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Két évre szóló, összesen öt-
milliárd euró értékû elõvigyá-

zatossági hitelszerzõdésrõl álla-
podott meg Románia a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) és az Eu-
rópai Unió képviselõivel – jelen-
tette be tegnap Mugur Isãrescu, a
Román Nemzeti Bank (BNR)
kormányzója. Hangsúlyozta: a
Washingtonból érkezõ 3,6 milli-
árd, illetve az uniós 1,4 milliárd
eurós hitel nem finanszírozási jel-
legû. „A pénzhez csak súlyos ese-
tekben nyúlnánk hozzá, amilyen
a lej elleni támadás lenne, amikor
a tartalékalapok és a bizalom any-
nyira megcsappannának egy régi-
ós krízis nyomán, hogy más esz-
közünk nem maradna” – mondta
Isãrescu. Folytatása a 6. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2485 ▼
1 amerikai dollár 3,1300 ▲
100 magyar forint 1,5829 ▲

Enyhülõ feszültség Egyiptomban

Az egyiptomi fõvárosban a katonák azt
akarják, hogy a tüntetõk hagyják el a köz-
ponti Tahrír teret és környékét, az élet pedig
térjen vissza a rendes kerékvágásba. Londo-
ni elemzõk szerint még mindig lehetséges,
hogy végül a hadsereg veszi át a hatalmat.

„Élvonalban marad a TIFF”

„Idén diverzifikálni
szeretnénk párhuza-
mos kínálatainkat, 
a 10. TIFF nem csu-
pán  filmfesztivál
lesz, hanem sokkal
több annál” – fogal-
maz a lapunknak
adott interjúban Tu-
dor Giurgiu fesz-
tiváligazgató, aki  
tavalyi „kifakadása”
után elégedett a ko-
lozsvári filmfesztivál
támogatottságával.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Társadalom 7
Színész és orvos: 
nem közszolga?

Ellentmondásosan viszonyul az orvos- és
színésztársadalom ahhoz a felvetéshez,
amelyet Traian Bãsescu államelnök tett a
napokban. Az állam feje vasárnap esti saj-
tótájékoztatóján újságírói kérdésre kifejtet-
te: az orvosok és színészek közalkalma-
zotti státusán változtatni kellene.

Média 9

Hitel
Nem lehetetlen. Valószínûtlen, valósze-
rûtlen, de nem lehetetlen. Románia
ugyanis a korlátlan lehetõségek és a való-
színûtlennek tûnõ, de általában mégis be-

következõ események országa.
Úgyhogy nem árt résen lenni,
és nem kell nagyon örülni a
jó(nak tûnõ) híreknek. De

egy icipicit azért lehet.
Mert hátha mégis, hátha
csak most az egyszer iga-

zat mondott az állam-
fõ. Bármennyire való-
színûtlennek tûnne.

Salamon 
Márton László

Mátyás szappanoperája
A politikusok nem tudnak megegyezni a szoborcsoport átadásának idõpontjáról

Boc: a gazdasági 

növekedés a cél Átfogó régiófejlesztési straté-
gia hiányában a kilátásba he-

lyezett Zsil-völgyi bányabezárá-
sok az alagút elejét jelenthetik az
ott élõk számára. A hétvégén
történt bányakatasztrófa nem-

csak a vájárok nehéz élet- és
munkakörülményeire irányította
ismét a figyelmet, de felszínre
hozta a kitermelési szektor prob-
lémáit és a régió jövõjének kér-
dését is. 6.oldal 

Van-e élet a bánya után?

Cs. P. T.

A nemzeti kisebbségek képvi-
selõi is sürgették tegnap a ko-

alíciós tanács ülésén a kisebbsé-
gek jogállásáról szóló törvény vi-
tájának felgyorsítását – tudtuk
meg Márton Árpádtól. A jogsza-
bály elfogadása a kormányzó pár-
tok közötti, aláírásra váró együtt-
mûködési megállapodás terveze-
tében is szerepel, s az RMDSZ-es
politikus szerint sikerült megte-
remteni a feltételeit annak, hogy
vitája még ebben az ülésszakban
kimozduljon a holtpontról. A tör-
vény korábban megfeneklett a
képviselõház oktatási, jogi és em-
beri jogi szakbizottságánál, ame-
lyeknek együtt kell elkészíteniük
jelentésüket a tervezetrõl. 
Folytatása a 3. oldalon 

Kisebbségi

törvény: start!

„Ha a restaurálást is a politikusoknak kellett volna elvégezniük, akkor a szoborcsoport
még mindig deszkaállványok közé lenne szorítva” – kommentálta az ÚMSZ-nek Kolozsi
Tibor, a kolozsvári Mátyás-szobor vezetõ restaurátora azt, hogy a bukaresti és budapesti
mûvelõdési minisztérium sehogy sem tud megegyezni a kincses város már tavaly felújított
szimbóluma felavatásának idõpontjáról. László Attila alpolgármester „olcsó brazil szap-
panoperához” hasonlította a politikusok huzavonáját, Kántor Lajos, a Kolozsvár Társaság
elnöke pedig méltatlannak tartja a szoborcsoport körül kialakult helyzetet. 8. oldal 

Az ágazat problémáit hozta ismét felszínre a hétvégi urikányi robbanás

Fityisz a politikusoknak. A kolozsvári fiatalok január 20-án, villámcsõdületen leplezték le szimbolikusan a szoborcsoportot Fotó: Rohonyi D. Iván/Szabadság
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Röviden

Pártok feletti bizalom 

Egyöntetûen szavazott bizalmat tegnap az
avasújvárosi helyi tanács Ludróczky Sán-
dornak, aki ügyvezetõ polgármesterként ve-
zeti majd a magyar többségû községet a jö-
võ évi helyhatósági választásokig. Mint is-
meretes, a Szatmár megyei településen
múlt hónapban megtartott idõközi válasz-
tásokat a Magyar Polgári Párt (MPP) tá-
mogatását is élvezõ RMDSZ nyerte, a ma-
gyar összefogás eredményeként a tizenhá-
rom tagú képviselõtestületben nyolc ma-
gyar tanácsos került. Ludróczky Sándor
tegnap lapunknak elmondta, teljes támoga-
tást élvezve nagyobb hittel és bizalommal
lát munkához, hogy megpróbálja rendbe-
szedni a hosszú PSD-s uralom alatt lerom-
lott község dolgait. 

Prigoanã gyesre menne

Kétéves gyermeknevelési szabadságra men-
ne Silviu Prigoanã demokrata-liberális kép-
viselõ, aki tegnap hivatalosan kérvényezte
az alsóház állandó bizottságától munkavi-
szonyának felfüggesztését. Az ügy pikanté-
riája, hogy a szemételhordásból több tíz-
millió eurós vagyonra szert tett üzletember-
politikus a gyereknevelési támogatás és sza-
badságról folyó tavalyi vita alkalmával na-
gyon vehemensen az egyéves gyes mellett
foglalt állást, azzal érvelve, két év alatt a
nõk elveszítik szakmai jártasságukat. 

Szalonnafesztivál lesz Kolozsváron

Elõször tartanak jótékonysági szalonna-
fesztivált Kolozsvárott, hogy Erdély egyik
alapélelmiszere eljusson a rászorulókhoz is.
„Büszke a szalonnájára? Hozza be, és nyer-
jen!” – olvasható a SzalonnaFeszt 2011 fel-
hívása a Kolozsvár.info honlapon. A zsûri
február 18-án legalább egy kilogrammot
vár minden egyes nevezõtõl. A beérkezõ
„pályamunkák” felét az eseményen részt
vevõk kóstolhatják majd meg, másik felét
pedig a rászorulóknak ajánlják fel.

Sértésnek vették a japánok

Megbocsáthatatlan sértésnek nevezte Kan
Naoto japán kormányfõ (képünkön) Dmitrij
Medvegyev orosz elnök tavalyi novemberi
látogatását a Kuril-szigetek vitatott hovatar-

tozású déli szigetein. A miniszterelnök fo-
gadkozott, hogy mindent megtesz a
Moszkva által a II. világháború végén an-
nektált négy sziget visszaszerzéséért,
ugyanakkor síkra szállt a békés területren-
dezésrõl és az orosz–japán gazdasági
együttmûködésrõl szóló párbeszéd folytatá-
sa mellett.

Lövöldözés egy ohiói diákklubban

Lövöldözés tört ki vasárnap hajnalban egy
ohiói diákklubban rendezett vidám összejö-
vetelen. Az eset a Clevelandtõl mintegy
120 kilométerrel délkeletre található
Youngstown város állami egyetemén tör-
tént. Egy végzõs hallgatóval, a 25 éves
Jamail Johnsonnal egy tarkólövés végzett.

Hazarendelték a holland nagykövetet

Hollandia konzultációra visszarendelte te-
heráni nagykövetét, mert Iránban kivégez-
tek egy holland állampolgársággal is ren-
delkezõ iráni nõt. Hollandia azért fagyasz-
totta be diplomáciai kapcsolatait Teherán-
nal, mert januárban kábítószer-csempészés
vádjával felakasztották a kettõs állampol-
gárságú Zahra Bahramit.

ÚMSZ-összeállítás

Az egyiptomi fõvárosban a
kormányellenes tüntetõk útját

állják a katonai teherautóknak és
páncélozott jármûveknek, mert a
hadsereg szûkíteni akarja azt a te-
rületet, amelyet a demonstrálók
több mint egy hét óta elfoglalnak.
A katonák el akarják érni, hogy a
tüntetõk hagyják el a központi
Tahrír teret és környékét, amely
egyben Kairó egyik legfontosabb
közlekedési csomópontja, hogy

az élet visszatérhessen a rendes
kerékvágásba. A hadsereg már
szombaton megszigorította az
emberek belépését a központi vá-
rosrészbe, hogy megnehezítse a
tüntetõk összegyûlését. Kordon-
nal sikerült elszakítaniuk az
Egyiptomi Múzeum környékén
tábort verõket a többiektõl. A mú-
zeum közelében lévõk azonban
nem engedik továbbhaladni a jár-
mûveket.

Barack Obama biztos abban,
hogy egy szabályozottan végbe-

menõ politikai átmenet olyan
kormányt eredményezhet Egyip-
tomban, amely továbbra is az
Egyesült Államok partnere ma-
rad, de az arab ország már soha
nem lesz az, ami eddig volt – nyi-
latkozta vasárnap este az ameri-
kai elnök a Fox News tévécsator-
nának. „Csak õ tudja, mit akar.
Az Egyesült Államok nem diktál-
hat, nem erõszakoskodhat, de azt
megtehetjük, hogy azt mondjuk
neki: elérkezett a változtatások
ideje az ön országában. Mubarak
pedig már eldöntötte, hogy nem
jelölteti magát újra” – mondta.

A feszültség viszonylagos eny-
hülésének jeleit és a hadsereg
semleges magatartását emelik ki
Egyiptommal foglalkozó leg-
újabb helyzetértékeléseikben lon-
doni stratégiai elemzõk, ám a
nagy citybeli cégek szakértõi sze-
rint továbbra is valószínû, hogy a
kormányváltás folyamata „zû-
rös” lesz, és még mindig nem zár-
ható ki, hogy végül a hadsereg ve-
szi át a hatalmat. 

MTI

Még a héten tervezetet készí-
tenek és juttatnak el Brüsszel-

be a magyar hatóságok a média-
törvény esetleges módosítási le-
hetõségeirõl – ebben állapodtak
meg a kormányt képviselõ szak-
értõk az Európai Bizottság szak-
értõivel tegnap Brüsszelben. Az
uniós testület ezt tanulmányozni
fogja, és szükség esetén további
egyeztetéseket fog kérni – tette
hozzá Jonathan Todd. Neelie
Kroes alelnök, digitális politiká-
ért felelõs biztos szóvivõje szerint
a tárgyaláson elsõsorban a hol-
land biztos korábbi levelében sze-
replõ témákról volt szó, s a terve-
zet a megtárgyalt elemekre kon-
centrál majd, és a megállapodás
szerint legkésõbb csütörtökön el-
juttatják Brüsszelbe. Todd han-
goztatta: Navracsics Tibor ma-
gyar miniszterelnök-helyettes
már a Kroes részére írt válaszá-
ban jelezte, hogy a kormány
szükség esetén készen áll változ-
tatni a törvényen. Egy folyamat
kezdetérõl van szó – mondta a
szóvivõ –, amely a bizottság re-
ményei szerint oda vezet majd,
hogy a magyar médiaalkotmány
és médiatörvény teljes összhang-
ban lesz az uniós jogszabályok-
kal, beleértve az alapvetõ jogok
chartáját is. Jonathan Todd úgy
értékelte a tegnapi többórás szak-
értõi tárgyalást, hogy kifejezetten
építõ jellegû, konstruktív volt. A
mostani egyeztetést a magyar
kormány javasolta, azt követõen,
hogy elküldte válaszlevelét az
Európai Bizottságnak a testület
aggályaira. A  magyar delegáció
minisztériumi jogászokból és
médiaszakértobol állt, a média-
hatóság képviselõi nem voltak a
tagjai – nyilatkozta Kovács Zol-
tán, a magyar kormányzati kom-
munikációért felelõs államtitkár.
A kormány és az Európai Bizott-
ság szakértõi szövegszerû tör-
vénymódosító javaslatokról tár-
gyaltak egymással. 

Magyar terv
készül a törvény
módosítására

Hírösszefoglaló

A magyar miniszterelnök
szerint olyan új alkotmányra

van szükség, amely a magyar
szellem megnyilatkozása, élesen
elhatárolódik a magyarságot
megnyomorító korszaktól, lezár-
ja a múltat, valamint szilárd, vég-
leges alapot teremt Magyaror-
szágnak és ezzel biztonságba he-
lyezi a jövõt. Orbán Viktor errõl
alig negyvenperces országérté-

kelõ beszédében szólt tegnap Bu-
dapesten. A Magyar Polgári
Együttmûködés Egyesület ren-
dezvényén úgy fogalmazott: a je-
lenlegi „nem a magyarok alkot-
mánya”, hiszen szovjet minta
alapján készült, politikai paktu-
mok írták, és bár „nagyszerû jo-
gászok dolgoztak rajta, de mégis-
csak kényszerbõl született”. Or-
bán Viktor hangsúlyozta: a mai
magyar élet az 56-os forradalom
alapjára épült, a jelenlegi alkot-

mányban azonban errõl egyetlen
szó sincs.

Ahhoz, hogy Magyarország
legyûrje az államadósságot, min-
denkinek, aki munkaképes, dol-
goznia kell. „2011-ben hadat
üzenünk az államadósságnak” –
jelentette ki, és hozzátette: az or-
szág legtöbb gondjának okozója
a magas államadósság. Orbán
Viktor szerint az arányos adó-
rendszerrel, a bankadó és a vál-
ságadók bevezetésével, „a nyug-
díjrendszer megmentésével” a

kormány az elsõ lépéseket meg-
tette, ez azonban nem elég, a vál-
ság és az adósság leküzdéséhez
az szükséges, hogy minél többen
dolgozzanak.

A miniszterelnök hangsúlyoz-
ta: „ha néhány dologban ismét el-
sõk lehetünk Európában, mint
ahogy az adórendszerünkkel már
azok vagyunk”, akkor Magyaror-
szág képes lesz biztosítani a bol-
dogulást itthon minden becsülete-
sen dolgozó és vállalkozó magyar
ember számára. 

Orbán hadat üzent az adósságnak

Enyhül a feszültség
Katonák állják a tüntetõk útját Egyiptom fõvárosában

Zaklatják az újságírókat

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-szerve-
zet nem végleges hétfõi mérlege szerint egy újságírót megöltek, 75-
öt bántalmaztak vagy megtámadtak az elmúlt héten Egyiptom-
ban, 73 másikat elõállítottak vagy elraboltak, és 25-tõl elkobozták
vagy tönkretették a felszerelését, hét újságíróról pedig egyáltalán
nincs hír. A fogva tartottak között volt a Népszabadság fotóriporte-
re, Kurucz Árpád, akit órákon keresztül bekötött szemmel ide-oda
hurcoltak a kairói éjszakában, katonák kikérdezték, átvizsgálták,
lefényképezték és megfélemlítették. Zaklatásnak tették ki a
Realitatea TV stábját, valamint a köztévé munkatársát, Adelin
Petriºort és operatõrét is.

