valér  férfinév
nõi párja. 
Holnap Péter napja lesz.

Évfordulók
• 1131-ben ezen a napon
koronázták meg II. Béla
magyar királyt.
• 1754-ben született Gróf
Széchényi Ferenc, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum
alapítója.
• 1937-ben született Szad-
dám Huszein iraki elnök,
diktátor.

Vicc
Élt egyszer egy fiatalem-
ber, aki már gyermekkora
óta arra vágyott, hogy író
legyen. Egyszer azt mond-
ta az édesanyjának:
– Olyan nagy író leszek,
hogy az egész világon
mindenhol olvassák majd
a mûveimet, és minden
írásom mély érzelmeket
vált majd ki az olvasók-
ból, zokogni fognak, si-
koltani, üvölteni, voníta-

ni a dühtõl és a fájdalomtól.
Ez a férfi ma a Microsoftnál
dolgozik és hibaüzeneteket
ír.

Recept
Ropogós csirkesült
Hozzávalók: 2 konyhakész
grillcsirke, 1 vöröshagyma, 1
ek. cukor, 1 gerezd fokhagy-
ma, 1 ek. mustár, 3 ek.
Worcester-szósz, 2 ek. para-
dicsompüré, 0,5 dl olaj, 0,3
könnyû borecet, só.
Elkészítése: A hagymát és
a fokhagymát apróra vág-
juk, majd olajban meg-
dinszteljük, és hozzáadjuk a
paradicsompürét, ecetet,
cukrot, mustárt, sót és a
Worcester-szószt. Kb. 10
percig pároljuk az egészet,
és megfelelõ mennyiségû vi-
zet adunk közben hozzá, ha
besûrûsödik. A csirkéket
tepsibe tesszük, szósszal be-
kenjük õket, majd elõmele-
gített sütõben kb. 25 percig
sütjük. Ekkor megfordítjuk,
így is bekenjük a szósszal,
majd tovább sütjük kb. 30
percig. Tálaláskor salátával
kínáljuk.
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Minden nehéz dolog valami
könnyûben, minden nagy pe-
dig valami kicsiben gyökere-
zik. A dolgok gyökerüknél vég-
telenül egyszerûek. Ezt viszont
csak ritkán látjuk meg. Sokkal
inkább megijedünk a nagy ba-
jok és a hatalmas dolgok elõtt,
látva azok terebélyességét és le-
gyõzhetetlenségét. Félelmünk
megakadályoz abban, hogy
megvizsgáljuk azokat. Ha

ugyanis megkeressük gyökerü-
ket, akkor könnyen rájövünk,
hogy minden baj és probléma
egy pontra vezethetõ vissza. Egy
tévedés, egy hiba bajok hosszú
láncolatát indítja be. Ha meg
akarsz oldani egy problémát, ke-
resd meg a gyökerét. Ha meg-
szünteted az elsõ tévedést, megol-
dódik a többi is. Ehhez sok alá-
zat kell, a gyökerek ugyanis min-
dig lent vannak.  

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Legyen óvatos és türelmes, mert
a telihold az embereket felzaklat-
ja, és könnyen megsértõdhet
vagy megsért másokat. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A telihold nyugtalanná teszi és
befelé fordulóbb, félreállóbb, mint
általában szokott. Az otthona
szépítésében kiélheti kreativitá-
sát, amire nagyon vágyakozik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Mindent sikeresen elvégez, amit
eltervezett. A teliholdtól ugyan
érzékenyebbé válik, de egy nagy
séta a friss levegõn helyre teszi lel-
kiállapotát.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha egyszer haragra gerjed, nehe-
zen lehet kirángatni a rossz han-
gulatából. Jobb lenne, ha most
kicsit elvonulna a tömeg elõl.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A szerelemben új kapcsolat után
vágyik. Különösen izgatónak
tartana egy modern, szabados
felfogású partnerrel való kapcso-
latot. Változatosságot szeretne.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Fogadja meg, hogy nem félté-
kenykedik a testvérére vagy a kol-
légájára, és nem próbál a rová-
sukra elõnyökhöz jutni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Merkúr együttállásban van a
Nappal, remek alkalom kínál-
kozik a családi együttlétre. Ve-
gye rá õket egy szép tavaszi ki-
rándulásra.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Lehet, hogy sokat vállalt? Nyu-
godtan tervezzen a hét végére,
még ha marad is egy kevés
munkája, akkor is lesz elég ideje
a családra, a társaságra, az ün-
nepre.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy világnézeti ügy okozhat kel-
lemetlen problémát. Érzi, hogy
vitapartnere takargat valamit,
csõbe akarja húzni. Tisztázó be-
szélgetésben lehet része.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A telihold szenvedélyessé teszi,
merész lépésekre szánja magát,
ami által önbizalma megnõ. Si-
keres és elégedett lehet.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A telihold hatására lelkiállapota
feszült, életvezetése stresszes. Pró-
báljon megnyugodni, a sérelme-
ken felülemelkedni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy kis konfliktus adódik kör-
nyezetében, ami a telihold ha-
tásának tudható be. Az esetle-
ges félreértések hamar megol-
dódnak.

