
„Romániának mélyreható
reformokra, illetve a szállítá-

si és energiaszektorban magán-
befektetésekre van szüksége,
melyek nélkül a gazdasági növe-
kedés elképzelhetetlen” – muta-
tott rá Jeffrey Franks. A Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) romá-
niai küldöttségvezetõje tegnap
sajtótájékoztatón foglalta össze
a pénzintézet most záruló vizs-
gálódásainak eredményeit, ki-
fejtve: kevés a valószínûsége an-
nak, hogy az ország a harmadik
évben is recesszióban marad. A
Romániai Vállalkozók Szövet-
sége ugyanakkor élesen bírálta
az IMF és a kormány eddigi
hitelmegállapodását.
6. oldal 

új magyar szó
2011. február 9., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2536 ▲
1 amerikai dollár 3,1130 ▼
100 magyar forint 1,5843 ▲

Kreszta Traján folytatja

Ismét Kreszta Trajánt választották meg a
Magyarországi Román Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökének, aki szerint a kölcsönös
iskolaépítések és templomfelújítások a fõ
cél. Román anyanyelvûnek 8482-an, román
nemzetiségûnek 7995-an vallják magukat.

Nagykorú lett az Osonó

Tartalmas munkát és sok eredményt tud fel-
mutatni az elmúlt tizennyolc év tevékenysé-
gébõl a sepsiszentgyörgyi Osonó Színház-
mûhely. Fazakas Misi és Bartha Lóránd
mérleget vontak a színházmûhely felnõtté
válásakor, amelybõl kiderül, hogy 1993 óta
összesen tizenhárom bemutatót tartottak.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Aktuális 3
Dan Pãsat is megmenekült

Szabadlábon védekezhet a zsarolás és befo-
lyással történõ üzérkedés vádjai ellen Dan
Pãsat demokrata-liberális képviselõ, miu-
tán tegnap az alsóház plénumában nem
gyûlt össze kellõ számú szavazat ahhoz,
hogy megvonhassák mentelmi jogát. 

Kultúra 8

Füstbe ment terv? 
A valóban jól és hatékonyan mûködõ
jogállami gépezet legfontosabb jellemzõje
nem a nagy csinnadratta, hanem a folya-
matosság. Ahol ez uralkodik, ott a törvé-

nyek nem változnak máról
holnapra, a jogszabályok
végrehajtásához szükséges
intézmények hosszú távon
is mûködõképesek, nem
az öndicsekvés a legfonto-
sabb számukra, hanem a
mindennapi munka akár

észrevehetetlen elvég-
zése.Székedi Ferenc

Fogdába röpített vámosok
Rajtaütésszerû akciót hajtottak végre a román–szerb határon a cigarettacsempészek ellen

IMF-elemzés

– kritikákkal „Sepsiszentgyörgyön a civil
társadalom aktívan részt vesz

a városvezetésben” – fejtette ki
Antal Árpád tegnap Bukarestben.

A háromszéki megyeszékhely
polgármestere Borbély László
környezetvédelmi minisztertõl
vette át a díjat. 7. oldal 

Zöld fõváros Sepsiszentgyörgy

Több százan fordultak az el-
múlt hetekben a kis és köze-

pes vállalkozások ügynökségé-
nek Hargita és Maros megyei iro-
dáihoz, hogy a napokban induló
vállalkozástámogatási program-
ról érdeklõdjenek. Az RMDSZ
által kezdeményezett gazdaság-
ösztönzõ intézkedés keretében a
kormány tízezer euróig terjedõ
támogatást nyújt olyan, 35 évnél
fiatalabb személyeknek, akik ta-
nulmányaik elvégzése után vál-
lalkozásba kezdenének. Bár a
projektet üdvözlik, az ÚMSZ-nek
nyilatkozó fiatal vállalkozói szer-
vezetek szerint a lépés kissé elké-
sett, és azt is kifogásolják, hogy
jelentõs pénz kell az induláshoz.
6. oldal