Az ellenzéki pártok szerint semmitmondó volt

Orbán Viktor évértékelõ beszéde gyakorlatilag semmilyen konkré-
tumot nem tartalmazott arról, hogy a kormány miként akar fellép-
ni azon súlyos problémák ellen, amelyekkel az országnak szembe
kell néznie – reagált a beszédben elhangzottakra az LMP-s Jávor
Benedek. Hangsúlyozta: a miniszterelnök nem beszélt arról, hogy
a kormány miként akar segíteni a devizahiteleseknek, mit tartal-
maz majd a „sajtóban már több ízben beharangozott gazdasági
megszorító csomag”. A Jobbik az Országos Sajtószolgálat útján
rövid közleményt adott ki: „Orbán Viktor mai beszédét a konkré-
tumok teljes hiánya miatt képtelenség értékelni. Balczó Zoltán, a
Jobbik alelnöke.” Mesterházy Attila, az MSZP elnöke pedig kö-
zölte: ez a beszéd sokkal inkább hangulati elõkészítése volt azok-
nak a megszorításoknak, amelyeket a kormány februárban-márci-
usban be akar vezetni, mintsem egy ország évértékelése. 

A nõk buktatják meg Mubarakot? Lányok, asszonyok kitartóan tüntetnek férfi hozzátartozóik oldalán

A magyar kormányfõ szokásához híven sokat anekdotázott Fotó: MTI



Folytatás az 1. oldalról

Márton Árpád szerint az elakadás
oka az volt, hogy egy korábbi ház-
bizottsági határozat értelmében a
három szakbizottság együttes ülé-
se csak akkor volt döntõképes, ha
a testületekben külön-külön meg-
volt a kvórum. Ez az akadály
részben elhárult már, mivel a kép-
viselõház vezetõségében most az
az egyezség született, hogy a tan-
ügyi bizottság tagjainak már nem
kell részt venniük az üléseken –
tájékoztatott a képviselõ. Az
egyezség hátterében gyakorlati
megfontolások is állnak, hogy a
törvény cikkelyenkénti vitájában
a tanügyi fejezet végére érkeztek a
szakbizottságok, így már nincs
érdemi szükség az oktatási testü-
let munkájára. 

Márton Árpád nem tudott arról
tájékoztatni, mikor folytatódik a
jogszabály vitája. Elmondta, a
törvény újbóli napirendre tûzésé-
ben a három szakbizottság elnö-
kének kell megegyeznie. „Vannak
azonban más lehetõségeink is ar-
ra, hogy ismét napirendre kerül-
jön a jogszabály” – mondta a kép-
viselõ, de nem kívánta részletez-
ni, milyen lehetõségekre utalt. 

Az RMDSZ-es politikus fontos
elõrelépésnek nevezte, hogy tar-
talmi kérdésekben is sikerült meg-
egyezni a koalíciós partnerekkel.
„Megállapodtunk abban, hogy a
vitát ott folytatjuk, ahol abba-
hagytuk, vagyis az oktatási fejezet
végétõl. Idõközben sikerült re-
konstruálni a korábbi szakbizott-
sági ülések jegyzõkönyveit is” –
magyarázta a képviselõ. Arra
utalt: korábban – jegyzõkönyvek
híján – vita tárgya volt az is, me-

lyik paragrafustól kellene folyatni
a cikkelyenkénti vitát.

Márton Árpád szerint a tör-
vény kulturális autonómiataná-
csokról szóló fejezete lehet még
vita tárgya a koalícióban. „Ebben
majd a pártelnököknek kell
egyezségre jutniuk. Dolgunkat
némileg megkönnyíti, hogy a kul-
turális autonómiatanácsokhoz ha-
sonló testületek alakultak nemré-
giben Szerbiában is” – mondta a
képviselõ.

A tervezet szerint a Kulturális
Autonómia Nemzeti Tanácsai jo-
gi személyiséggel rendelkezõ au-
tonóm közigazgatási hatóságok
lesznek. A testületek javaslatára a

parlament, a kormány, a válasz-
tott helyi közigazgatási hatóságok
olyan jogszabályokat fogadhatnak
el, amelyekkel a nemzeti kisebbsé-
gek etnikai, kulturális, nyelvi ön-
azonosságának megõrzésére, ki-
nyilvánítására és fejlesztésére való
jogok gyakorlására vonatkozó sa-
ját hatáskörüket a Kulturális Au-
tonómia Nemzeti Tanácsára ru-
házzák át.

A kisebbségi törvény tervezetét
2005-ben terjesztette a parlament
elé az RMDSZ. 

A jogszabály kimondja a nem-
zeti kisebbségek államalkotó té-
nyezõként történõ elismerését, a
nemzeti kisebbségekhez tartozó

személyek jogát etnikai, kulturá-
lis, nyelvi és vallási önazonossá-
guk megõrzéséhez, fejlesztéséhez
és kinyilvánításához. A tervezet a
nemzeti kisebbségek önazonossá-
gát a román állam törvény által
védett, alapvetõ értékként hatá-
rozza meg. Tiltja a nemzeti, faji
vagy vallási gyûlölet szítását, a ki-
sebbségek elleni uszítást, a közvet-
len vagy közvetett asszimilációt, a
nemzeti kisebbségek által lakott
régió etnikai összetételének meg-
változtatását, szavatolja a nemzeti
kisebbségek nemzeti szimbóluma-
inak használatát, nemzeti és vallá-
si ünnepeik megszervezését, a tör-
vény feltételeinek megfelelõen. 

ÚMSZAKTUÁLIS2011. február 8., kedd www.maszol.ro 3

Nehéz eldönteni: jó vagy
jó hír-e az, hogy a Nem-
zetközi Valutaalappal
kötött kétéves hitelszer-

zõdés utolsó részletét
– amint azt vasár-
nap este Traian

Bãsescu államfõ
(ki más tehette
volna?) bejelentet-

te – a román kormány már nem kívánja
lehívni. Miközben egy újabb – igaz: csak
készenléti, de hát ez elõbbi is annak in-
dult! – kétéves hitelszerzõdés aláírására
készülnek a felek.
Az elsõ gondolat, ami megfordul az
elemzõ fejében, az az, hogy hurrá. Eny-
nyi: hurrá. Vagyis, hogy nincs már szük-
ség a nemzetközi hitelintézet pénzére, er-
go kikászálódtunk a válsággödör legmé-
lyérõl, az ország gazdasága immár meg-
termeli a közbérek, nyugdíjak, szociális
juttatások kifizetésére szükséges összege-
ket. Persze nem árt résen lenni, erre való
a készenléti hitel, de íme, megvan az elsõ
egyértelmû, félreérthetetlen és kétségbe-
vonhatatlan jele annak, hogy valóban
túl vagyunk a nehezén.
Az ember azonban gondolkodó lény, s a
kétkedõbbjébõl lesz az újságíró. Ezért is
lehet az, hogy engem nem hagy nyugod-
ni a gondolat: hátha csak jól idõzített
kampányhúzást láthattunk az államfõ
és (kormány)pártja részérõl? Hátha a
nagy ellenzéki összefogás késztette
Traian Bãsescut arra, hogy valami biz-
tatót, lelkesítõt felmutasson az elpártolt
vagy elpártolni készülõ PD-L-szavazók-
nak, akkor is, ha az egész nem egyéb
szemfényvesztésnél?
Vagy, ami még rosszabb: mi van akkor,
ha a Nemzetközi Valutaalap és a továb-
bi megszorításokra – és az ezzel járó
népszerûségvesztésre – immár nem haj-
landó román kormány közötti tárgyalá-
sok meghiúsulása vezetett oda, hogy
Jeffrey Franksék nem folyósítják az
újabb hitelrészletet, de abba beleegyez-
nek, hogy Bukarest ezt úgy kommuni-
kálja: már nincs is szükség a kölcsönre?
Jó kis forgatókönyv, de mondja valaki
azt, hogy lehetetlen...
Nem lehetetlen. Valószínûtlen, valószerût-
len, de nem lehetetlen. Románia ugyanis
a korlátlan lehetõségek és a valószínûtlen-
nek tûnõ, de általában mégis bekövetkezõ
események országa. Úgyhogy nem árt ré-
sen lenni, és nem kell nagyon örülni a
jó(nak tûnõ) híreknek.
De egy icipicit azért lehet. Mert hátha
mégis, hátha csak most az egyszer igazat
mondott az államfõ.
Bármennyire valószínûtlennek tûnne.

Hitel

Salamon 
Márton László

Kisebbségi törvény: start!

ÚMSZ

Míg a magyar EU-elnökség
azt hangsúlyozza, hogy Ro-

mánia és Bulgária schengeni öve-
zethez való csatlakozását még
2011 elsõ felében szeretné megva-
lósítani, addig a román reakciók
azt látszanak alátámasztani, hogy
Bukarest már beletörõdött a ha-
lasztásba. „Semmiképpen sem
években, legfeljebb hónapokban
gondolkozunk Románia és Bulgá-
ria schengeni övezethez való csat-
lakozásának lehetséges határide-
jét illetõen, és dolgozunk azon,
hogy a két ország pontos csatlako-
zási dátumát még a magyar el-
nökség alatt rögzítsék” – közölte
tegnap a magyar belügyi tárca az
MTI megkeresésére. A magyar
hírügynökség annak kapcsán kért
véleményt, hogy Laurent Wau-
quiez, Franciaország EU-ügyi ál-
lamtitkára egy vasárnapi rádióin-
terjúban azt mondta, a két ország,
Bulgária és Románia eredetileg
márciusra tervezett csatlakozása a
schengeni övezethez több évbe is
telhet. A magyar hozzáállástól lé-
nyegesen eltér Teodor Baconschi
román külügyminiszter tegnapi
reakciója ugyanarra a francia nyi-
latkozatra, a bukaresti diplomácia
vezetõje sokkal lényegesebbnek
tartotta azt nyugtázni, hogy Pá-
rizsnak nincs elvi ellenvetése, ahe-
lyett, hogy a csatlakozás idõpont-
jának évekkel való kitolását ne-
hezményezte volna. 

Kinek fontosabb 

a csatlakozás?

Hosszú utat kell még bejárnia a kisebbségi törvénynek, amíg a képviselõk a plénumban szavazhatnak róla Fotó: Tofán Levente

Román lapszemle

A Romániai Szkeptikusok civil szervezet
negyven önkéntese szándékosan túlada-
golta magát homeopata gyógyszerekkel,
így kívánva bizonyítani, hogy azoknak
nincs semmiféle hatásuk az emberi szerve-
zetre. (Adevãrul) 14 millió eurós biztosí-
tási kárpótlást vett fel Ion Þiriac magánre-
pülõgépéért, amely a tavalyelõtti bályoki
vadászpartira szállította fiát és Elan
Schwartzenberg üzletembert. A gép kifu-
tott a nagyváradi röptéren és totálkáros
lett. (Click) A biztosítótársaságok nem
készültek fel egy nagy földrengésre. Jelen-
leg nincs kellõ pénzügyi fedezetük arra,
hogy ügyfeleiknek kártérítést fizethesse-
nek a természeti katasztrófa okozta pusz-
tításokért. (Curierul naþional) Brit kuta-
tók elõállították az influenza valamennyi
vírustörzse ellen hatásosan alkalmazható
védõoltást. A szérumot egyelõre önkénte-
seken próbálták ki. (EVZ) Hidrológiai
szakemberek figyelmeztetése szerint újabb
árvizek várhatók az ország északi, közép-
sõ és keleti felében. A meglepetést azon-
ban nem a megszokottá vált árvizek okoz-
zák, hanem az, hogy az állam nem fizet
majd kártérítést a károsultaknak. (EVZ)

M. Á. Zs.

„Soha nem fogom átengedni
Bákót Viorel Hrebenciuc maf-

fiájának” – fedte fel a szociálde-
mokraták és liberálisok közötti
helyi feszültségeket Romeo
Stavarache, a moldvai város PNL-
s polgármestere. Harcias nyilatko-
zata annál is meglepõbb, hogy
alig két nappal korábban, a
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
megalakításakor a két ellenzéki
párt vezetõi ünnepélyesen vállal-
ták, hogy együttmûködésük min-
den területi szervezetre kiterjed
majd. „Hrebenciuc emberei nem
lesznek rajta a közös listákon. Ne
feledkezzünk meg arról, hogy
mennyit ártottak megyénknek és
városunknak” – fogalmazott Sta-
varache. Nyilatkozata Bukarest-
ben is nyugtalanságot váltott ki,
Victor Ponta PSD-elnök szerint

mindenhol meg kell keresni a he-
lyes megoldást. „Szövetségünk a
románok érdekeit szolgálja. A hi-
úságokat és személyes vitákat fél-
re kell tennünk” – fogalmazott
Ponta. 

Markó Béla RMDSZ-elnök
szerint az ellenzéki szövetkezés
nem érinti a kormánykoalíciót,
alakulata mindaddig kitart a PD-
L mellett, ameddig a nagyobbik
kormánypárt teljesíti a közös
programban vállaltakat. „Mi egy
másik koalíció tagjai vagyunk,
amelyet egyelõre nem áll szándé-
kunkban cserbenhagyni” – szö-
gezte le Markó, hozzátéve, hogy
azért az RMDSZ „senkihez
sincs egy életre hozzákötve”.
Úgy vélte, hogy a három hét
múlva esedékes tisztújító kong-
resszus után sem áll át az
RMDSZ. Markó tanácsot is
adott az USL vezetõinek, szerin-
te az új ellenzéki koalíció priori-
tása a három alakulat összehan-
golása kellene legyen, nem pedig
Traian Bãsescu államfõ minden-
áron való felfüggesztése. 

Torzsalkodás az ellenzék soraiban
IRES: ellenzéki fölény minden szinten
A szavazatok 41 százalékával Crin Antonescu liberális elnök nyer-
né az elnökválasztások elsõ fordulóját – derült ki az IRES tegnap
közzétett adataiból. Mivel a felmérést február 2-3-án végezték, a
szociológusok külön mérték a Szociál-Liberális Szövetség (USL)
pártelnökeinek és az ellenzéki struktúra pártjainak népszerûségét.
Így az elnökválasztási versenyben 15 százalékkal második helyre
rangsorolt Victor Ponta PSD-elnök „szavazatainak” átadásával,
Antonescu már az elsõ fordulóban megnyerné az elnökválasztá-
sokat. A pártok versenyét is az ellenzéki alakulatok nyernék meg
az IRES-felmérés szerint, a választók 31,1 százaléka a szociálde-
mokratákra, 26,8 százaléka a liberális-konzervatív pártszövetség-
re voksolna. A Demokrata-Liberális Párt (PD-L) a képzeletbeli
dobogó harmadik fokán végezne 18,2 százalékkal. Bejutna még a
parlamentbe a Dan Diaconescu OTV-tulajdonos által alapított
Néppárt (7,9 százalék) és az RMDSZ 6,8 százalék).

Victor Ponta (jobbra) szerint pártjának félre kell tennie a személyes vitákat
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Gy. Z.

Ha képzeletben visszala-
pozunk a hírekben, rög-

vest eszünkbe jutnak az
olyan katasztrófák, mint
amilyent a délkelet-ázsiai
cunami, megannyi földren-
gés, bányatragédia, árvíz,
szokatlan erejû viharok soro-
zata okozott – gyakorlatilag
körös-körül az egész glóbu-
szon. Szakemberek igyekez-
nek megfejteni a titkot: a me-
teorológusok a globális fel-
melegedést okolják, a kör-
nyezetvédõk az ember rabló-
gazdálkodást jelentõ beavat-
kozását az Amazonas õser-
deitõl a Kárpátok tarvágásá-
ig, a geológusok pedig a Föld
mágneses mezõjének a visel-
kedésében lelik a magyará-
zatot.

Teljes pólusváltás

A Föld mágneses mezõje
természetes védõpajzsként
öleli körül bolygónkat,
megvéd bennünket a veszé-
lyes kozmikus sugárzástól.
Amennyiben azonban elve-
szítjük ezt a védelmezõ
magnetoszférát, világméretû
káosszal kellene számol-
nunk. Márpedig ez a mágne-
ses mezõ már régóta egyre
inkább veszít az erejébõl,

egyes körzetekben évtize-
denként akár négyszázalék-
nyit is. Legfõképpen Dél-
Afrikában és a dél-atlanti te-
rületeken tapasztalható ez a
gyengülés. A kutatók mind-
ezek alapján azt feltételezik,
hogy ez a mágneses mezõ
egykoron teljesen össze fog
omlani.