Horoszkóp
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Röviden
Kirúgták Omert

Menesztette vezetõedzõjét, Aihan Omert a
Resicabányai UCM férfi kézilabdacsapata,
amiért az sorozatban immár a második sze-
zonban maradt le a bajnoki címrõl. Az
idény végéig az eddigi segédtréner, Grigore
Czari irányítja az együttest. A játékosok
sem úszták meg a büntetést, és a közgyûlé-
sen meghozott döntés alapján nem adnak
nekik prémiumot.

Colibãºanu meghódította 
az Annapurnát

Horia Colibãºanu meghódította a Himalája
8091 méteren fekvõ Annapurna csúcsát teg-
nap reggel. A temesvári alpinista két spa-
nyol társaságában egy kevésbé jártas és sok-
kal technikásabb útvonalon, tízórányi má-
szás után ért fel a csúcsra. Ugyancsak teg-
nap jutott fel a világ tizedik legmagasabb
hegycsúcsának számító Annapurnára a dél-
koreai 44 éves Oh Eun Szun is, aki oxigén-
palack nélkül tette meg az utat, és õ lett az
egyedüli nõ aki a világ mind a tizennégy,
nyolcezer méter feletti hegycsúcsát meghó-
dította.

Kezdõdik az elõdöntõ

Az egyik fél három gyõzelméig tartó elõ-
döntõ-sorozat elsõ mérkõzéseit rendezik ma
az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság-
ban. A címvédõ Ploieºti-i Asesoft
Medgyesre látogat, a Temesvári Elba pedig
a Kolozsvári U-Mobitelco vendége lesz.

Felére csökkentették Mutu fizetését

Ahogyan azt lapunk korábban elõjelezte,
tegnap hivatalosan is felére csökkentették
Adrian Mutu fizetését a Fiorentina futball-
csapatánál. A szibutraminfogyasztás miatt
megbüntetett román válogatott bérét kilenc
hónapos eltiltása idejére változtatták meg.

Rafa Benitez Torinóba tart

Az olaszországi sportsajtó információi sze-
rint a Juventusnál folytatja majd edzõi pá-
lyafutását Rafael Benitez, a Liverpool edzõ-
je. Az Anfield Roadon eltöltött hat év után
a spanyol tréner állítólag már megegyezett a
torinóiakkal, és a következõ idényre magá-
val viszi Olaszországba négy játékosát,
Fernando Torrest, Javier Mascheranót, Dirk
Kuytot és Martin Skrtelt.

Björn Borg ismét ütõt ragad

Hosszú szünet után visszatér a verseny-
sporthoz Björn Borg, a svédek legendás te-
niszezõje, aki a holnap kezdõdõ bostoni
szeniortornán ragad ismét ütõt. Az 53 éves
sportember elsõ ellenfele honfitársa, Mikael
Pernfors lesz, és ha sikerrel jár, a következõ
körben régi nagy riválisa, John McEnroe
következhet. Borg 1974 és 1981 között 11
Grand Slam-tornán diadalmaskodott,
McEnroe-val pályafutása során összesen 14-
szer találkozott, a mérleg 7-7 volt. Legemlé-
kezetesebb csatájukat 1980-ban a wimbledo-
ni döntõben vívták egymással, amikor is az
amerikai 18-16-ra nyert a negyedik szett rö-
vidítésében, majd a mindent eldöntõ ötödik
játszmában 8-6-ra Borg diadalmaskodott.

Gera Zoltán a toplistán

Gera Zoltán a 33. azon a listán, amelyet a
Daily Mail címû brit napilap honlapja kö-
zölt az angol labdarúgó-bajnokság mostani
szezonjának ötven legjobb játékosát rang-
sorolva. A 31 éves magyar támadónak a
cikk írója szerint hatalmas szerepe van ab-
ban, hogy klubja, a Fulham nagyszerûen
teljesít ebben az idényben, ráadásul beju-
tott az Európa Liga elõdöntõjébe is. A ko-
rábbi ferencvárosi labdarúgó többek között
olyan játékosokat elõz meg az újság listá-
ján, mint John Terry (Chelsea), Steven
Gerrard (Liverpool), Antonio Valencia
(Manchester United) vagy éppen Luca
Modric (Tottenham Hotspur).