Üzlet fiatal

üzletembereknek

Mintegy kétszáz csendõrbõl és rendõrbõl álló rohamosztag szállta meg tegnap hajnalban 
a román–szerb határ két határátkelõjét. Az ellenõrzés során száz személyt kísértek be kihall-
gatásra, közülük több tucatnyit helikopterekkel az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) bukaresti székhelyére szállítottak. A gyanú szerint az érintett vámosok és határõrök
szemet hunytak az illegális cigarettacsempészet fölött, szervezetten hozták be a zárjegy
nélküli dohányt, és gondoskodtak annak terjesztésérõl. Traian Igaº belügyminiszter az újabb
tömeges õrizetbe vételek után a rendõrszakszervezeteket vádolta korrupcióval. 7. oldal 

A díjat Antal Árpád Bukarestben vette át Borbély Lászlótól 

Demonstratív leszámolás? A rajtaütésben 1200 rohamrendõr vett részt, a határõröket és vámosokat helikopterekkel szállítottak Bukarestbe Fotó: Mediafax

Fotó: Tofán Levente
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Röviden

Várakozni kell Nagylaknál

Megnõtt a kamionok várakozási ideje
a nagylaki határátkelõnél a román határõri-
zeti szervek szigorító intézkedései miatt. A
belépõ oldalon a teherautóknak négy, a ki-
lépõ oldalon három órát kellett tegnap dél-
után várakozniuk, a személyforgalom fo-
lyamatos volt.

Felborult egy román kamion

Gumiabroncsokat szállító román kamion
borult az árokba tegnap délután Deszk kö-
zelében, a 43-as úton, a 14-es kilométernél,
és két ember beszorult az árokba borult jár-
mûbe, a rakomány az árokba, illetve a jár-
mûre dõlt.

Zágráb: áprilisban lehet idõpont

Horvátország európai uniós csatlakozási
tárgyalásai során a márciusnak sikerhónap-
nak kell lennie, és áprilisban „végre el kelle-
ne hangoznia a bûvös dátumnak” – jelen-
tette ki Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök tegnap Zágrábban, miután megbeszélé-
seket folytatott horvát kolléganõjével,
Jadranka Kosorral.

Õrizetben egy volt magyar államtitkár

Õrizetbe vette a magyar központi nyomozó
fõügyészség Horváthné Fekszi Mártát, a
budapesti külügyminisztérium volt államtit-
kárát, késõbb Magyarország ENSZ-képvi-
seletének vezetõjét tegnap a moszkvai ma-
gyar nagykövetség egyik ingatlanának el-
adásával összefüggésben.

Repülõn repült a külügyminiszter

A Varsó melletti Willanów-kastélyban tar-
tott hármas lengyel–német–francia csúcs fõ
szenzációja, hogy Nicolas Sarkozy útban a
lengyel fõváros felé elbocsátotta külügymi-
niszterét. Michele Alliot-Marie-t (képünkön),

aki már részt sem vett a találkozón, hosz-
szabb ideje támadta a francia sajtó: kiderült
róla, hogy még a tüntetések idején is az el-
ûzött diktátor, Ben Ali országában üdült.

Leváltások az orosz titkosszolgáknál

Doku Umarov iszlamista lázadóvezér kö-
zölte egy hétfõn ismertté vált videofelvéte-
len, hogy õ adott utasítást a moszkvai Do-
mogyedovo repülõtéren január 24-én elkö-
vetett, 36 halálos áldozatot követelõ öngyil-
kos merénylet végrehajtására. A terrorakció
elkövetõje feltehetõleg Magomed Jevlojev
ingusföldi születésû, 20 éves fiatalember
volt. Dmitrij Medvegyev orosz államfõ az
üggyel összefüggésben tegnap leváltotta a
titkosszolgálatok több munkatársát.

Kezelhetetlen az ausztráliai tûz

Természeti katasztrófák nyarát éli át Auszt-
rália: korábban a keleti országrész került
víz alá, majd északon ciklon pusztított,
most pedig a nyugati bozóterdõk állnak
lángokban, a tûz egyelõre kezelhetetlenné
vált. Mintegy hatvan ház leégett Perth kül-
városában, miközben az országban tovább-
ra is szélsõséges idõjárási viszonyok ural-
kodnak.

Éjszakai tûz a nyomornegyedben

Legkevesebb 25 ezer ember vált hajlékta-
lanná a Fülöp-szigetek fõvárosa, Mani-
la egyik nyomornegyedében, ahol tegnapra
virradó éjszaka hatalmas tûz pusztított.