Dr. Alexander Rudloff, a
potsdami Föld-kutatási köz-
pont geofizikusa így véleke-
dik errõl: „Különbözõ méré-
sek alapján bebizonyosodott,
hogy a mágneses mezõ egyre
fogy. Ennek alapján várható,
hogy elõbb csak elvékonyo-
dik, majd pedig összeomlik,
végül azonban magától újjáé-
pül, az Északi- és a Déli-sark
pedig helyet cserél egymás-
sal. Vagyis teljes pólusváltás
következik be.”

Drámai hatások

„Ha azonban a mágneses
mezõ elgyengül vagy össze-
omlik, az nem maradhat kö-
vetkezmények nélkül a civili-
zációra nézve” – figyelmeztet
a geológus. Ez a magne-
toszféra ugyanis védelmet
nyújt azokkal a romboló ré-
szecskékkel szemben, ame-
lyekkel a Nap folyamatosan
bombázza a Földet. Ameny-
nyiben ez a mágneses ernyõ

átjárhatóvá válnék a napré-
szecskék számára, drámai
következményei lennének az
emberekre, az állatokra és az
egész bolygóra. Így például a
napszél miatt a Föld túlmele-
gedhet, és nagy valószínûség-
gel teljesen megsemmisül az
ózonréteg. Az élõlények
megnövekedett ultraibolya
sugárzásnak volnának kitéve,
amelynek következtében az
örökítõanyagok mutációja
jönne létre, és az állatvilág ki
is halhat.

Számos állat – a madarak,
a méhek, a hangyák vagy a
cetek – eltévednének, mivel a
mágneses mezõ alapján tájé-
kozódnak. A költözõ mada-
rak a pólusváltás következté-
ben dél helyett észak felé re-

pülnének, hogy elérjék a tró-
pusi vidékeket.

Világméretû és tartós
áramkimaradások fordul-
hatnak elõ. A tájékozódási
rendszerek, a rádióadások
és a televíziós programok
öszszeomolhatnak, a mág-
neses viharok erõsen befo-
lyásolhatják a rádióforgal-
mazást és a telekommuniká-
ciót. A naprészecskék külö-
nösen veszélyeztethetik a
magasan keringõ távközlési
mûholdakat, a telefon-ös-
szeköttetést, az internetet,
az idõjárás-elõrejelzést és a
GPS-es navigációt.

A telefon- és a magasfe-
szültségû vezetékek, a sínhá-
lózatok, a kõolaj- és fölgáz-
távvezetékek esetében túlfe-

szültség, rövidzárlat, áramki-
maradás, leégõ transzformá-
torok és a csõvezetékek kor-
róziója következtében kelet-
kezhet káosz.

A változás érintené a légi
és az ûrközlekedést is, mivel
a kommunikáció felmonda-
ná a szolgálatot.

A Homo erectus 
szerencséje

Egy kis ízelítõt a fenyegetõ
mágneses zûrzavarból és kö-
vetkezményeibõl az elmúlt
évek során már gyakorta
kaptunk, méghozzá akkor,
amikor a napszél erõsebb
volt a szokásosnál. Ilyenkor
a Nap feltöltött elektronikus
részecskéi behatoltak a lég-

körünkbe – zavarok kelet-
keztek a kommunikációs há-
lózatban, és repülõgépeket
kellett kerülõ útvonalra irá-
nyítani.

A tudósok már kiszámol-
ták: az elmúlt 160 millió év
során a pólusok száz alka-
lommal cseréltek teljes mér-
tékben helyet egymással, leg-
utóbb körülbelül 780 ezer
esztendeje. Az Északi- és a
Déli-sark átlagosan 250 ezer
évente teszi ezt meg, a követ-
kezõ csere tehát már igen-
csak régóta esedékes. De
hogy pontosan mikor is kö-
vetkezik be, a kutatók nem
tudják bizonyossággal meg-
mondani. „Teljesen homá-
lyos számunkra” – mondja
ezzel kapcsolatban Rudloff.
„Hogy 2141-ben vagy pedig
2510-ben – senki nem tudja
elõre megmondani.” Föld-
történeti idõsíkban számolva
azonban már nem lehet
messze az esemény. Minden-
esetre figyelmeztetõ elõjel az
utóbbi hetek világméretû és
tömeges állatpusztulása: ma-
darak ezrei hullottak az égbõl
a Föld különbözõ részein,
halak milliói sodródtak a
partra élettelenül, bár látszó-
lag ezt semmi különösebb ok
nem indokolta. S jóllehet a
kutatók egyelõre nem tudtak
semmiféle közvetlen össze-
függést kimutatni a gyengülõ
mágneses mezõvel, viszont
kizárni sem tudják ezt a lehe-
tõséget.

Ugyanakkor megnyugtató
hír, hogy az ember a korábbi
pólusváltásokat túlélte – leg-
alábbis 780 ezer évvel ezelõtt
élt õsünknek, a Homo erec-
tusnak szerencséje volt. 

Miért szaporodnak a Földön a katasztrófák?

Bogdán Tibor 

A Romániában minden
alkalommal kudarcossá

vált pártkoalíciók sorsából
tanulva, a most szövetségre
lépett szociáldemokraták és
nemzeti liberálisok együtt-
mûködési protokollumuk-
ban fokozott hangsúlyt fek-
tettek a belsõ és partnerközi
pártfegyelem megszilárdí-
tására. 

Szigorú pártfegyelem

A Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) mûködési pro-
tokolluma az új politikai ala-
kulat alapelveként teszi köte-
lezõvé a partnerek számára a
dokumentum elõírásainak, a
szövetség döntéseinek a tisz-
teletben tartását. Egyben
megtiltja a szövetséges felek
egymás elleni támadásait –
ez a területi szintekre is vo-
natkozik – vagy más pártba
történõ átlépését. Mindezt

azonban, a korábbi példák
alapján, aligha lesz könnyû
betartani, aminthogy a közös
döntések elfogadásához szük-
séges konszenzus is nehezen
elképzelhetõ. A szoros
együttmûködés a parlamenti
csoportokra is kiterjed: ezek
legalább hetenként konzultál-
nak egymással közös tör-
vényhozási akcióikról, tagja-
iknak pedig azonos módon
kell szavazniuk az egyszerû
vagy bizalmatlansági indítvá-
nyok, az államfõ felfüggeszté-
se, a kormány beiktatása, a
parlament két házának veze-
tõ struktúrája kérdésében –
amit eddig még egyetlen poli-
tikai pártnak vagy koalíció-
nak sem sikerült százszázalé-
kos biztonsággal szavatolnia.
(A demokrata-liberálisok pél-
dául éppen az átszavazástól
tartva találták ki a nem szava-
zás voksolási gyakorlatát).
Az USL elõzetes beleegyezé-
se nélkül nem terjeszthetnek
elõ alapvetõ politikai, gazda-

sági, adóügyi kérdéseket,
vagy a választási törvényt
érintõ jogszabály-kezdemé-
nyezéseket. 

Közös választási 
fellépés

Az USL közös jelölteket
állít a helyhatósági választá-
sokon a megyeitanács-elnö-
ki, a megyeközpontok pol-
gármesteri és Bukarest fõpol-
gármesteri tisztsége esetében,
de közös listán pályázza meg
a megyei tanácsok, a megye-
központok helyi tanácsai és
Bukarest fõtanácsa tisztségeit
is. Politikai megfigyelõk sze-
rint ez mesteri húzás volt,
amellyel kivédték a demokra-
ta-liberálisoknak azt a szán-
dékát, hogy egyfordulós vok-
solást vezessenek be a hely-
hatósági választásokon. Szá-
mítások szerint ugyanis ez a
rendszer most már az USL-
nek kedvezne. 

A közös jelöltek elosztásá-
nál a nemzeti liberálisoknak
sikerült érvényesíteniük a pa-
ritás elvét: így a megyeita-
nács-elnöki és a megyeszék-
helybeli polgármesteri tiszt-
ségekre a szociáldemokraták
21 és 20, az ACD (Jobbkö-
zép Szövetség) pedig 20-20

politikust indíthat. Szemé-
lyüket szociológiai felméré-
sek és közös tanácskozások
alapján nevesítik, hogy a leg-
esélyesebbeket vethessék be a
választási küzdelembe.

A parlamenti választások
alkalmával a két fél országos
szinten azonos számú jelöltet
indít, szintén legesélyesebb
tagjaik közül, egyéni válasz-
tókerületeiket közös tanács-
kozáson jelölik ki.

Az elnökválasztásokon
megint csak közös jelölttel
vesznek részt: azzal a politi-
kussal, aki az országos szintû
közvélemény-kutatáson a
legjobb népszerûségi százalé-
kot éri el. 

Tekintve, hogy a különféle
politikai koalíciókon belül a
legtöbb vitát az állami, parla-
menti és kormányzati tisztsé-
gek elosztása okozza, az
USL alapítóinak gondjuk
volt arra, hogy ezt most jó
elõre tisztázzák. A protokol-
lumnak megfelelõen minisz-
terelnököt az a fél jelöl,
amely nem javasol jelöltet az
államfõi funkcióra. 

A kormányzati tisztsége-
ken a két fél egyenlõ mérték-
ben osztozik – az elosztásnál
nem számítják be a minisz-
terelnöki funkciót. A tárcá-

kat a szövetségen belüli ta-
nácskozás nyomán ítélik
oda, a jelöltek képzési terüle-
te és szakmai tapasztalata
alapján. Az már biztos, hogy
a kabinetben legalább egy
kormányfõ-helyettesi tiszt-
ség is lesz, ezt a miniszterel-
nök pártjából származó poli-
tikus tölti be. 

A felek hasonlóképpen
egyenlõen osztják el maguk
között az államtitkári, állam-
titkár-helyettesi, valamint a
kormánystruktúra más tiszt-
ségeit, ennek külön-külön
minden minisztérium struk-
túrájában is tükrözõdnie kell. 

A törvényhozási együtt-
mûködés tekintetében a fe-
lek parlamenti többséget
alakítanak. Ha ez nem sike-
rülne, akkor ellenzéki tö-
mörülésként mûködnek
majd. Többségi részará-
nyuk esetében a házelnöki
tisztségre is közös jelöltet
állítanak, a következõ el-
osztásban: a miniszterelnö-
ki posztért jelöltet állító fél
a képviselõház, az államfõi
tisztségért politikust állító
fél pedig a szenátus házel-
nöki tisztségére tarthat
igényt, a többi törvényhozá-
si funkciót a házszabály
szerint osztják el.

Célok – és célok

Az USL vezetõi sohasem
titkolták, hogy az új politikai
alakulat létrehozásának
egyik fõ célja a jelenlegi,
„korrupt és kudarcos”, „kli-
ensi rendszerre alapozó, maf-
fia típusú rendszer” „demok-
ratikus úton történõ félreállí-
tása”. Szerintük a Bãsescu-
rezsim a „parlamentáris de-
mokrácia minden intézmé-
nyét támadja, aláaknázta a
nemzetgazdaságot, megsér-
tette az alkotmányos szabad-
ságjogokat, súlyosan ártott
Románia nemzetközi meg-
ítélésének, intézkedéseivel
megengedhetetlenül csök-
kentette a lakossági életszín-
vonalat. Másik fontos törek-
vésük Traian Bãsescu állam-
fõi tisztségbõl történõ elmoz-
dítása, második elnöki man-
dátumának lejárta elõtt. Poli-
tikai megfigyelõk – talán
nem is egészen indokolatla-
nul – attól tartanak, hogy ez
a két célkitûzés „feledtetheti”
az USL tömörüléseivel a tu-
lajdonképpeni legfontosabb
törekvést: az ország kivezeté-
sét a válságból, a lakosság
lassan elviselhetetlenné váló
életkörülményeinek érezhetõ
javítását. 

USL: a kormányra törõ ellenzék
Az USL létrehozásának egyik fõ célja
– alapítói szerint – a jelenlegi „korrupt
és kudarcos, kliensi rendszerre alapo-
zó, maffia típusú rendszer demokrati-
kus úton történõ félreállítása”.

A sétáló sarkok. Ismét átfordulnak az iránytûk mutatói?

Az ezredforduló választóvonalat hú-

zott világunkban abból a szempontból

is, hogy az azóta eltelt bõ egy évtized-

ben megsokszorozódott a természeti

katasztrófák száma, egyszersmind pe-

dig súlyosabbakká is váltak.



Olvasom, hogy a múlt héten a Magyarok
Világszövetségének elnöke díszoklevéllel
tüntette ki az egyik székelyföldi város pol-
gármesterét a szegedi székelykapu-állítá-
sért.
De hát azt is olvastam, amikor a múlt
nyáron a szegedi panelházak lakói kisebb-
nagyobb csoportokban tiltakoztak azért,
hogy közvetlen szomszédságukban, a sík-
ság egyetlen mesterséges dombján ne le-
gyenek székely kapuk, mert elveszik a
gyermekek szánkózóhelyét, és a leírt
mondatok jórészét alighanem a magyar-
országi vagy kárpát-medencei magyar po-
litikai alakulatok egyike sem tûzné ki a
nemzet egységének egyre növekvõ virtuá-
lis faliújságára. A „leggyönyörûbb” meg-
fogalmazások a „prolik kontra lófõk” té-

makörben láttak napvilá-
got, de a nyomdafestéket
tûrõk közül ez sem min-
dennapi: „Elkészült a világ
legkülönlegesebb felvonója
a világ legkisebb dombján!
Attrakció! Ráadásul fából!
Ide fognak járni az oszt-

rákok meg az olaszok,
mert ilyen még a vi-

lágon nem volt! Szeged az ország legin-
novatívabb városa!” 
Pedig az ott felállított székely kapuk szé-
pek. Mívesek. Motívumkincsükön, elkészí-
tésük minden apró részletén látszik, hogy a
székely adófizetõk pénzén megfizetett szé-
kely faragómesterek beleadtak apait-anyait.
Csakhogy a székely kapuk
úgy találnak az ott sorjázó
panelházakhoz mint
mondjuk a Louvre-üvegpi-
ramisa a csernátoni falu-
múzeum udvarára. 
A székely kapukat ugyanis
egykoron azért állították a
székelyföldi házak mellé, hogy mindenek-
elõtt kapuk legyenek: alattuk ki és be lehes-
sen járni az udvarra. Hogy békét kínálja-
nak a bejövõnek és áldást a kimenõnek.
Amikor ezeket a székely kapukat ott állít-
ják helyre, ahol roskadoznak, akkor megbe-
csülik a múltat. Akkor is ugyanúgy tesz-
nek, amikor új vagy felújított falusi házak
mellé állítanak új székely kapukat. De ami-
kor a kapu alapfunkcióját figyelembe nem
vevõ, más helyszíneken azon versenyez-
nek, hogy ki állít nagyobbat, szélesebbet,
díszesebbet, galambdúcosabbat, nemzeties-

kedõ giccsfaragásokkal jobban telezsúfol-
tat, ilyen meg amolyan vegyszerekkel job-
ban lekezeltet, olyan építményt vagy épít-
mény-sorozatokat, amelyek alatt-mellett
jobban lehet szónokolni és a kamerák elõtt
díszelegni, akkor a székely kapukat közön-
séges díszletté alacsonyítják le és éppen az

oly sokat kárhoztatott
globalizáció oltárán áldoz-
zák fel. 
És nem a kapu az egyet-
len. Miközben egyre töb-
bet beszélnek a hagyomá-
nyos termékekrõl, a kol-
bász mindinkább csak ak-

kor érdekes, ha legalább száz méteres, a
feltekert túrós puliszka, ha eléri a fél kilo-
métert, a kürtöskalács, ha vetekszik egy
még le nem bontott gyárkémény hosszával,
a töltött káposzta pedig, ha olyannyira ere-
deti, hogy vadrózsalevélbõl készül és a nö-
vény bogyójával, valamint fenyõtûkkel töl-
tik meg, a szabadultság utolsó pillanatán
túl is emlékeztetve fogyasztóját a nagysze-
rû székelyföldi élményekre. Mert csak így
lehet bekerülni a Rekordok Könyvébe.
Mert csak így jönnek a turisták.
Csak hát a turisták a tavaly a gazdasági élet

egy százalékában jöttek a Székelyföldre.
Szegediek pedig alig. Elegük volt talán a
székely kapukból? Netán a kölcsönösség je-
gyében pisztrángból készített szegedi ha-
lászlével kellett volna várni õket? 
Szegeden januárban elég nagy hó esett és a
szegediek újból kezdték piszkálgatni a szé-
kely kapukat. A nemzetegyesítés magyar
kormánya pedig a Magyarok Világszövet-
ségét, hogy miképpen is szerezte meg azt a
budapesti székházat, amelynek a bérlemé-
nyeibõl él. És hogy egyáltalán mi dolga a
világon, hiszen csírázik már az internetes,
génmódosítatlan magyar világkataszter, és
az lesz majd az igazi világszövetség, akkor
pedig a réginek nem jut sem díszoklevélre
járó pénz, sem dolmányra való posztó.
És megint ki kell találni valami pótcselek-
vést. Érdemes ide jönni, minták vannak bõ-
ven a Székelyföldön. Készen álló magyar
közigazgatási ûrlapok használata helyett ûr-
lapkészítõ buzgalom. Munkahelyek helyett
munkahelyteremtõ stratégia. Csatornázás
helyett a közpénzek felszín alatti csatorná-
zása. Turisták helyett turistautak festése, er-
dõmentés helyett a hegyimentõk erõsítése. 
Segíteni kell mindazokon, akik tiszavirágot
gyûjtenek a csillagösvényen... 