Magyar foci románokkal
Nemzetközi tornává fejlesztenék a magyarországi Ligakupát

Labdarúgás

V. Ny. R.

Átlépné az államhatárokat
a magyar élvonalbeli labda-

rúgó-bajnokságért felelõs szak-
bizottság, és nemzetközi torná-
vá alakítaná át a magyar Liga-
kupát. Az elképzelés szerint ro-
mániai, szlovéniai és szlovákiai
csapatokat hívnának meg a so-
rozatba információink szerint
Romániában a második ligában
szereplõ Aradi UTA-t és a Bihar
FC-t keresték meg az ajánlattal.

„Valóban van róla szó, de
egyelõre még nem kaptunk visz-
szaigazolást” – mondta lapunk-
nak Nemes Ferenc, a Magyar
Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
megbízott elnöke. Elmagyaráz-
ta, hogy az NB1-es bizottság
már tavaly is tervezte ezt az át-
alakítást, ám akkor nem kaptak
engedélyt rá. Mivel határon át-
ívelõ tornáról van szó, az Euró-
pai Labdarúgó-szövetségnek
(UEFA) is jóvá kell hagynia, és
amíg a szervezet nem bólint rá,
addig nem valósulhat meg. No-
ha a konkrét versenykiírás még
nem készült el, Ioan Lucian, a
Bihar FC elnökének tudomása
szerint földrajzi szempontok
alapján alakítanák ki a csopor-
tokat, a mérkõzések pedig júli-
usban és augusztusban, vala-
mint  decemberben és januárban

lennének. „Így nem lenne szük-
ségünk edzõmeccsekre, különö-
sen, hogy lehetõségünk lenne öt
olyan futballistát is tesztelni,
akiket a klub még nem igazolt
le” – nyilatkozta a Bihar megyei
klub vezetõje, aki támogatja a
közös torna ötletét. Dan Dobai,
a csapat edzõje is pártolja a kez-
deményezést, mert játékosai
nemzetközi tapasztalatot sze-
reznének ezáltal.

Nemes szerint is elõnyös len-
ne ez a határon átívelõ Ligaku-
pa, mind a magyar, mind a ro-
mániai labdarúgásnak. Úgy
gondolja, hogy a fiatal futballis-
ták fejlõdésében is segítene, a
klubok pedig „éles helyzetben”
is letesztelhetnék a játékosokat
mielõtt még leigazolnák õket.

A magyar Ligakupa idei ki-
írásának döntõjét amúgy épp
ma rendezik Kecskeméten,

ahol a Debrecen és a Paks mér-
kõzik meg egymással. Elõtte
az MLSZ-nél tartanak elnöksé-
gi ülést, amelyen eldõl, hogy
májusban vagy csak nyáron
tartják meg a tisztújító közgyû-
lést. Ismert ugyanis, hogy Kis-
teleki István, a szervezet ko-
rábbi elnöke négy év után le-
mondott a tisztségrõl, Nemes
ideiglenesen látja el az MLSZ
irányítását. 

A Bihar FC (fehér mezben) szívesen szerepelne a magyarok által tervezett nemzetközi Ligakupában Fotó: Horgos Zsolt

Barcelonában harcol Chivu
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

„Történelmi pillanat elõtt
állunk, mindent bele kell

adnunk” – mondta Cristian
Chivu, az Internazionale román
válogatott futballistája a ma esti,
Barcelona elleni Bajnokok Ligá-
ja-elõdöntõ visszavágója elõtt.
A milánói együttesnek minden
esélye megvan arra, hogy to-
vábbjusson a torna fináléjába,
hiszen az elsõ mérkõzésen 3-1-re
nyert Olaszországban. A címvé-
dõ katalánok ugyanakkor nem
elõször kerülnek ilyen helyzet-
be, s a korábbi három alkalom-
ból kétszer is sikerült 3-1-rõl for-
dítaniuk, legutóbb az 1999–

2000-es idényben, a Chelsea el-
len. „Annyi gólt kell lõnünk,
amennyit csak lehet, mivel az
Inter is bármikor betalálhat.
Olyannak szeretném látni a
Nou Campot, mint még soha
azelõtt, és azt akarom, hogy az
Inter futballistái gyûlöljék a
munkájukat kilencven percen
át” – nyilatkozott nyilatkozta
Gérard Piqué, a Barcelona spa-
nyol válogatott védõje. A spa-
nyolok keretébõl egészen bizto-
san hiányozni fog a csapatkapi-
tány Carles Puyol, aki eltiltás
miatt nem léphet pályára, míg
az olaszok nem számíthatnak
Wesley Sneijderre és a Dejan
Stankovicra. A ma 21.45 órakor
kezdõdõ mérkõzést az TVR 1
élõben közvetíti. 