Munkatársunktól

Ismét Kreszta Trajánt válasz-
tották meg tegnap a Magyar-

országi Román Kisebbségi Ön-
kormányzat elnökének a Magyar-
országi Románok Országos Ér-
dekképviseleti Egyesületének lis-
tavezetõjeként. Az alakuló ülésen
az önkormányzat székhelyén,
Gyulán huszonöt elektor jelent
meg, az újraválasztott elnök zárt-
körû, de nyílt szavazás keretében
tizenöt voksot kapott. Az ellenje-
lölt Jova Éva a Magyarországi
Románok Kulturális Egyesületé-
nek színeiben indult, az õ szemé-
lyét támogatta a többi tíz elektor.
A helyettes alelnök posztján sincs

változás: ezt a tisztet továbbra is
Gulyás György tölti be. A róla va-
ló szavazáskor azonban Jova Éva
és az õ választói kivonultak a te-
rembõl, ezt azzal magyarázták,
hogy nem értettek egyet Gulyás
személyével, s mert úgyis kisebb-
ségben voltak, nem akartak asz-
szisztensi szerepet játszani a pro-
cedúrában.

Kreszta Traján az ÚMSZ kér-
désére elmondta: az önkormány-
zat és személy szerint az õ szá-
mára a legfontosabb az intézmé-
nyi kapcsolatok ápolása. Ennek
eredményeként legelsõ megvá-
lasztása, 1999 óta például Hajdú-
Bihar megyében – fõként Darva-
son és Pocsajon – román nyelvû

általános iskolák épültek, ahon-
nan már bejárnak a tanulók Gyu-
lára, a Nicolae Bãlcescu gimnázi-
umba. Az együttmûködés paritá-
sos alapon történik: a magyar ál-
lam legutóbb Battonyán épített
román iskolát, míg cserében Bu-
karest magyar tanintézetet rende-
zett be Déván. Az elnök ugyan-
ilyen fontosnak tartja a román
templomok felújítását, mivel
rossz állapotban lévõ, de mûem-
lék jellegû épületekrõl van szó.

A legutóbbi népszámláláson
(1991-ben) román anyanyelvûnek
8482, román nemzetiségûnek
7995, ortodox román vallásúnak
5598 magyar állampolgár vallotta
magát. 

MTI

Megegyezett a kettõs állam-
polgárság ügyében a szlováki-

ai kormánykoalíció: a koalíciós
tanács hétfõ késõ este jóváhagyta
a Híd és a Kereszténydemokrata
Mozgalom (KDH) hét végi meg-
állapodását ebben az ügyben –
közölte Iveta Radicová minisz-
terelnök az ülés után. A körvona-
lazódó kompromisszum lényege,
hogy a magyar állampolgársági
törvény a Szlovák Köztársaság-
ban nem lesz érvényes, de a jövõ-
ben már nem veszítené el szlovák
állampolgárságát az, aki felvenné
egy másik ország állampolgársá-
gát. Bugár Béla, a Híd elnöke
szerint a megegyezés értelmében
ugyanakkor a fegyveres testüle-
tek tagjai és az államigazgatás tit-
kos és szigorúan titkos informáci-
ókkal kapcsolatba kerülõ tagjai
esetében kizáró ok lesz a kettõs
állampolgárság. Mindezek elle-
nére a törvénymódosítás megsza-
vazása továbbra is kétséges: a ko-
alíciós Szabadság és Szolidaritás
(SaS) négy tagja továbbra sem
hajlandó támogatni az indít-
ványt. A szlovák jogszabály tava-
lyi módosítása kimondja: auto-
matikusan elveszíti állampolgár-
ságát minden olyan szlovák ál-
lampolgár, aki felveszi egy másik
ország állampolgárságát. A jog-
szabály válasz a határon túli ma-
gyarok egyszerûsített honosításá-
ra vonatkozó budapesti törvény-
módosításra. A pozsonyi koalíci-
ónak 79, az ellenzéknek pedig 71
képviselõje van a 150 tagú szlo-
vák parlamentben. A koalíció
módosító indítványáról várható-
an még a héten szavaz a szlovák
parlament. 