A szülõk valóban visszaemlékeznek erre az eseményre, mely ak-
kor történt, mikor elsõ ízben nyaraltak volt az említett fürdõhe-
lyen. Árpádka ekkor mindössze két és fél éves volt. Anyja hallot-
ta, hogy a gyermek rettenetesen sivít, s a szobalány azt mondta,
hogy egy kakastól rémült meg, mely a gyermek pénisze után ka-
pott. (…)
A dologban az a különös, hogy ennek az élménynek az utóhatá-
sa csak egy évig tartó lappangási idõ múlva – az említett második
nyaralás kezdetén – következett be a gyermeknél, akivel idõköz-
ben semmi olyan dolog nem történt, amire a szárnyassal szem-
ben tanúsított különös érdeklõdését és félelmét visszavezethették
volna.
Ennek dacára azt a pszichoanalitikai tapasztalatokkal kellõleg
igazolt kérdést intéztettem a szülõkhöz, hogy a lappangási idõ
alatt nem fenyegették-e meg a gyermeket – a vele való játszado-
zásáért – genitáléja levágásával. Kelletlenül azt válaszolták, hogy
a gyermek ez idõ szerint (ötéves korában) valóban játszik a nemi
szervével, sokszor büntetik is érte, „az sem lehetetlen”, hogy va-
laki „tréfából” a levágással megfenyegette; való az is, hogy a fiú-
nak már régebben megvan ez a rossz szokása, hogy azonban az
említett lappangási idõ alatt is megvolt-e már, arra nem emlékez-
nek.
Az alábbiakból kiderül, hogy Árpádka valóban nem maradt
ment ettõl a fenyítéktõl, és így megmaradhatunk annál a feltevés-
nél, hogy a gyermeken a közben átélt fenyegetés következtében
vett erõt oly hatalmas izgalom, mikor viszontlátta elsõ, ugyan-
csak pénisze ellen irányult, szörnyû élménye színterét. (…)

Ferenczi Sándor: Egy kakasimádó fiú 
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Ha valaki azt hinné, hogy a sziromtépõ szamosháti já-
tékról lesz szó e jegyzetben, csak részben téved, ugyan-
is azon a vidéken, ahol a Szamos kilép a hon kebelé-
bõl ott vámok állnak, ahol vámosok szorgoskodnak,
hangyamód gyûjtögetnek, míg a tücskök zenélve ro-
hannak Párizsba, amint azt már La Fontaine mester
megszoborta irodalmilag.
Siret nem csupán a csángók Szeret folyójának román
neve, hanem egy határállomás, amely Romániát köti
össze Ukrajnával. Ha nagyon szentimenti akarok len-
ni, az édös Bukovina (dulce Bucovina) két részét köti
össze/választja el. Teszi pedig ezt az õ Trianonjuk ré-
vén. Ugyanis ez a moldvai országrész nem tért vissza
a kilencvenes Euforiában, hanem Ukrajna nemzetiségi
vidéke maradt. Egy ideig illendõ volt a román médiá-
ban is siránkozni a vérek elszakítottságán, elnyomá-
sán, nyelvi-etnikai jogaik semmibevételén, volt sûrû si-
rámokkal egybekötött szellemi termékkiajánlás, odase-
reglés, aztán az ügy elült.
Nem így azonban az odahelyezett pénz- és vámõrség
dolgozóinak részérõl. Õk nem felejtkeztek meg errõl
az elrablott országrészrõl, sõt a SZU egykori tagálla-
mairól sem. Minden erejük megfeszítésével azon mun-
kálkodtak, hogy a kapcsolatok bukovinok és
bukovánok között, ukránok és EU-tagállamok között
szoros legyen: izzott az áruforgalom, pörgött a valuta,
folyt a váltás, teherautók gördültek át vizsgálat nélkül,
szállítmányok jöttek, félre zárjegy, félre vámokmány,
fõ a közvetlenség. Befolyt ide cigi, vodkuca, nejlonbu-
gyi, frottírbocskor, búbos melltartó, elektronika, afgán
tûzszerész. Mikor mire volt kereslet. 
A keresletbõl azonban az irigyek részérõl kutatás lett,
a kutatásból pedig lebukta. Pedig, ha tudtak volna
magyarul, ha alkalmaztak volna egy bukovinai ma-
gyart, tudhatták volna hogy a provincia neve nem a
bükkfa német nevébõl, hanem a lebukásból ered. Mi
több, éjszakai túrás bukta. A tûréshatárig. Amint õse-
ink is mondták: Nihil sine Hungaros és maszkos kom-
mandó.
Korábban, amíg nem voltunk benne az EU-ban, min-
den határállomáson szépen gyarapodtak nem csupán
éberségben, hanem a közvetlen kapcsolatok révén
anyagiakban is a tisztviselõk. És emellett kifejezetten
törekedtek az arra hivatottak, hogy vámosok lehesse-

nek. Bizonyára Máté evangélista példája lebe-
gett elõttük. Aztán mégsem tudták meg-
tenni a döntõ lépést, a sok megkísértéstõl
elcsábultak, gazdagon buktak el/le.
Megnyugtató, hogy igavonó miniszter úr
kijelenti, a sireti bukta csak egy a Romá-

nia által felszolgált finomságokból,
hátha behínak minket is Schengenbe. 
Vajon lebuktázható az EU ilyen egy-

szeri édességekkel?Sebestyén Mihály
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Csírázik már az inter-
netes, génmódosítatlan
magyar világkataszter,
és az lesz majd az igazi
világszövetség.

Székedi Ferenc 

Minden napra egy mondás

„Kezdem azt hinni, hogy Isten, amikor az
embert teremtette, némileg túlbecsülte saját

képességeit.” Oscar Wilde

GMO

Szörnyû élmény

Sziret – 
nem Sziret

A nap címe. Ki vámolja meg Romániát?
Dan Cristian Turturicã, România liberã.

Magyarázat. Tulajdonképpen a korrup-
ció és az ellene a kormányzat által foly-
tatott harc számszerûsíthetõ, mérhetõ
elemeirõl, kritériumairól van szó. Ezek-
nek a kidolgozása vár Magyarországra
mint az Európai Unió soros tagország-
ára. A korrupciós ügyek miatt elítéltek
száma? Azoké, akik ellen vizsgálat in-
dult? A letartóztatott közjogi méltóságok
száma? A korrupcióellenes -gyészség ál-
tal megkezdett vizsgálatok? A kivizsgá-
lás alatt álló rendõrök? A költségvetés
számára visszaszerzett összegek nagysá-
ga? A határon lekapcsolt, csempészárut
szállító kamionok száma? A letartózta-
tott vámosok száma? Mindezek együtt?
Ezekre a kérdésekre nincs válasz, s még
azt sem tudni, hogy melyik milyen súly-
lyal esik latba a korrupció(ellenes harc)
megítélésénél, hogy mi is számíthat a
korrupció fokmérõjének. Közben az élet
megy tovább, az ismert kerékvágásban,
és nem csoda, hogy a francia külügymi-
niszter kijelentette: Románia (és persze
Bulgária) schengeni csatlakozása évekbe
telhet.

Ki kicsoda lesz? Két nagyon jó mondat
az Evenimentul zileiben. Az egyiket Victor
Ponta mondta, finom célzással a legutób-
bi elnökválasztásra: „Pezsgõt a szavazás
után bontunk, nem az exit poll-ok után.”
A másik egy érdekes kérdés: ki hiányzik,
illetve kik hiányoznak a csoportképekrõl
az USL megalakulása után? Nos, pont a
legfontosabb emberek, azok, akik ezt a
politikai konstrukciót kiagyalták: olya-
nok, mint Dan Voiculescu, Dinu
Patriciu, más fontos üzletemberek. Elõb-
bi régi támogatója a PSD és a PNL ba-
rátságának, együttmûködésének, utóbbi
– bár kissé megsértõdött, hogy Ponta ki-
hagyatta a csoportképbõl – vigasztalód-
hat azzal, hogy a szenátus elnöki széké-
nek a várományosa, vagyis õ lesz
(Antonescu államelnök után) az ország
második embere. 

A nap álhíre. Mircea Geoanã felkavaró
nyilatkozatot tett: a nagy lelkesedés köze-
pette senki sem érdeklõdött a hollétérõl. 

Horváth István



Folytatás az 1. oldalról

„Az IMF-fel, EU-val és Vi-
lágbankkal kötött új megál-
lapodás célja a gazdasági
növekedés, mely megegye-
zik a kormány terveivel” –
fogalmazott tegnap este
Emil Boc miniszterelnök.
A kormányfõ megköszönte
az ország polgárainak az el-
múlt két évben a megszorí-
tási intézkedésekkel szem-
ben tanúsított megértését,
hangsúlyozva, a valutaalapi
hitel nélkül gazdasági ösz-
szeomlás várt volna az or-
szágra. A kormányfõ ígére-
tet tett a Román Államvas-

utak (CFR), a bányaipar, az
energiaszektor restruk-
turálására és annak tisztá-
zására, hogy az állami
nagyvállalatok közül me-
lyek értek meg privatizálás-
ra, illetve bezárásra. Boc el-
mondta, a kormány tervet
dolgoz ki az állami tartozá-
sok csökkentésére, ugyan-
akkor kilátásba helyezte a
társadalombiztosítási járu-
lékok fokozatos csökkenté-
sét, amelyek meggyõzõdése
szerint akkora terhet róttak
a vállalkozásokra, hogy
visszavetették az alkalma-
zást. „A kiadások kemény,
de korrekt visszaszorítására

volt szükségünk” – fogal-
mazott a miniszterelnök,
elmondva, hogy a kormány
idén 4,4 százalékos, jövõre
pedig 3 százalékos hiány-
célt tûzött ki.

„Nagyon fontos, hogy
Románia folytatja az IMF-
fel való együttmûködést, il-
letve hogy sikeresen tár-
gyalt egy új egyezség kérdé-
sében. Szerintem nem is a
pénz, hanem a reformfolya-
mat a fontos” – fejtette ki
Martin Harris, Nagy Bri-
tannia romániai nagyköve-
te tegnap. A diplomata ezt
a Bukaresti Értéktõzsde
hétfõi megnyitása alkalmá-

val nyilatkozta, egyben re-
ményét fejezve ki, hogy a
börze a közeljövõben szo-
rosabb kapcsolatokat alakít
ki a Londoni Értéktõzsdé-
vel.  

„Az IMF-hitelek egyik
elõnye, hogy jelen pillanat-
ban az egyik legolcsóbb a
nemzetközi piacokon, fõleg
ha az elmúlt éveket nézzük.
A hitelpiaci helyzetet sú-
lyosbította az európai ál-
lamadósságok rossz meg-
ítélése és a nemzetközi
szintû likviditáshiány is.
Ilyen körülmények között
eleve nehéz lett volna Ro-
mánia számára más köl-

csönforrást találni, az is
csak nagyon magas finan-
szírozási költségek mellett
lett volna elérhetõ – magya-
rázta lapunknak Juhász Já-
cint közgazdász, gazdasági
elemzõ a BBTE Közgazda-
ság- és Gazdálkodástudo-
mányi Karának dékán-
helyettese. – A hátránya
ezen hiteleknek, hogy itt
nemcsak a törlesztõrész-
letek és kamatok visszafize-
tésérõl van szó, hanem a
pénzintézet komoly meg-
szorításainak is eleget kell
tenni a kormányzati tevé-
kenység, a törvénykezés,
valamint az adminisztráció

szintjén egyaránt.” Hang-
súlyozta ugyanakkor, hogy
az IMF által szorgalmazott
reformok a gazdasági vál-
ság következményeinél mé-
lyebb problémákat is kezel-
nek, a pénzintézet jelenléte
pedig adott esetben meg is
könnyíti az intézkedések
meghozatalát és elfogadta-
tását. „Egy külsõ, nemzet-
közi intézmény által meg-
követelt cselekvéssorozat
könnyebben eladható Ro-
mániában, melyet egyetlen
politikai párt sem tudna fel-
vállalni saját kezdeménye-
zésre” – fogalmazott a
szakember. 
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Cseke Péter Tamás, 
Szakács Zsuzsanna, Totka László

A hétvégén a Zsilvölgyé-
ben történt bányaka-

tasztrófa nemcsak a vájárok
nehéz élet- és munkakörül-
ményeire irányította ismét a
figyelmet, de felszínre hozta
a kitermelési szektor problé-
máit és a régió jövõjének
kérdését is. Bár a szakértõk
egyetértenek abban, hogy
csakis egy átfogó, koherens
stratégia mentheti meg a ré-
giót a kilátásba helyezett bá-
nyabezárások után, ennek
hiánya jelenleg nyilvánva-
lóbb, mint valaha. A bánya-
vidék egy feneketlen gödör-
höz hasonlít, mely pár évti-
zede csak nyeli az állami tá-
mogatások milliárdjait, mi-
közben egyre többeket taszít
nélkülözésbe.

A bányaipar fenntartására
6,3 milliárd dollárnak meg-
felelõ összeget költött a ro-
mán állam 1990 és 2006 kö-
zött – az összeg terméktá-
mogatásra, szociális véde-
lemre, illetve befektetési cé-
lú tõkejuttatásra ment el. A
gazdasági minisztériumnak
a Ziarul Financiarhoz eljutta-
tott adataiból kiderül, hogy
a 2007 és 2009 közötti idõ-
szakban csupán a kõszén-
iparnak juttatott állami se-
gítség egymilliárd lejre rú-
gott, míg a barnaszén-szek-
tor befektetései közel 120
millió lejhez jutottak a költ-
ségvetésbõl. A gazdasági
tárca illetékesei úgy látják, a
szénkitermelés és -kereske-
delem során felhalmozódó
adósságok riasztják a befek-
tetõket attól, hogy ebbe az
ágazatba ruházzanak be.

Ha meghal a bánya

A szénkereslet visszaesé-
sével egyidõben csökkent a
szektor alkalmazottainak
száma is: az 1997-ben meg-
lévõ közel 130 ezer munka-
helybõl 2010-re már csak
alig több mint 21 ezer ma-
radt. A szakemberek szerint
nem is az a baj, hogy ilyen
drasztikusan visszaesett a
foglalkoztatottak létszáma,
hanem, hogy ennek ellenére

és a temérdek állami juttatás
dacára sem sikerült javítani
a szektor versenyképessé-
gén. 

Fülöp Béla petrozsényi
RMDSZ-elnök, a helyi bá-
nyavállalat volt jogtanácso-
sa sötétnek látja a Zsilvöl-
gye gazdasági jövõjét. Sze-
rinte a legnagyobb baj az,
hogy nincs koherens straté-
gia a régió fejlesztésére. „Ha
a bányákat bezárják, a vidé-
ken meghal a gazdasági
élet. Magánvállalkozások
alig indulnak, akik ezzel
próbálkoznak, azokat kiszo-
rítják a már mûködõ cégek,
amelyek nem látnak szíve-
sen új piaci szereplõket” –
magyarázta lapunknak.