Játékban maradt a Vaslui
Labdarúgás

ÚMSZ

Vendéggyõzelemmel zárult
hétfõ este az élvonalbeli

labdarúgó-bajnokság 29. fordu-
lója, a Vaslui ugyanis 2-1-re
nyert a Curtea de Argeºi-i
Internaþional pályáján. A veze-
tést a házigazdák szerezték
meg a 45. percben, de Costly a
70. percben egyenlített, majd
Milisavljevic három pontot érõ
találatot jegyzett a bajnoki cí-
mért harcoló Vasluinak. „A há-
zigazdák játékosainak valóban
igazuk volt annál a helyzetnél,
amelybõl a szögletet szereztük
és kiegyenlítettünk, vissza kel-
lett volna adjuk nekik a labdát.
De õszintén szólva engem nem
érdekel a fair play trófea, a há-
rom pont izgat” – jelentette ki
Marius Lãcãtuº, a Vaslui edzõ-
je. Adrian Porumboiu, a klub
tulajdonosa viszont a gyõzelem

ellenére is elégedetlen volt, sze-
rinte ugyanis értékes keretük
van, de nem érti egyes játékosa-
inak a hozzáállását. 

A bajnokság állása
1. Kolozsvár 29 17 8 4 37-17 59
2. Urziceni 29 14 11 4 45-25 53
3. Steaua 29 15 8 6 41-32 53
4. Temesvár 29 13 13 3 50-21 52
5. Vaslui 29 15 7 7 39-26 52
6. Dinamo 29 12 12 5 40-27 48
7. Rapid 29 12 7 10 47-34 43
8. Galac 29 11 8 10 32-33 41
9. Brassó 29 10 8 11 31-27 38

10. Beszterce 29 8 10 11 28-38 34
11. Craiova 29 10 3 16 37-42 33
12. Medgyes 29 7 12 10 25-36 33
13. Ploieşti 29 7 10 12 29-37 31
14. Internaţ. 29 8 6 15 26-43 30
15. Tg. Jiu 29 6 11 12 17-27 29
16. Iaşi 29 7 7 15 25-41 28
17. Pt. Neamţ 29 5 10 14 24-45 25
18. Fehérvár 29 6 5 18 30-52 23
* a Rapid–Temesvár 0-3-as végered-
ménnyel számolva

A Vaslui egy pontra áll a Bajnokok Ligájában való szerepléstõl

Vérzõ kézzel Birminghamben
Torna

ÚMSZ

Aggodalommal tölti el Ana
Porgras állapota a romániai

küldöttséget a nõi tornászok bir-
minghami Európa-bajnokságá-
nak mai rajtja elõtt, a felemás kor-
láton világbajnoki bronzérmes
sportolónak ugyanis sebes a te-
nyere, s immár egy hete erõs fáj-
dalmat érez a ball bokájában.
„Megvizsgáltuk a lábát, de sem-
mi gyanúsat nem találtunk. A
vérzõ tenyere viszont felborítja a
számításainkat, mert nem tudjuk,
hogy képes lesz-e korláton verse-
nyezni. Pedig ott nagyon számí-
tottunk rá” – mondta Nicolae
Forminte edzõ. Porgras mellett
Cerasela Pãtraºcu, diana Che-

laru, Amelia Racea és Raluca
Haidu utazott el az angliai sereg-
szemlére. Nadia Comãneci, Ro-
mánia egykori tornászcsillaga
szerint nehéz évre kell számítani,
mivel ismét egy nagyon fiatal ge-
neráció versenyez. Tapasztalata
szerint az elmúlt években több or-
szág is megelõzte Romániát eb-
ben a sportágban, mert sokkal
komolyabban vették. „Az ameri-
kaiak nagyon jól készülnek a
2012-es londoni olimpiára, ezért
nagyon nehéz dolgunk lesz. Meg
kell õriznünk a helyünket a dobo-
gón” – nyilatkozta egy sajtótájé-
koztatón Comãneci, a Nemzet-
közi Special Olympics alelnöke.
„Nem azt mondom, hogy mi
visszafejlõdtünk, csak azt, hogy
jelenleg vannak, akik jobbak ná-
lunk” – magyarázta. 
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