Állampolgársági

kompromisszum

Hírösszefoglaló

Az egymásnak némileg el-
lentmondó amerikai nyilat-

kozatok után a washingtoni kor-
mány elismerte: nem támogatja
az egyiptomi kormányellenes
tüntetõknek azt a követelését,
hogy azonnal mondjon le Hoszni
Mubarak. Az Egyesült Államok
arra hivatkozik, hogy ez elsietett
lépés volna az elnök részérõl, és
csak ártana a demokratikus átme-
net folyamatának. Az iszlamista
Muzulmán Testvériség mozga-
lom viszont azzal fenyegetõzött
hétfõn, hogy kivonul az Omar
Szulejmán alelnök által képviselt
hatalom és az ellenzék tárgyalása-
iról, ha nem teljesülnek a tüntetõk
követelései.

Ugyanakkor Izrael már régóta
Omar Szulejmánt szeretné a meg-
késve reformokat hirdetõ Muba-
rak utódjaként látni – ez derült ki
a WikiLeaks oknyomozó portál ál-
tal nyilvánosságra hozott ameri-
kai diplomáciai táviratokból. Az
alelnök 1993-tól az egyiptomi hír-
szerzés vezetõje volt, és gyakran
megfordult Izraelben, közvetítõ-

ként a palesztinokkal folytatott
béketárgyalásokban is részt vett.
Szulejmán tegnap bejelentette,
hogy Mubarak még egy bizottság
felállítását rendelte el, amely a ja-
vasolt reformok végrehajtását
fogja felügyelni. Az alelnök kifej-

tette, hogy már konkrét tervek és
idõrend is van a hatalom békés át-
adására, illetve hogy a kormány
nem indít eljárást a Mubarak tá-
vozását követelõ tüntetõk ellen.

Tüntetõk ezrei foglalták el a ka-
irói Tahrír teret kedden is, már ti-
zenötödik napja követelve az el-
nök távozását. Az éjszakát sátrak-
ban töltötték, vagy takarókba be-
csavarva aludtak, sokan közülük
a térre vezetõ utak végén felsora-
koztatott harckocsik lánctalpainál
táboroznak. Kora délutánra már
több tízezres tömeg gyûlt össze, a
tér zsúfolásig megtelt. Az embe-
rek azt skandálják: „mi vagyunk a
nép, mi vagyunk a hatalom”. 

Szulejmán lesz Mubarak utódja?

Kreszta folytatja 
Tisztújítást tartott a Román Kisebbségi Önkormányzat 

Változásokat sürgetnek Marokkóban és Jemenben is

„Sürgõs demokratikus változást”, a „tekintélyuralomnak véget ve-
tõ mechanizmus megteremtését”, és „a hatalmi ágak valódi szét-
választását” akarja Marokkóban az észak-afrikai arab ország egyik
legjelentõsebb iszlamista szervezete, Az Igazságosság és Jótékony-
kodás, amelyet a hatóságok betiltottak, de megtûrnek. Egy tüntetõ
megsérült, amikor a rendõrök a tömegbe lõttek a dél-jemeni Áden-
ben egy kormányellenes demonstráció közben. További tizenkét
embert õrizetbe vettek a hatóságok.

Kreszta Traján 1999 óta vezeti a román kisebbségi önkormányzatot. A huszonöt elektorból tizenöt szavazott rá

Szulejmán irányítja a tárgyalásokat, Mubarak a háttérbõl próbál reformálni

ÚMSZ

Zavargások törtek ki tegnap
Temanggung indonéz város-

ban, Jáva szigetének középsõ ré-
szén, miután a bíróság ítéletet ho-
zott egy iszlámellenes istenká-
romlási ügyben: öt évig tartó bör-
tönbüntetést kapott egy 58 éves
férfi iszlámellenes röpiratok ter-
jesztése miatt. Muzulmán tünte-
tõk legalább két keresztény temp-
lomot felgyújtottak, egy harmadi-
kat pedig kövekkel dobáltak meg,
majd összecsaptak a rohamrend-
õrökkel. A The Jakarta Post címû
indonéz lap szerint a tárgyalóte-
remben a hallgatóság az ítélethir-
detés után rátámadt a vádlottra,
az ügyészekre és a bírókra, akiket
a rendõrök menekítettek ki a
terembõl. A túl enyhének tartott
ítélet miatt feldühödött tömeg au-
tókat gyújtott fel a bírósági elõtt,
és kövekkel dobálta meg az épüle-
tet. A tüntetõk halálbüntetés ki-
szabását, továbbá azt követelték,
hogy adják át a vádlottat az em-
bereknek. A rendõrség vízágyúk-
kal, könnygázgránátok bevetésé-
vel, valamint figyelmeztetõ lövé-
sekkel próbálta meg feloszlatni a
demonstrálókat, de ez sem állítot-
ta meg az erõszakot – írja az in-
donéz lap. A nagyjából másfél ez-
res tömeg ezután keresztény
templomokra támadt. Kettõt fel-
gyújtott, egy harmadikat pedig
kõdobálással rongált meg. 