Átképeznék õket

A gazdasági minisztérium
adatai szerint a bányászatba
pumpált milliárdos össze-
gek révén 1600 új munka-
hely létesült az olténiai me-
dencében. A helyi Euro Job
Petroºani munkaközvetítõ
tavaly év végén indította el
egy újabb programját, mely-
nek során a következõ két
évben mintegy kétezer em-
bert segítenének visszatérni
a munka mezejére – a kíná-
lat tanácsadást, átképzést,
rövid- és hosszútávú tanfo-
lyamokat egyaránt átölel.
„A Zsilvölgye több városá-
ban meghirdetett, az önkor-
mányzatok támogatását bí-
ró projektet félmillió euró-
val az Európai Unió Szociá-
lis Alapja támogatja. Segít-
ségével az eddigi bányaal-
kalmazottak aszfaltmunkás-
sá, panzió-ügyintézõvé, la-
kásszigetelõ szakemberré
képzhetik át magukat” – is-
mertette Mihaela Trofin
projektmenedzser. A petro-
zsényi RMDSZ-elnök azon-
ban nem hisz a bányászok
szakmai átképzésében.
„Makacsok, és eszük sincs
ehhez” – magyarázta Fülöp.

Elhalt stratégiák

„Tudomásom szerint a
gazdasági minisztériumban
az elmúlt tíz évben mini-
mum három Zsilvölgye

stratégia létezett, sajnos
mindig a megvalósítással
volt gond, mint például a
szakmai átképzés. Ezenkí-
vül problémás az alternatí-
vák kialakítása is, hisz a
kormány maga nem létesít
új munkahelyeket” – fogal-
mazott Winkler Gyula, eu-
rópai parlamenti (EP) kép-
viselõ, akinek személyes ér-
deme van abban, hogy az
EP plénuma elfogadta az
úgynevezett Rapkay-jelen-
tést, amely 2018. december
31-ig teszi lehetõvé a tagál-
lamok számára a szénbá-
nyászat szubvencióját. A
bányászat állami támogatá-
sának leginkább kedvezmé-
nyezett tagállamai: Német-
ország, Lengyelország, Spa-
nyolország és Románia. Az
Európai Bizottság eredeti,
2014. december 31-i céldá-
tumának érvényesülése gya-
korlatilag a Zsil-völgyi
szénbányászat teljes be-
szüntetését jelentette volna.
„Az EP nem hozhat olyan
döntést, amely százezer eu-
rópai munkahelyet szüntet
meg és velük együtt csalá-
dok tízezreit taszítja sze-
génységbe” – érvelt tavaly
novemberi felszólalásában

Winkler. Szerinte a Zsilvöl-
gyében egy olyan támoga-
táspolitika lenne elképzel-
hetõ, amely elõsegíti az
újabb ipari beruházások ki-
alakítását.

Mint Winklertõl megtud-
tuk, Hunyad megyében szü-
letett és indult országos út-
jára több olyan fiskális stra-
tégia, amilyen például a
hátrányos helyzetû régiók
törvénye, ami adókedvez-
ményt biztosított az ilyen
övezetekben megtelepedõ
beruházásoknak. „Míg
Hunyad megye Brad régió-
jában nagyon jó hatásfokkal
mûködött, a törvény a
Zsilvölgyében sajnos nem
hozta meg a kívánt hatást.
A megyében sokat beszél-
nek a régióbeli beruházások
szükségességérõl, azonban
el kell mondani, hogy a pol-
gármesterek és a helyi ható-
ságok nem voltak nyitottak,
nem rendelkeztek elegendõ
befogadókészséggel” – ecse-
telte az EP-képviselõ, aki
szerint ennek is tulajdonít-
ható, hogy a kormánystra-
tégiák immár 14 éve nem
voltak hatékonyak és nem
jártak sikerrel ezen a vidé-
ken.

Új síparadicsom? 

Mint a híradásokból kide-
rül, bár a Régiófejlesztési és
Turisztikai Minisztérium-
nak vannak hosszú távú ter-
vei a vidék felvirágoztatásá-
ra, ezek egyelõre „apró
gesztusokban” jutnak kife-
jezésre, melyek alig mutat-
nak túl a városszépítési in-
tézkedéseken. Elena Udrea
tárcavezetõ tavaly decem-
berben azért járt Petro-
zsényban, hogy egy 30 mil-
lió lej értékû infrastrukturá-
lis projektet írjon alá, mely-
bõl útépítést, biciklisávok és
forgalomirányító rendsze-
rek létesítését finanszíroz-
zák, emellett pedig térfigye-
lõ kamerákat is felszerel-
nek. Ennek az összegnek
dupláját kapta ugyanekkor
Petrilla önkormányzata: a
64 millió lejes, részben uni-
ós, részben minisztériumi
támogatás a városközpont
fejlesztését tûzi ki célul. A
régiófejlesztési miniszter
azonban ígéretet tett arra,
hogy 70 millió eurós állami
támogatásban részesül
majd a petrozsényi sípálya
tervezete, mely húsz év
múlva az ország legna-

gyobb ilyen létesítményévé
növi majd ki magát, ezer
embernek adva munkát.

Fülöp nem hiszi, hogy a
turizmus fellendítené a térsé-
get. „Ez csak politikai szó-
lam. A síparadicsom szállo-
dák építését, komoly infrast-
ruktúrát feltételez, de hát hol
állunk mi ettõl” – morfondí-
rozott. „A turizmus e vidé-
kek helyzetének orvoslásá-
ban csupán részlegesen je-
lent megoldást, hiszen nem
lehet minden bányászból tu-
risztikai alkalmazott” – ér-
velt Winkler Gyula, aki
ugyanakkor rámutatott, igen
fontos lehet a Zsilvölgye jö-
võje szempontjából az egye-
tem, valamint az infrastruk-
turális beruházások. (Ki-
emelt jelentõségû lehet a
herkulesfürdõi útösszekötte-
tés, amely turizmust és keres-
kedelmet is lehetõvé tesz.)

Lassú bezárás

Fülöp Béla a megoldást a
Világbank bányabezárási
programjában látja. „A bá-
nyákat fokozatosan kell be-
zárni, de úgy, hogy közben
világbanki hitelt kérünk az
„ökologizálásuk” és rekulti-
vációjuk finanszírozására.
Ez hosszú távú, tíz éves
program lehetne, amely
alatt nagyon sok munkahely
megmaradna. Az idõszak
lejártával pedig a jelenlegi
bányászok javarésze úgyis
elérné a nyugdíjkorhatárt” –
adta elõ elképzeléseit. Az
RMDSZ-elnök szerint az
infrastruktúra-fejlesztés is
számtalan munkahelyet te-
remtene. Példaként említet-
te az Urikányt Târgu Jiuval
összekötõ mûutat és a Szur-
dok völgyében építendõ ví-
zierõmûvet.

Winkler Gyula szerint
egy olyan egyensúly jelente-
né a gazdaságilag kiegyen-
súlyozott jövõt a régió szá-
mára, amiben bizonyos
mértékig mûködhetne a bá-
nyászat is úgy, hogy egy-két
éven belül ne kelljen szub-
venció, egyéb ipari beruhá-
zásokkal együtt, amelyek
felhasználják az ott létezõ
munkaerõt. 

Van-e élet a bánya után?
Nincs egységes, átfogó régiófejlesztési stratégia a Zsil-völgye számára a kitermelés leállítása után

Ha a bányákat bezárják, a vidéken meghal a gazdasági élet, vélik a borúlátók Fotó: ÚMSZ/archív 

Emil Boc: a gazdasági növekedés a cél



ÚMSZ-összeállítás

Ellentmondásosan viszo-
nyul az orvos- és színész-

társadalom ahhoz a felvetés-
hez, amelyet Traian Bãsescu
államelnök tett a napokban.
Az állam feje vasárnap esti
sajtótájékoztatóján újságírói
kérdésre kifejtette: az orvo-
sok és színészek közalkalma-
zotti státusán változtatni kel-
lene. „Nem látom be, miért
kellene megtartani az orvo-
sok és a színészek közalkal-
mazotti státusát” – fogalma-
zott az államfõ, aki figyel-
meztetett: a közszféra re-
formja idén is folytatódik. 

Nekik sem jó

A bejelentés nem érte vá-
ratlanul Cseke Attila egész-
ségügyi minisztert, aki maga
is híve az átalakításoknak,
ám megfontoltságra int. „A
még közalkalmazottként dol-
gozó orvosok helyzetét nem
lehet rohamléptekben ren-
dezni, átgondolt és fokozatos
reformra van szükség, hogy
az egészségügyi rendszer
fenntartható legyen” – nyilat-
kozta lapunknak a tárcaveze-
tõ, aki szerint ebben a szek-
torban is be kell vezetni a tel-
jesítményalapú rendszert.
„Erre már vannak kísérletek,
például Nagyváradon” – tet-
te hozzá Cseke Attila. 

A közalkalmazotti státuszt

maguk az érintettek sem te-
kintik a legmegfelelõbb alkal-
mazotti jogviszonynak, a leg-
élesebben a 25 százalékos
bércsökkentés miatt tiltakoz-
tak. „Az orvosok egy meg-
adott szolgáltatást nyújtanak,
és közvetlen szerzõdéses vi-
szonyban vannak az Orszá-
gos Egészségügyi Pénztárral,
nem a költségvetés újraosztá-
sából részesülnek” – nyilat-
kozta Dan Peretianu, az Or-
szágos Orvosi Kamara elnö-
ke, aki úgy véli: a státuszvál-
tás láthatóbbá tenné a szak-
emberek által végzett munka
volumenét. 

„Én nem becsülném le a
közalkalmazotti fizetést,
mert bár való igaz, hogy így
alacsonyak a jövedelmeink,
de biztosak. Nagyon sok
olyan kollégáról tudok, aki-
nek nincs elég paciense a ma-
gánpraxishoz, és valósággal
visszamenekült a költségve-
tési intézmények kötelékébe,
mert így védettséget élvez” –
válaszolta megkeresésünkre
egy marosvásárhelyi orvos,
aki szerint szükség van a
„minimális szakmai véde-
lemre”.

Felelõsséget vállaltak

A színésztársadalom is bi-
zalmatlan a várható módosí-
tásokkal szemben. Mint szín-
házi szakértõk hangsúlyoz-
zák: a repertoárszínházak

mûködtetéséhez, a stabil tár-
sulatok fenntartásához szük-
ség van a megbízható finan-
szírozásra. „A vállalkozó-
ként dolgozó színész folya-
matos stresszben van a meg-
élhetése miatt, félõ, hogy
romlik az alkotói morál, ha a
közalkalmazotti státust meg-
vonják a színészektõl – nyi-
latkozta lapunknak Parászka
Miklós, a Csíki Játékszín ve-
zetõje. – Ha egy színész nem
a társulat tagjaként szerzõdik
egy-egy produkcióra, helyze-
te fokozott teljesítményre
ösztönzi és mobilissá teszi,
hiszen meg akar élni, újabb
és újabb felkéréseket akar.
Ilyen szempontból hasznos

lehet a reform, de biztosítani
kellene a megélhetést olyan
periódusokra is a mûvészek
számára, amikor éppen nem
aktívak.” Az intézményveze-
tõ úgy véli: azzal, hogy az
önkormányzatok költségve-
tésükbe illesztik a színházak
mûködtetésének fedezetét,
felelõsséget is vállalnak ezek
fenntartásáért, és ez jelentõ-
sen hozzájárul a hazai szín-
házi élet minõségéhez.

„Szovjet modell”

Ilyés Gyula, Szatmárné-
meti polgármestere szerint
sem vonulhatnak ki az ön-
kormányzatok a színházfi-

nanszírozásból, hiszen eze-
ket a több évtizedes-évszáza-
dos intézményeket „örökül
kapták”. Az elöljáró szerint
racionalizálásra van szükség,
pontos feltételeket kell szabni
ahhoz, hogy ezek az intéz-
mények milyen támogatás
mellett milyen kulturális
szolgáltatásokat biztosíta-
nak. „Ha ezeket a feltételeket
betartják, akkor nekünk tény-
leg nincs beleszólásunk abba,
hogy kit milyen feltételekkel
alkalmaznak. A kulturális in-
tézmények esetén ki kell me-
nekíteni a közalkalmazotti
státusból, akit lehet, mert a
közszférát makroökonómiai
megfontolások szerint irá-

nyítják” – figyelmeztetett a
politikus. 

„Nincs értelme fenntartani
azt a szovjet modellt, amely
szerint a hazai színházak zö-
me még mindig mûködik” –
foglalt állást megkeresésünk-
re Kelemen Hunor mûvelõ-
dési miniszter, aki szerint a
közalkalmazotti jogállás
megvonása akár pozitívan is
befolyásolhatja a színészek
pályáját. „Rugalmasabbá kell
tenni a hazai kulturális intéz-
mények struktúráját. 1990
óta egyetlen intézményben
vállalkoztak erre, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház-
ban. Itt mindenki egyetlen
évadra szerzõdik, és kellõ-
képpen motivált arra, hogy
teljesítsen. Szerintem nem
vált a színház kárára ez a
modell” – vélte az ÚMSZ-
nek nyilatkozó tárcavezetõ,
aki azt tapasztalja, jelenleg
nem ritka, hogy „életfogytig”
szerzõdésben maradnak mû-
vészek anélkül, hogy szín-
padra lépnének, mert a finan-
szírozás nem teljesítményala-
pú. A miniszter szerint nem
privatizálni kell a színháza-
kat, nem arról van szó, hogy
az állam vagy az önkor-
mányzatok visszavonulnak.
„Sõt! Meggyõzõdésem, hogy
fokozni kell, fõleg a filmipar
és a színházak esetében az ál-
lami szerepvállalást, csak
nem mindegy, hogy hogyan”
– szögezte le Kelemen. 
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Színházi szakértõk szerint a stabil társulatok fenntartásához szükség van a megbízható finanszírozásra

HIRDETÉS

Színész és orvos: nem közszolga?
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Sipos M. Zoltán

A kincses város magyar
lakossága és a helyi ön-

kormányzat is megelégelte
a román és magyar állami
pénzekbõl restaurált kolozs-
vári Mátyás szoborcsoport
hivatalos átadása körüli hu-
zavonát. Mint ismert, a fel-
újítási munkálatok már ta-
valy õsszel befejezõdtek,
ám a finanszírozók – a bu-
karesti és a budapesti kultu-
rális tárca – képtelenek
megegyezni az ünnepélyes
szoboravató idõpontjában.
Korábban a Kelemen Hu-
nor vezette román mûvelõ-
dési minisztérium két idõ-
pontot is javasolt a magyar
félnek, Budapest mindket-
tõt alkalmatlannak találta.
Legutóbbi hivatalos átiratá-
ban a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium március har-
madikát, negyedikét vagy
ötödikét indítványozta, ám
ezek az idõpontok már Ke-
lemen Hunoréknak nem fe-
lelnek meg.

„Úgy látom, hogy ez a
történet hovatovább egy
harmadrendû, olcsó brazil
szappanoperához hasonlít:
minél többet foglalkozunk
ezzel az átadási üggyel, an-
nál laposabbá és tartalmat-
lanabbá válik” – kommen-
tálta a kialakult helyzetet la-
punknak László Attila. Ko-

lozsvár alpolgármestere vé-
delmébe vette Kelemen Hu-
nor mûvelõdési minisztert.
„A huzavonáért nem Kele-
men Hunor a felelõs, a ma-
gyar fél kötötte az ebet a ka-
róhoz” – mondta az elöljá-
ró, aki azt szeretné, a hiva-
talos átadás minél hama-
rabb történjen meg. 

A szoborcsoport vezetõ
restaurátora, Kolozsi Tibor
higgadtan figyeli a felújított
szoboregyüttes utóéletét.

„Felszabadultnak érzem
magam egy ekkora jelentõ-
ségû és felelõsségteljes mun-
ka után. A huzavonáról
annyit mondhatok: ha a
tényleges restaurálást, a fizi-
kai munkát is a politikusok-
nak kellett volna elvégezni-
ük, akkor a szoborcsoport
még mindig deszkaállvány-
ok közé lenne szorítva. Mi,
a szobrászok úgy érzem,
hogy elvégeztük a munkán-
kat, most a szónokokon van

a sor” – mondta az ÚMSZ-
nek Kolozsi Tibor. 

A Kolozsvár Társaság el-
nöke, Kántor Lajos is mél-
tatlannak tartja a szoborcso-
port körüli helyzetet. „Un-
dorító komédia ez, átpoliti-
zált marhaság, amely nem
méltó sem a kolozsváriak-
hoz sem pedig a nagy király
emlékéhez” – fogalmazott.
Kántor szerint a kolozsvári
magyarság identitástudatá-
nak fontos megerõsítõje

Fadrusz János alkotása, és
ez független attól, hogy mi-
kor adják át újra hivatalosan
„Azt hiszem, a mundér be-
csületét azok a fiatalok
mentették meg, akik koráb-
ban, spontán módon lelep-
lezték és felavatták a szobor-
csoportot. Így jelezték, hogy
szükség van az ünnepekre,
szükség van a Fadrusz-
alkotás újraátadására, bár
ha így folytatódnak a dol-
gok, akkor valószínû, hogy
erre soha nem fog sor kerül-
ni” – mondta Kántor Lajos.
A Korunk volt fõszerkesztõje
arra a villámcsõdületre
utalt, amelyet január 20-án
szerveztek azok a fiatalok,
akik megelégelték a politi-
kusok vitáját. A flash-mob
résztvevõi akkor szimboli-
kusan leleplezték a Mátyás-
szobrot.

A magyar fél hivatalosan
nem indokolta meg, miért
utasítja el a Bukarest által
javasolt idõpontokat. Szõcs
Géza budapesti kulturális
államtitkár azonban lapunk-
nak korábban azt mondta:
nem szeretnék, ha az át-
adást az RMDSZ-kon-
gresszus elé idõzítenénk,
mert az eseményt szerinte
az elnökjelölt Kelemen Hu-
nor kampányolásra használ-
ná. Ezt a feltételezést a bu-
karesti mûvelõdési minisz-
ter elutasította. 
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Röviden

Elhunyt Gary Moore

Váratlanul elhunyt Gary
Moore, a világ egyik leg-
jobb gitárosa, aki olyan
együttesekben játszott, mint
a Thin Lizzy, a Skid Row és
a Colosseum II; a Belfastból
származó zenészt Spanyol-
országban, 58 esztendõsen
érte a halál. Moore üdülni
utazott Spanyolországba,
holttestét vasárnap a kora
reggeli órákban találták meg
estephonai hotelszobájában.
A gitáros legismertebb dala
1987-ben megjelent albu-
mán, a Wild Frontieren talál-
ható The Loner címû dal,
amelyet ma is világszerte
játszanak a rádióállomások.

Ismét lesz Hajnal akar
lenni Szatmárnémetiben

Március 25-e és 27-e között
tartják meg Szatmárnémeti-
ben a XX. Hajnal akar lenni
népdaléneklési versenyt.
Csirák Csaba fõszervezõ, a
Szent-Györgyi Albert Tár-
saság társelnöke elmondta:
akárcsak korábban, most is
a világ bármely részén élõ
magyar benevezhet a vetél-
kedõre, amelynek területi és
megyei szakaszait a szat-
mári döntõt megelõzõ he-
tekben tartják. Az Arany-
hal-fõdíj mellett több más
díjat is kiosztanak, a döntõ-
ben részt vevõ énekesek a
Kóta szakmai minõsítését
is megkapják.

A civilek, megelégelve a huzavonát, nemrégiben már szimbolikusan felavatták a szobrot

ÚMSZ

A veszprémi Kabóca
Bábszínház két elõadá-

sát látja vendégül a temesvá-
ri Csiky Gergely Állami
Magyar Színház. Csütörtö-
kön 13 óra 30 perctõl a szín-
ház nagytermében látható a
Kél egy-egy árnyék címû elõ-
adás, Kuthy Ágnes és a Ka-
bóca Bábszínház társulata

rendezésében, majd pénte-
ken 11 órától a Stúdióterem-
ben tekinthetik meg A kalap-
ba zárt lány címû bábelõ-
adást, melyet Bartal Kis Ri-
ta rendezett. 

A Kél egy-egy árnyék címû
darab Arany János népsze-
rû balladáit mutatja be.
„Megidézik Szõke Pannit, A
varrólányokat, az Árva fiút,
Ágnes asszonyt és A walesi

bárdokat. Elkezdõdik a túl-
világjárás az Arany-balla-
dák tragikus sorsú alakjai-
val, a bûn és bûnhõdés mo-
tívumaival, a zene, a lát-
vány és az absztrakció meg-
hökkentõ erejével…” – vall-
ják az alkotók. 

Kocsis Rozi A kalapba zárt
lány címû bábjátékát Lázár
Ervin meséi alapján írta, fõ-
leg gyermekeknek. 

A szerzõ felvétele

HIRDETÉS

Mátyás szappanoperája

A Kabóca bábszínház Arany János drámájának átdolgozását is bemutatja a Csiky Gergely színházban

ÚMSZ

Magyarságtörténelmi
elõadássorozat indul

Nagyváradon a Magyar Tu-
dományos Akadémia törté-
nészeinek részvételével és
Romsics Ignác Széchenyi-
díjas történész tudományos
tanácsadó közremûködésé-
vel. Az RMDSZ Bihar me-
gyei szervezete által tavaly

alapított Szacsvay Akadé-
mia keretében zajló ese-
ménysorozat elsõ elõadását
holnap 18 órától tartják a
nagyváradi, Bémer (ma
Ferdinand) téri Városi Mû-
velõdési Házban. A magya-
rok eredete és a honfoglalás
címmel értekezik Fodor Ist-
ván, a történettudományok
kandidátusa, a Magyar
Nemzeti Múzeum nyugal-

mazott fõigazgatója. A ren-
dezvényre a belépés ingye-
nes. A szervezõk a résztve-
võket azzal is vonzani kí-
vánják, hogy azoknak, akik
az összesen tizenöt részes,
két féléves sorozat tizenkét
elõadásán részt vesznek, és
szemeszterenként nem hiá-
nyoznak kettõnél többször,
Romsics Ignác által aláírt ta-
núsítványt adnak. 

Akadémikusok Nagyváradon

Temesváron a veszprémiek
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Postafiók

Farkas István

Tavaly az alábbi mondatok-
kal zárta fesztiválnyitó beszé-
dét: „El kell döntenünk, hogy
a Bajnokok Ligájában aka-
runk-e maradni, vagy inkább
egy kis multimédia-stúdióban.
Segítsenek továbblépni, mert
jómagam és a kollégáim már
elfáradtunk.” Megkapta azt a
segítséget, amit remélt?
– Az ön által idézett kijelenté-
sem elhangzása után rengeteg
embernek kellett magyarázkod-
nom. Hangsúlyoztam, hogy
nem feltétlenül anyagi segítség-
rõl van szó – és nem szeretném,
ha ezt bárki is így értené. Erköl-
csi támogatásra van szüksé-
günk, arra, hogy jelét adják, ér-
tékelik és megbecsülik, amit csi-
nálunk, hogy javítanak azokon
a körülményeken, amelyek kö-
zött szervezzük a fesztivált. De
a kérdésére válaszolva: igen, a
támogatás megjött, felújították
és korszerûsítették a volt Köz-
társaság mozit, ami nagyban
hozzájárul a TIFF komfortjá-
nak a növeléséhez. 

Ön szerint mi hiányzik a ro-
mániai filmfesztivál-kultúrából?
– Úgy vélem, hogy jelen pillanat-
ban a legnagyobb gondot az je-
lenti, hogy a filmet, a mûalkotást
olyan körülmények között néz-
hessék meg a filmbarátok, ami-
lyenek közé a rendezõje szánta.
Közönségbõl nincs hiány, a fesz-
tiválhangulat megvan, a feszti-
válkultúra is éledezik, egyre több
városban rendeznek filmes szem-
léket, de sajnos nagyon sok he-
lyen nem lehet normális, civili-
zált körülmények között moziz-
ni. Gyenge a kép, rossz minõsé-
gû a hang, és ezért a rendezõ jo-
gosan elégedetlen azzal, aho-
gyan a romániai fesztiválvász-
non fest a film, és így nem csoda,
hogy a következõ kiadásra már
nem küldi el az új munkáját.

Az idei TIFF mennyiben
lesz hagyományos? A tavaly
nyitottak a zene felé, de folya-
matosan voltak fotókiállítások
is. Ebben az évben mi lesz a
többlet?

– Idén diverzifikálni szeretnénk
párhuzamos kínálatainkat, a 10.
TIFF nem csupán  filmfesztivál
lesz, hanem sokkal több annál.
Folytatni fogjuk a filmfesztivál-
lal egy idõben futó AlternaTIFF
nevû zenei programunkat, mely-
re idénre több mint tizenöt hazai
és külföldi együttest hívtunk
meg. E mellett természetesen
megmaradnak az ön által is em-
lített, immár hagyományosnak
tekinthetõ fotókiállítások, de
lesz például egy plakátkiállítás,
amely a romániai filmgyártás
kezdeteit idézi fel. Ugyanakkor a
filmvetítéseket is kiterjesztjük – a
hagyományos központok mellett
a Monostor negyedben és a Di-
ákmûvelõdési Házban is lesznek
vetítések. De tervezünk koncer-
teket a fesztivál régi barátaival is,
így reményeink szerint idén lesz
Fanfara Ciocârlia-koncert. Egy-
szóval tizedik születésnapunkra
megpróbáljuk megszervezni. 

Mennyire partner ezekben a
tervekben Kelemen Hunor, az
erdélyi származású mûvelõdési
miniszter?
– Szervezõirodánk és a miniszté-
rium között jó a kapcsolat, és
õszintén remélem, hogy Kele-

men úr betartja szavát. Ön is em-
lékszik bizonyára arra, hogy ta-
valy, a fesztivál zárónapján azt
mondta, hogy a TIFF sokkal na-
gyobb támogatást érdemel, mint
amennyit kap, lévén ez az egyet-
len nagyszabású filmfesztiválja
az országnak. A nagyközönség
elõtt mondta el, hogy számos
olyan színházi fesztivál van,
amely sokkal nagyobb támoga-
tást élvez a minisztérium részé-
rõl, mint a TIFF, és ezért sokkal
nagyobb támogatásban részesü-
lünk, mint a korábbi években.
Bízom abban, hogy emlékezni
fog az elmondottakra.

A fesztivál díszvendégeinek
neve már nyilvános?
– Egyelõre nem mondhatok ne-
veket, de nem azért, mert titok-
zatoskodni akarok, hanem azért,
mert jelenleg is egyeztetünk.
Idén azt szeretnénk, ha több
díszvendégünk lenne, mint az
elõzõ években, rendezõkkel és
színészekkel is tárgyalunk, de
konkretizálódni ez csak február
végén fog. Könnyebb lenne arra
a kérdésre válaszolnom, hogy
kik nem lesznek a díszvendégek
között, az a lista konkrétabb.
Nagyon szerettük volna vendé-

gül látni Mike Leigh-t, de sajnos
nem lehet jelen. De ha minden-
képp szeretne neveket hallani,
akkor elmondhatom, hogy Jim
Jarmusch és Paul Thomas An-
derson is a potenciális díszven-
dégek listáján van.

Idén is elviszik Szebenbe a
TIFF-filmeket. Más városban
nem gondolkodnak?
– Egyelõre Szebenben lesznek
fesztiválos jellegû vetítéseink,
június 15-e és 19-e között, de
természetesen nem láthatnak
majd a nézõk minden Kolozsvá-
ron vetített filmet. Kissé más-
képp képzeljük el a szebeni ki-
adást, a filmmûvészet és a többi
mûvészeti ág kapcsolatára sze-
retnénk reflektálni. Egyik nap
például színházról szóló filme-
ket vetítünk, a másikon pedig
szobrászattal és festészettel kap-
csolatos alkotásokat. Az a nem
titkolt szándék vezérel, hogy a
közeljövõben egy különálló
fesztivált szervezzünk Szeben-
ben. Más városban úgynevezett
mini-TIFF nem lesz, viszont a
tavalyihoz hasonlóan idén is
megszervezzük a román filmek
karavánját.

Mi a véleménye Kolozsvár
Európa Kulturális Fõvárosa
címre való pályázásáról, lévén
hogy a projektbe ön, a TIFF is
beszállt?
– Szerintem Kolozsvár minden-
képp Románia jelöltje kell hogy
legyen, de úgy vélem, itt már
nem kulturális rendezvényekrõl,
személyekrõl van szó, hanem
sokkal inkább politikai lobbiról.
De nemcsak a kolozsvári politi-
kusoknak kell dolgozniuk a cím
elnyeréséért, hanem a bukaresti-
eknek is. Ezt csak azért mon-
dom, mert ha megfigyeli a pá-
lyázó városokat, Kolozsvárnak
olyan értékei vannak, amelyeket
egyikük sem körözhet le. Ott van
a magyar színház, amely a leg-
jobb az országban, ott van a
TIFF, az ország legjelentõsebb
fesztiválja, a város olyan mû-
vészbázissal rendelkezik, amely
szintén egyedülálló az ország-
ban. De mint mondtam, a terep
sokkal inkább a politikusoké.

Az egyiptomi események nemcsak
a diktatorikus államrendszereket,
hanem a haditudósítókat is a mé-
dia érdeklõdésének a középpontjá-
ba állítják. Naponta kapunk hírt
õrizetbe vett és/vagy megvert mé-
diamunkásokról, de sajnos halál-
esetekre is volt már példa. Adelin
Petriºor, Románia egyedüli hivatá-
sos haditudósítója is Kairóban
van, miután nemrég Afganisztán-
ból tért haza. A mesterségét szeretõ
fiatalember január végén a pagi-
nademedia.ro portálnak adott in-
terjút – ebben azt emelte ki, hogy
az itthoni közélet milyen megenged-
hetetlen közönnyel kezeli a háborús
konfliktusokat, amelyeken – akár-
honnan is nézzük – a civilizációnk
sorsa is múlhat. Elkeseredve állapí-
totta meg, hogy akármilyen nagy-
léptékû, vagy akármilyen tragikus

események zajlanak is a világban,
a hazai médiát a diszkóvereke-
désekrõl vagy éppen valamely poli-
tikus aktuális szexbotrányáról szóló
hírecskék uralják. „A hazai média
amolyan falusi pletykaszintre sül-
lyedt le” – állapítja meg. Másik
fontos észrevétele az, hogy szerinte
a civil szervezetek kellene kezdemé-
nyezzék azt, hogy a hazai média
nagyobb figyelmet fordítson az iga-
zán fontos események ismertetésére
és értelmezésére, viszont az, hogy ez
a kezdeményezés nem történik meg,
arról árulkodik, hogy ezek a szerve-
zetek erõtlenek, nem töltik be azt a
társadalom-szabályozási funkciót,
mint ami teljesen normális és min-
dennapi pár száz kilométerrel nyu-
gatabbra.
Szerintünk jogosak Petriºor észre-
vételei, és nem könyveljük el nagy

sikernek azt sem, hogy civil szer-
vezetek egyelõre megakadályozták
Verespatak szétbányászását – kies
országunkban gyanítható, hogy
egyéb dolog okozta a környezet-
szennyezõ és kétes eredményû be-
ruházás elmaradását. Nehezen hi-
hetõ, hogy pár száz bohóckodó,
szénafesztiválozó ifjú idealista
ilyen könnyen meg tudta volna
akadályozni a több milliárd dollá-
ros nagyságrendû projekt kivitele-
zését. Petriºor kifakadása meg azt
mondja el nekünk, hogy ez a
verespataki civil szövetkezés nem
teremtett precedenst: nem ébredt
öntudatra a hazai társadalom –
amirõl a legutóbbi parlamenti vá-
lasztások árulkodnak a leginkább,
hiszen két rossz között kellett
döntsön a médiák által notoriku-
san félretájékoztatott voksoló. Te-

hát úgy tûnik, hogy az átlag ro-
mániai médiafogyasztó képtelen
arra, hogy globális léptékben gon-
dolkozzon, képtelen arra, hogy
legalább erkölcsi felelõsséget vál-
laljon olyan eseményekért, ame-
lyek túlmutatnak a közvetlen kör-
nyezetén. Valószínû, hogy Afga-
nisztánból nézve a romániai kis-
szerû média-kakaskodás nevetsé-
gesnek, fölöslegesnek hat, viszont
élethalálharc mellett eltörpülhet
például egy oktatási törvény-vita,
vagy egy médiatörvény-vita  is. Itt
szerencsére csak balkáni stílû mé-
diaháború zajlik, amin jót derül-
hetnek a cinikusabb médiafo-
gyasztók, vagy elkeseredhetnek az
implikálódók, mint ahogyan
Adelin Petriºor is tette.