Keresztény

templomokat

gyújtottak fel

Fotó: MTI
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Szabadlábon védekezhet a
zsarolás és befolyással törté-

nõ üzérkedés vádja ellen Dan
Pãsat demokrata-liberális képvi-
selõ, miután tegnap az alsóház
plénumában nem gyûlt össze kel-
lõ számú szavazat ahhoz, hogy
megvonhassák mentelmi jogát.
A korrupcióellenes ügyészség
(DNA) már több hónapja kéri a
politikus letartóztatását, amit ko-
rábban a képviselõház jogi bi-
zottsága jóvá is hagyott.

A tegnapi ülésen az ellenzéki-
ek bejelentették, megjelennek
ugyan az ülésteremben, de „ma-
gukra hagyják a demokrata-libe-
rálisokat a DNA elleni harcuk-
ban”. A szavazás eredménye
õket igazolta, ugyanis a koalíciós
alakulatok honatyái által leadott
150 érvényes szavazatból csak
116 támogatta Dan Pãsat letar-
tóztatását, 34-en az ügyészség
kérése ellen voksoltak. A letar-
tóztatási kérelem elfogadásához
legalább 147 támogató szavazat-
ra lett volna szükség. 

A PD-L keresi 
az „árulókat”

A szavazás kimenetele kelle-
metlenül érintette a Demokrata-
Liberális Pártot (PD-L), ugyanis
frakcióvezetõjük, Mircea Toader
az ülés elején bejelentette, meg-
szavazzák képviselõtársuk men-
telmi jogának megvonását. A
voksolás után Sulfina Barbu, a
PD-L nõszervezetének elnöke
sajtóközleményben azt hangoz-
tatta, ki kell iktatni a titkos sza-
vazást a házszabályból. „A kép-
viselõk tevékenységének átlátha-
tónak kell lennie azok számára,
akik a parlamentbe küldték
õket, a megoldást az elektroni-

kus szavazás bevezetése jelente-
né” – érvelt a demokrata-liberá-
lis politikus. Hozzátette: alaku-
lata szempontjából rendkívül
aggasztó, hogy nem tudják, ki
az a 34 honatya, aki semmibe
vette a PD-L-frakció döntését.
„Mivel a szavazás titkos volt, so-
ha nem fogjuk megtudni, hogy a
közülünk vagy a koalíciós part-
nereinktõl kerültek-e ki az
»árulók«” – fogalmazott Sulfina
Barbu. Szerinte felelõsség terhe-
li az ellenzéket is, mert a DNA
nem a kormánypárti vagy ellen-
zéki honatyáktól kérte Pãsat
mentelmi jogának felfüggeszté-
sét, hanem az egész parlament-
tõl. „Tulajdonképpen hozzájá-
rultak az igazságszolgáltatás
akadályoztatásához azzal a dön-
tésükkel, hogy nem szavaztak” –
mondta a PD-L-s képviselõ. 

„Lelkiismeretes” RMDSZ

Az RMDSZ részérõl Márton
Árpád frakcióvezetõ-helyettes
szólalt fel a tegnapi ülésen azt
kifogásolva, hogy a vádhatóság
már másfél éve nyomoz Pãsat
ügyében, s még mindig nem ke-
rült bíróság elé a dosszié.
„Egyet kell értenem Márton
Árpád kollégámmal abban,
hogy az ügyészség érthetetlen
módon járt el” – nyilatkozta la-
punknak Máté András frakció-
vezetõ, aki nem tudta megmon-
dani, hogyan szavaztak az
RMDSZ-es honatyák képvise-
lõtársuk letartóztatásáról. Mint
mondta, mivel a szavazás titkos
volt, a frakcióban az az egyez-
ség született, hogy mindenki
lelkiismerete szerint adja le
voksát ebben az ügyben. 