Péter Árpád

Médiagnózis

„Falusi pletyka szintjén a média”

Szenzációként teregetik a bulvárlapok és -blo-
gok a legújabb, Super Bowl-hoz kapcsolódó
hírt: az amerikaifutball-liga vasárnap esti
döntõjén Christina Aguilera kínos hibát vé-
tett – a Grammy-díjas énekesnõnek nem ju-
tott eszébe ugyanis az egyik sor. „Csak remél-
ni tudom, hogy mindenki érezte az ország
iránti szeretetemet, és hogy a himnusz valódi
szellemét így is sikerült közvetítenem” – pró-
bált szépíteni a helyzeten az énekesnõ. Persze
a magyar médiák beidézik az MTI-anyagát,
mely szerint 2001-ben Macy Gray is összeke-
verte a himnusz szavait, de arról szégyenlõ-
sen hallgatnak, hogy Király Linda sem tudta
a nemzeti imánkat, mi több Schmitt Pál ma-
gyar köztársasági elnök is tévesen idézte. Per-
sze nem muszáj a szomszédba menni,
Cristian Diaconescu volt külügyminiszternek
sem erõssége a himnusz szövege. 

(prier)

Kettõs tükör 

Rekordszámú jelentkezõ Gopo-díjakra

Rekordot döntött a Gopo-díjakra jelentke-
zõ filmesek száma: összesen 56 film (ebbõl
18 nagyjátékfilm, 10 dokumentumfilm és
30 rövidfilm) teljesíti a feltételeket ahhoz,
hogy bekerülhessen a legrangosabb romá-
niai filmes elismerés jelöltjeinek sorába. A
jelöltek névsorát február 21-én jelentik be,
a díjakat március 28-án adják át. A rövid-
filmek listáján szerepel Felméri Cecília
Mátyás, Mátyás címû alkotása is, míg a do-
kumentumfilmek között ott van Berecki
Edit és Cornel Mihalache Fáj a feje? (Vã
doare capul?) címû filmje. A nagyjátékfil-
mek közül bekerülhet a jelöltlistára Florin
ªerban Ezüst Medve-díjas filmje, a Ha
fütyülhetnékem van, fütyülök (Eu când vreau
sã fluier, fluier) és Andrei Ujicã Nicolae
Ceauºescu önéletrajza (Autobiografia lui
Nicolae Ceauºescu) címû filmje.

Lemondott Fazekas Csaba

Lemondott tegnap Fazekas Csaba, a Média-
szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap
(MTVA) vezérigazgatója (képünkön). A ve-

zérigazgatói feladatok ellátásával Szalai An-
namária, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsának elnöke Böröcz
Istvánt, az alap felügyelõbizottságának eddi-
gi elnökét bízta meg. Az MTVA az MTI-nek
eljuttatott közleményében jelezte, hogy Fa-
zekas Csaba saját kérésére, közös megegye-
zéssel távozik posztjáról. A közlemény
ugyanakkor leszögezi, hogy a közmédia-
rendszer átalakítása a tervezett ütemezésben
halad, az új vezérigazgató pedig már tegnap
megkezdte munkáját.

Megvették a Huffington Postot

Az AOL 315 millió dollárért felvásárolta az
egyik legnépszerûbb amerikai blogot, a
Huffington Postot. A világ egykori legna-
gyobb internetszolgáltatója más tematikus
híroldalaival és blogjaival közösen, Huffing-
ton Post Media Group néven fogja mûköd-
tetni az oldalt, névadója, és alapítója,
Arianna Huffington fõszerkesztésével. A
Huffington Post 2005-ben indult, két alapí-
tója Arianna Huffington, görög származású
újságíró, Michael Huffington republikánus
szenátor és olajmilliomos volt felesége, illet-
ve Ken Lerer, az AOL egykori alelnöke. Pár
év alatt óriási népszerûségre tett szert, jelen-
leg a 30 leglátogatottabb weboldal között
van Amerikában, a híroldalak között csak a
Yahoo News, a BBC, a CNN, és a New York
Times népszerûbb nála.

„Élvonalban maradunk”
Beszélgetés Tudor Giurgiu fesztiváligazgatóval az idei TIFF kulisszatitkairól

Tudor Giurgiu bizakodva tekint a június 3-a és 12-e közötti TIFF elé



8.05 Bombajó bokszoló
(olasz vígjáték) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Bízd a hackerre! (amerikai
krimi) 15.10 Fuss az élete-
dért! (amerikai-kanadai
filmdráma) 16.55 Csont-
hülye 2. (indiai-dél-afrikai
vígjáték) 18.55 A bájkeve-
rő (am.-német vígjáték)
20.35 Szerva itt, pofon ott
(am. vígjáték) 22.10 Vis-
szatérés a Kísértet-hegyre
(amerikai horror) 23.40
Wolf Creek - A haláltúra
(auszt. horror)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Rejtett szerelem
(sor.) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 Menyet
anyának 5 20.30 Ellenál-
lás teszt (reality show)
21.30 Ezel (krimi sorozat)
23.00 Túl a pkol kapuján
(kanadai-amerikai horror)
1.00 Káma Szutra (erot.
sorozat)   

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Erdélyi Kávéház
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Délutá-
ni Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 20.00 Kék
mezőben fehér rózsa
20.35 Zene 21.00 Hitélet
ismétlés 21.30 Híradó,
22.00 Átjáró, ismétlés
22.30 Híradó   

8.30 Esmeralda (sorozat)
10.00 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.45 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.30 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 15.30
Clase 406 (sorozat) 16.30
Esmeralda (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 19.30 A tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30
Szerelem és tisztesség (so-
rozat) 21.30 Elisa nyomá-
ban (sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Vivát Benyovszky!
(sor.)
10.05 Újrakezdés (sor.)
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Ozora
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának 
története
16.10 Promenade 
- Király Ernő portréfilm
17.15 Gigászok viadala 
- Citroën és Renault
(ismerett. f.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Mátkaság 
és legényélet 
(angol-amerikai zenés víg-
játék, 2004)
23.33 Sporthírek
23.40 Váltó
0.40 Gipsy Side 
(dokumentumf.)
1.25 Kikötő - Friss (ism.)
1.45 Híradó (ism.)
2.05 Kézjegy - Szakács
Györgyi - jelmeztervező
2.50 Békesség, és minden
jót! (dokumentumf.)

DUNA Tv, 21.40
Mátkaság és legényélet

Egy szerény indiai faluban az elszánt Mrs Bakshi úgyy dönt,
hogy férjet talál mind a négy gyönyörű lányának. Az okos és
keményfejű Lalita azonban kijelenti, hogy kizárólag szere-
lemből hajlandó férjhez menni, édesanyja legnagyobb meg-
döbbenésére. Lalita találkozik a gazdag amerikai Will
Darcyval és azonnal szikrázni kezd köztük a levegő.

m1, 22.40
Hátsó szándék

Ronnie és Dina gondtalan életüket élik: nem fizetnek bérleti
díjat a lakásért amiben laknak, autókat kötnek el, és minden-
nemű lelkiismeret-furdalás nélkül veszik el másoktól azt, ami
a mindennapi életükhöz szükségeltetik. Egy nap azonban ki-
derül, hogy Dina terhes, ezért a páros úgy dönt, hogy egy
gyermektelen házaspárnak adják oda majdani gyermeküket.

RTL Klub, 23.20
Azonosság

Tíz titokzatos idegent kényszerít egy elhagyatott motelbe az
ítéletidő. A balesetet okozó Ed, Rhodes, a veszélyes fegyen-
cet szállító rendőrtiszt, a gyönyörű Paris, egy rejtőzködő sze-
relmespár, a megsérült család, és a szálló állítólagos tulajdo-
nosa hamar rádöbbennek, hogy egy sorozatgyilkos célpont-
jaivá váltak. Ahhoz, hogy túléljék az éjszakát, rá kell találni-
uk a titokra, ami összeköti őket.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Egymillió fontos
hangjegy
15.05 Szép otthonok
15.30 Aranymetszés
16.20 Drága doktor úr
(sor.)
17.10 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.55 Bűvölet (sor.)
18.25 Magyar válogatott
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Hajónapló (sor.)
23.20 Záróra
0.10 Optika
0.35 India 
- Álmok útján (sor.)
1.20 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
2.10 Hátsó szándék 
(am. thriller, 2008)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
- Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
- Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.20 Vészhelyzet 
(amerikai sorozat)
16.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.15 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.15 NekedValó (2010)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 ValóVilág 
- Kihívás (2010) (élő)
23.20 Azonosság (am.
thriller, 2003)
Közben: RTL-hírek
1.10 Kardok könyve 
(am. akcióf., 2005)
2.45 Reflektor
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.10 Árva angyal 
(mex. sor.)
12.55 Az ezüst oroszlán
birodalmában 
(sp.-NDK kalandf., 1965)
14.35 EZO.TV
15.45 Sentinel - Az őr-
szem (német-am. sor.)
16.35 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.35 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Szellemekkel 
suttogó (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.20 Hideg fejjel 
(angol thriller, 2007)
3.35 Két TestŐr Életmód-
magazin (ism.)

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv 
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás (ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss napi információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai 
magazinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

9.35 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.30 Egy kórház ma-
gánélete 11.30 Tuti gimi
(sorozat) 12.20 Columbo:
Fogas kérdés (am. krimi)
14.10 Nyomtalanul (soro-
zat) 16.00 CSI (sorozat)
17.00 Gyilkos számok (so-
rozat) 18.00 A nagy ház-
alakítás 19.00 A dadus
(sorozat) 19.30 Jóbarátok
(sor.) 20.30 Két pasi -
meg egy kicsi (am. sor.)
21.30 CSI (sorozat)
22.30 Esküdt ellenségek
(am. sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Hírek
13.10 Fogadás a féle-
lemmel 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00
Ploiesti harcosok 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Franciaország –
Brazília labdarúgó mér-
kőzés (live) 0.10 Wrest-
ling WWE

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték! (ism.)
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató 
magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 Barangolás 
Bajorországban
16.25 A sarki fény Alasz-
ka egén (természetf.)
17.00 Médiaguru
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 India 
- Álmok útján (sor.)
19.30 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
22.05 Az Este
22.40 Hátsó szándék
(am. thriller, 2008)
0.10 Múlt-kor
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Prizma
1.10 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
11.15 A család sztárja
(ism.)
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Zsebtörténetek
(ism.)
14.50 Történelmi 
emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.30 Civil szféra blitz
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.00 Aki másképp gon-
dolkodik
22.00 Eurovision 2011
22.15 Szívek (francia-
olasz filmdráma, 2006)
0.25 Ragtime (am. f. drá-
ma, 1981) (ism.)
2.55 Civil szféra blitz
(ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,

gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Végzetes átváltozás
(kanadai vígjáték, 2009)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Részeges
karatemester 
(hongk. akció-vígj., 1978)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sor.)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sor.)
1.00 Részeges karate-
mester (hongk. akció-vígj.,
1978) (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 American 
Graffiti 
(amerikai vígj., 1973)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Extralarge: 
A Nap ura 
(olasz-amerikai krimi,
1993) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Kikiezdesz 
a szőkékkel? 
– szórakoztató műsor
21.50 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Különleges
ügyosztály 

(Esküdt ellenségek: 
Meggyalázott áldozatok)
(amerikai krimisorozat)

7.00 Lököttek (sor.)
7.45 Szívek találkozása
(indiai sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán 
(ismétlés)
10.00 A mi házunk
10.30 Szép remények
(am. rom. f.) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamese
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(am. krimisor.)
16.00 Szerelem 
és golyók 
(amerikai akciófilm, 1979)
17.30 Világiak
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamese 
(am. anim. sor.)
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Üsd, vágd, focizzál!
(hongkongi-kínai-amerikai
akció-vígjáték, 2001)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.30 NCIS 
(am. krimisor.)
0.30 Féktelen 
szükségletek 
(romantikus film)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- BMW M3
9.00 Halálos fogás
- Az utolsó 

nekirugaszkodás
10.00 Piszkos munkák 
- Márványkészítő
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Bajban a Yukonon
13.00 Túlélés törvényei 
- Texas
14.00 Állítólag... 
- Csak a forma számít?
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Búcsú
18.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Éhség
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... -
Abroszkáosz

21.00 Hogyan csinálják?
Családi autó
/titán
/levél
21.30 Hogyan készült?
22.30 A túlélés törvényei
-  Észak-Ausztrália
23.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
0.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
1.30 Fegyvertények 
- Robotic Warriors

7.00 Fraser 
és a farkas 
(kanadai-amerikai vígjá-
téksorozat)
7.55 Állati ösztön
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások –
kultúrális magazin 
(ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Fraser 
és a farkas 
(kanadai-amerikai sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 eFórum
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Murphy törvénye
(angol sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Cleopatra 2525
(amerikai kaland sorozat)
23.55 Győztesek
0.00 eFórum (ism.)
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció. evangélikus
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show   

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Vendég
a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned bíztunk
15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika 19.00 Köz-
életi ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden 
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Ma Aranka és Jeromos
napja van.
Az Aranka latin–magyar
név, az arany szó kicsinyí-
tõképzõs származéka, az
Aurélia magyarítása.
A Jeromos a görög Hiero-
nümosz névbõl származik,
jelentése: szent nevû. Nõi
párja: Jeronima.
Holnap az Abigél, Alex és
Apollónia nevûek ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1587 – I. Erzsébet angol
királynõ kivégezteti I. (Stu-
art) Máriát, a skótok ki-
rálynõjét.
• 1607 – A gyulafehérvári
országgyûlés választja Rá-
kóczi Zsigmondot fejede-
lemmé.
• 1946 – Bemutatják Bartók
Béla III. zongoraversenyét.
• 1949 – A magyar népbí-
róság életfogytiglani bör-
tönre ítéli Mindszenty Jó-
zsef hercegprímást.
• 1986 – A Duna Kör – elõ-
zetesen betiltott – környe-
zetvédelmi sétáját a rend-
õrség brutális eszközökkel
feloszlatja.
• 1862 – ezen a napon szü-
letett Ferenczy Károly ma-
gyar festõmûvész († 1917).
• 1990 – ezen a napon halt
meg Karády Katalin ma-
gyar színésznõ, énekesnõ.

Vicc
Franciaországban ez így
van: amit szabad, azt sza-

bad. Amit nem szabad, azt
azért lehet.
Németországban, Ausztriá-
ban: amit szabad, azt szabad.
Amit nem szabad, azt tilos!
Magyarországon: amit sza-
bad, azt szabad. Amit nem
szabad, azt is szabad.
Szovjetunióban: amit nem
szabad, azt nem szabad, és
amit szabad, azt sem szabad.

Recept
Pulykaragu zöldséggel
Hozzávalók: 50 dkg pulyka-
mell, 5dkg olaj, 1 közepes fej
hagyma, 1 evõkanál liszt, 3
karotta, 20 dkg kukorica, 20
dkg vörös bab, egy csokor
petrezselyem, 1 evõkanál
zöld bors, só, bors, marha-
húsleves.
Elkészítése: A kukoricát és a
babot egy szitán leszûrjük,
hideg vízzel leöblítjük és jól
lecsöpögtetjük. A hagymát
megtisztítjuk és durvára vág-
juk, a petrezselymet meg-
mossuk és finomra vágjuk, a
karottát megtisztítjuk és fel-
vágjuk, a húst kis kockákra
vágjuk. Az olajat egy nagy
serpenyõben felforrósítjuk,
és hirtelen átsütjük benne a
hagymát és a húst, a liszttel
megszórjuk, sóval és borssal
ízesítjük, hozzáadjuk a ka-
rottát, és együtt pirítjuk to-
vább. Felöntjük levessel, be-
letesszük a kukoricát, a ba-
bot, a petrezselymet és a
zöld borsot, majd mindezt
együtt fedõ alatt, kis lángon
puhára pároljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosban jár a Hold, és most az
elsõ megérzéseit kövesse. Munká-
jában magasra teszi a mércét, lel-
kesen dolgozik. Fokozottan vi-
gyázzon az értéktárgyaira.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Igazságtalanul bántak Önnel, és
ez elkeseríti. Több szeretetet és
tiszteletet várna környezetétõl.
Szerencsére az orvosa jó híreket
mond, és ez a legfontosabb.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Lelkiekben nem készült fel várat-
lan eseményekre. Kérje ki part-
nere véleményét is, mielõtt elkese-
redne. Fontos, hogy párjával egy
húron pendüljenek.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Vannak szerelmek, amelyekért
drágán kell megfizetni. Paran-
csoljon megálljt magának a ra-
jongásban, és terelje más irányba
a lelkesedését.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Úgy érezheti, hogy szétszakad és
elszegényedik, ha megemelt ka-
matokkal kell az összes adóssá-
gát kifizetnie. Már megértette,
mert a saját bõrén tapasztalja,
hogy túl sokat vállalt. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Makacsul ragaszkodik eredeti el-
képzeléséhez. Akkor is, amikor
már látja, hogy a pangás miatt
nem kivitelezhetõek maradékta-
lanul a tervei. Attól tart, hogy

megalkuvónak tartja majd a
környezete.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Módja nyílik arra, hogy meleg,
barátságos kapcsolatokat teremt-
sen. Köszöntse fel születésnapján
Vízöntõ ismerõsét. Tartós, jó
hangulatra számíthat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Változtatni kíván a helyzetén,
ennél alább már nem adja. Kel-
lõképpen elszánt ahhoz, hogy
akár „ellenszélben” haladva ér-
vényt szerezzen akaratának. Tá-
mogató bolygóállásra számíthat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Optimista alkat, remekül oldja
meg a problémákat. Nemcsak
sokat gondol a pénzre, de tesz is
az adósságcsapda elkerülése vagy
a vagyongyarapítás érdekében.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Barátság és szerelem terén egy-
aránt jó passzban van. Gyors és
látványos sikereket arat. Jó érzés,
hogy a környezetében mindenki
szereti, apró hibáit elnézik.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ellentmondásos napra számít-
hat. Minden döntését alaposan
gondolja át. Fontos, hogy az Öné
legyen a kezdeményezõ szerep.
Este boldogság keríti hatalmába.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az utóbbi napokban lekezelõen
viselkedett másokkal, s emiatt
most Önt is mellõzik. A pénz-
ügyekhez gyakorlatiasan közelít,
meggondolja, hogy mire költ.
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Tenisz

T. J. L. 

Vasárnap este kialakult a
nõi teniszválogatottak

Fed Kupája elõdöntõinek
mezõnye. Bár a nyitómérkõ-
zésen Jarmila Groth meglep-
te Francesca Schiavonét (6-7,
6-3, 6-3) az ausztráloknak
azután már semmi sem sike-
rült a címvédõ olaszokkal
szemben. Flavia Pennetta
Grothot és Samantha Stosurt
is legyõzte, utóbbit pedig
Schiavone is megverte, míg a
párosoknál a Sara Errani
Roberta Vinci kettõs legyõzte
az Anastasia Rodionova
Rennae Stubbs duót. Vég-
eredmény: Ausztrália–
Olaszország 1-4. 

Pozsonyban Petra Kvitová
két gyõzelme billentette el a
mérleg nyelvét a cseh–szlo-
vák párharcban, amelyet
elõbbiek végül 3-2-re nyertek
meg. 

Antwerpenben a belgák si-
mán verték a tartalékos ame-
rikaiakat (4-1). Idén ausztrál
nyílt teniszbajnokságot nyert
Kim Clijsters Melanie
Oudint (6-0, 6-4) és Bethanie
Mattek-Sandset (6-7, 6-2, 6-
1) is legyõzte, míg Yanina
Wickmayer 6-1, 7-6-ra verte
Mattek-Sandset és 6-2, 6-0-ra
Oudint. A párosoknál a ten-
gerentúliak diadalmaskod-
tak, Liezel Huber és Vania
King. 

Moszkvában az oroszok
drámai csatában múlták felül
a franciákat, 3-2. Szombaton
Alize Cornet legyõzte Szvet-
lana Kuznyecovát, Virginie
Razzano pedig Marija Sara-
povát, de vasárnap a harma-
dik pontot már nem tudták

megszerezni a vendégek.
Anasztaszija Pavljucsenyko-
va Cornet, Kuznyecova pedig
Razzano felett diadalmasko-
dott, majd a Pavlju-
csenykova, Kuznyecova ket-
tõs 7-6, 6-0-ra nyerte a Julie
Coin, Alize Cornet duó elleni
páros mérkõzést. Április
16–17-én már a döntõbe jutás
a cél az Olaszország–Orosz-
ország- és Csehország–Belgi-
um-találkozókón. 

A Világcsoport II-ben a
spanyolok simán verték az
észteket (4-1), a németek pe-
dig a szlovénokat (4-1), míg
Újvidéken és Helsingborg-
ban csak a párosok összecsa-
pásai után született döntés. A
Bojana Jovanovski, Alek-
sandra Kunic duó Szerbiá-
nak szerezte meg a döntõ
pontot Kanada ellenében,
míg a vendég ukránok a
Katerina Bondarenko, Olga
Szavcsuk kettõsnek köszön-
hetõen gyõzték le szintén 3-
2-re a svédeket. Az elit ne-
gyeddöntõinek négy vesztese
(Ausztrália, Szlovákia, Fran-
ciaország, Egyesült Álla-
mok) és a fenti négy gyõztes
a 2012-es Világcsoportban
való szereplésért vív osztá-
lyzót, a a meccsekre napok-
ban sorsolnak. 

Észtország, Szlovénia, Ka-
nada és Svédország a zóna-
gyõztesekkel (Fehéroroszor-
szág, Svájc, Japán, Argentí-
na) játszik a 2012-es Világ-
csoport II-ben szereplés jogá-
ért, itt is a napokban sorsol-
ják ki a párosítást. Románia
és Magyarország jövõre is az
Euro-afrikai zóna elsõ cso-
portjában szerepelhet m,iu-
tán elõbbi a 7-8., utóbbi pe-
dig 9-10. helyen zárta az idei
sorozatot. 

Hírösszefoglaló

Tragikus halálának má-
sodik évfordulóján Mari-

an Cozmára, az MKB Veszp-
rém és a román kézilabda-vá-
logatott volt játékosára emlé-
keznek ma Veszprémben. 

A 2009. február 8-án haj-
nalban a veszprémi Patrióta
lokál elõtt meggyilkolt spor-
tolóra az este 7 órakor kezdõ-
dõ MKB Veszprém–Tatran
Presov Barátság Kupa-mér-
kõzést követõen emlékeznek
a Veszprém Aréna elõtt a
klub vezetõi és szurkolói,
mondta Remport Csaba, a
Veszprém Kézilabda Fan
Club elnöke. Az aréna elõtti
parkban állították fel tavaly
február elején Marian
Cozma bronz mellszobrát, s
ma este az emlékmûnél tarta-
nak – gyertya- és mécses-
gyújtással – csendes megem-

lékezést, amelyen várhatóan
több ezren vesznek majd
részt a mérkõzést követõen.
Remport azt kérte, hogy akik
nem tudnak jelen lenni a
megemlékezésen, gyújtsanak
egy gyertyát az otthonukban
a két éve meggyilkolt Marian
Cozma emlékére.

A tárgyalás a tanúk kihall-
gatásának fázisában van, s
bár két év eltelt, egyre több a
terhelõ vallomás. Legutóbb
egy tanú szerint Németh
Gyõzõ másodrendû vádlott
azt mondta a barátjának,
Antalik László hetedrendû
vádlottnak 2009. február 8-
án délután, hogy Raffael
Sándorral (a bûnügy elsõren-
dû vádlottja) azért távozik si-
etve az országból, mert
„olyan komoly dolgot csinál-
tak az elmúlt éjszaka, amiért
életfogytot is kaphatnak”.
Ezt Antalik Brigitta tanú, a

hetedrendû vádlott volt fele-
sége vallotta a Veszprém Me-
gyei Bíróságon.

Az a tanú, aki elsõként
igyekezett Cozmát újraélesz-
teni, azt állította, a földön
fekvõ sportoló még élt, ami-
kor fölé hajolt, a szemét is ki-
nyitotta, de szólni már nem
tudott, majd leállt a pulzusa
és a légzése is. Csak az újra-
élesztési kisérletek közben
vette észre a vérzõ sebet a
mellén: Cozmának nem arté-
riás, hanem vénás vérzése
volt. Többen is felismerték a
támadók közt Raffael Sán-
dort és Németh Gyõzõt, de
furcsa módon a gyilkos pen-
gevillanásnak egyelõre nincs
használható szemtanúja.
Tény, hogy a gyilkos a diszkó
helyiségébe beözönlõ cigány
férfiak közt kereshetõ, miu-
tán a társaság agresszív volt,
s többen is ütötték-rúgták

Cozmát. Egy fiatal lány azt
látta, hogy a lokál ajtaján va-
lakik kilökdösték Cozmát,
aki aztán a kijárattal szem-
közti falnak dõlt, s elõtte egy
kopasz férfi volt bokszolóál-
lásban. Egy hölgy az utcán
levegõzött, amikor azt látta,
hogy „Marian Cozma meg-
indult az utcára kiérkezõ ci-
gányok felé, õk pedig Cozma
irányába léptek, és össze-
csaptak”. A tanú Cozma tá-
madói közül felismerte
Raffael Sándort és Németh
Gyõzõt, de Sztojka Ivánt
nem látta a verekedésnél.

Érdekes fejlemény, hogy
helyszíni tárgyalást kért az
emberöléssel vádoltak kö-
zül Sztojka Iván harmad-
rendû vádlott. Közölte,
hogy ott vallomást kíván
tenni, de a bírósági tanács
még nem döntött errõl az
indítványról. 
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Röviden

Két éve ölték meg Marian Cozmát

Bukarestben az ICIM 

A hét végi Közép-európai
Liga (CEWL) négyesdöntõ
házigazdájaként, az Aradi
ICIM bajnoki és kupamér-
kõzést is elõrehozott. Az
Olimpiát 103-56-ra, a Rapi-
dot pedig 89-56-ra ra verték
Stacey Nolan tanítványai. 

Traore Krasznodarban 

Dan Petrescu csapatánál, a
Kuban Krasznodarnál foly-
tatja pályafutását Lacina
Traore, a román bajnoki
címvédõ CFR 1907 elefánt-
csontparti csatára. A 20 éves
játékosért 4 millió eurót fi-
zetnek az oroszok, a kolozs-
váriak százalékot kapnak
egy következõ átigazolásból. 

Kikapott a Steaua 

Vasárnap este elõször szen-
vedett vereséget elõkészületi
mérkõzésen a Steaua labda-
rúgócsapata: Marius Lãcã-
tuº tanítványainál a lengyel
Lech Poznan bizonyult
jobbnak 2-1 arányban. 

Román teniszsikerek

Marius Copil nyerte a kaza-
nyi ATP challenger-tenisz-
tornát, amelynek döntõjében
6-4, 6-4-re verte a német
Becket. Oroszországi sikeré-
ért Copil 10.800 dollárt és
100 ATP-pontot kapott.
Horia Tecãu párosban nyert
Zágrábban, miután a belga
Dick Norman oldalán 6-3, 6-
4-re nyert a Granollers–
Lopez spanyol duó ellen. 

Williams nyert 

A 35 éves walesi Mark Wil-
liams gyõzelmével zárult va-
sárnap éjjel az elsõ ízben
megrendezett sznúker-
German Open. A döntõben
Williams 9-7 arányban bizo-
nyult jobbnak az angol
Mark Selbynél és sikerével
feljött a világrangsor máso-
dik helyére. 

A nõi Fed Kupa-küzdelmek miatt a múlt héten csak férfi-
tornákrat rendeztek. A finálékban: Zágráb: Ivan Dodig
(horvát)–Michael Berrer (német, 8.) 6-3, 6-4. Johannes-
burg: Kevin Anderson (dél-afrikai, 4.)–Somdev Devvar-
man (indiai) 4-6, 6-3, 6-2, Santiago de Chile: Tommy
Robredo (spanyol, 6.)–Santiago Giraldo (kolumbiai, 8.) 6-
2, 2-6, 7-6 (5). Dodig és Anderson is pályafutása elsõ ATP-
torna sikerét aratta. 

Premierek a férfi-tornákon 

Teniszkrimi Moszkvában

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A spanyol labdarúgó-
Primera División 22.

fordulójának vasárnapi játék-
napján a Real Madrid 4-1-re
nyert a Real Sociedad ellen.
A gólokat a királyi gárda játé-
kosai szerezték, Kaká, Cr.
Ronaldo (2) és Adebayor az
ellenfél, Arbeloa pedig saját
kapujába talált. További
eredmények: Sevilla–Málaga
0-0, Valecia–Hércules 2-0.
Az élmezõny: 1. Barcelo-
na 61 pont, 2. Real Mad-
rid 54, 3. Villarreal 45, 4. Va-
lencia 44, 5. Athletic Bil-
bao 38, 6. Espanyol 37. 

Az FC Liverpool némi
meglepetésre elhozta a há-
rom pontot a címvédõ
Chelsea otthonából az angol
Premier League 26. forduló-
jának vasárnapi zárómérkõ-
zésén. A házigazda londoni-

aknál bemutatkozott a spa-
nyolok világ- és Európa-baj-
noka, a hétfõn éppen a Liver-
pooltól szerzõdtetett Fer-
nando Torres, aki azonban
nem tudott eredményes len-
ni, és a 66. percben lecserél-
ték. A Vörösök – köszönhe-
tõen Raul Meireles góljának
– sorozatban negyedik sike-
rüket aratták a bajnokság-
ban, s a hatodik helyre jöttek
fel a tabellán. Vezet a Man-
chester United (54), az Arse-
nal (50), a Manchester City
(49), a Chelsea (44) és a Tot-
tenham Hotspur (44) elõtt. 

Gólzáporos mérkõzésen
nyert 5-3-ra az Internazio-
nale az AS Róma ellen vasár-
nap az olasz Serie A 24. for-
dulójának utolsó találkozó-
ján. A milánóiak 3-1-es veze-
tésénél a fõvárosiaktól kiállí-
tották Burdissót, ezután
azonban még két-két gól szü-
letett. Az AC Milan (49) ve-
zet a Napoli (46), az Inter-

nazionale (44), a Lazio (42),
a Palermo (40), az Udi-
nese (40) és az AS Róma (39)
elõtt. 

Nem született gól a német
Bundesliga 21. fordulójának
vasárnapi zárómérkõzésén:
SC Freiburg–Eintracht Fran-
kfurt 0-0. A legjobbak: 1. Bo-
russia Dortmund 51 pont, 2.
Bayer Leverkusen 39, 3. FSV
Mainz 37, 4. Hannover 37, 5.
Bayern München 36, 6. SC
Freiburg 34. 

A francia Ligue 1 22. for-
dulójának vasárnapi játék-
napján: AJ Auxerre–OSC
Lille 1-1, Toulouse–AS Mo-
naco 2-0, Olympique Lyon–
Girondins Bordeaux 0-0. Az
élcsoport: 1. Lille 42 pont, 2.
Paris Saint-Germain 37 (34-
24), 3. Stade Rennes 37 (24-
17), 4. Ol. Marseille 36, 5. St.
Étienne 35 (31-24), 6. Ol.
Lyon 35 (30-23). Dr. Bölöni
csapata, az RC Lens 23 pon-
tos, s elsõ a vonal alatt. 

Ronaldo-dupla a Primerában 

Forma–1

ÚMSZ

Hétórás, rendkívül bo-
nyolult mûtét eredmé-

nyeképpen a sebészeknek si-
került megmenteniük Robert
Kubica jobb karját. „Aprán-
ként kellett összerakni a
csontokat, az inakat, az iz-
mokat és az ereket. Kell még
néhány nap ahhoz, hogy fel-
mérjük a károsodás mérté-
két, de valószínûleg elég
gyorsan fel fog épülni, és egy
éven belül már teljesen jól
tudja majd használni a kar-
ját” – mondta a Sky Italia té-
vének Igor Rossello kézspeci-
alista, a genovai Santa
Corona kórház orvosa. Biza-
kodóan nyilatkozott a Re-
nault-pilóta menedzsere,
Daniele Morelli is, aki meg
van gyõzõdve arról, nincs vé-
ge Kubica Forma–1-verseny-
zõi karrierjének. A 26 eszten-

dõs krakkói a Ronde di
Andora elnevezésû viadalon,
Genova közelében egy Sko-
da Fabiát vezetve a cél felé
tartott, majd letért az útról,
és nagy sebességgel egy
templom falának ütközött. A
tûzoltók szabadították ki a
kocsiból, s míg segédpilótája
sértetlen maradt, neki belsõ
vérzése is volt, több helyen el-
tört a kézfeje és a lába is. 

Robert Kubica elsõ F1-es
versenyét a 2006-os Magyar
GP-n vívta, és két évvel ké-
sõbb a Kanadai Nagydíjon
szerezte meg elsõ diadalát.
Eddig összesen 76 vb-futa-
mon indult, s legjobb ered-
ményét 2008-ban érte el,
amikor az összetett pont-
versenyben a negyedik he-
lyen zárt a francia istálló gé-
pével. 

Megmarad Kubica karja

A lengyel autóversenyzõ gépkocsija ripityára tört

Két ország gyászolja a Veszprém román kézilabdázóját Fotó: MTI/archív
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