Pãsat megvédené magát

„Felszólítom a DNA-t, hogy
nyújtsa be az ellenem összeállí-
tott vádakat a bíróságnak, hogy
megvédhessem magam, ártatlan
vagyok” – nyilatkozta Dan Pãsat
a voksolás után. Hozzátette:
mentelmi jogának megtartása
nem jelenti azt, hogy nem lehet
ellene bûnvádi eljárást indítani,
ugyanúgy elítélhetik vagy fel-
menthetik, mint bárki mást. A
politikus a szavazás titkosságára
hivatkozva nem volt hajlandó
megmondani az újságíróknak,
hogy kiadatása mellett vagy ellen
voksolt. A plenáris ülés elején
sem foglalt állást a mentelmi jog
kérdésében, felszólalásában arra
kérte a honatyákat, hogy engedé-
lyezzék a DNA-dosszié bíróság
elé juttatását. 
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Romániában már régóta
megtapasztaltuk: amikor
tévényilvánosság elõtt, egy

idõben és több személyt
érintve történik valamiféle
hivatalos cselekmény, ak-
kor más célok is állnak mö-

götte. A mintegy száz,
korrupcióval gyanúsí-

tott határrendõr és vámos tegnapi egyidejû
õrizetbe vétele és egy részük bukaresti kihall-
gatásra való helikopteres átszállítása aligha-
nem több mint a cigarettacsempészet elleni
küzdelem újabb állomása. Nagy valószínû-
séggel az országvezetés mindezzel azt is sze-
retné bizonyítani a csatlakozást elnapolni
óhajtó országoknak, hogy Románia készen
áll a schengeni belépõre, és ami a határátke-
lõknél történik, az egyrészt a kiváló mûszaki
határzár és információs lánc, másrészt pedig
a mûködõképes jogállamiság és igazságszol-
gáltatás bizonyítéka. Kisebb szépségfolt
azonban a szándékon, hogy a schengeni fel-
tételek teljesítését mind az államfõ, mind a
kormányfõ már hónapokkal ezelõtt bejelen-
tette, és szinte önmagától vetõdik fel a kér-
dés: ha ilyen biztos a határzár, akkor mi
módon gyûlt össze mégis menetközben ilyen
sok csempész, illetve miért olyan szétágazó a
támogatói és vámszedõi háttér? 
Nem titok: Románia kampányország. Mi-
kor a nagy-, mikor a kiskorrupció ellen har-
colunk néhány napig lelkesen, azután
ugyanígy lobogva védjük a természetet,
majd egy héten át klórfürdõvel vesszük kör-
be az országot, nehogy a belépõ lábak és au-
tókerekek cipelnének át valamiféle olyan fer-
tõzést, ami amúgy is a levegõben terjed. A
használt elektronikai cikkeket ugyanolyan
kampányszerûen gyûjtjük össze, mint aho-
gyan a határidõ elõtti három utolsó napban
hívjuk fel a figyelmet a mezõgazdasági tá-
mogatások elszalasztásának a lehetõségére,
és természetesen iskolanyitás elõtti kam-
pányként rohanunk neki az oktatási intéz-
mények õszi rendbetételének, ugyanúgy,
mint a vállalkozói adóterhek újabb meg
újabb átszervezésének vagy éppen a roma
közösség társadalmi integrációjának. Noha
egy valóban jól és hatékonyan mûködõ jog-
állami gépezet legfontosabb jellemzõje nem
a nagy csinnadratta, hanem a folyamatos-
ság. Ahol ez  uralkodik, ott a törvények
nem változnak máról holnapra, a jogsza-
bályok végrehajtásához szükséges intézmé-
nyek hosszú távon is mûködõképesek, nem
az öndicsekvés a legfontosabb számukra,
hanem a mindennapi munka akár észreve-
hettetlen elvégzése. Mert az állampolgárok
számára éppen az a legsokatmondóbb, ha
úgy teszik a dolgukat, hogy a felszínen észre
sem vehetõ, hogy léteznek.
Persze, amíg mifelénk is így lesz, addig
még sok víz lefolyik a romániai határfolyó-
kon. Vagy hogy stílszerûek maradjunk:
még sok csempészcigarettát elfüstölnek akár
az ország közepén is, hiszen minden romá-
niai városban van legalább egy olyan piac,
ahol a reggeltõl estig ott téblábolók megkér-
dik a zöldségvásárlás rejtelmeibe elmerülõt:
nem kér cigarettát? Olcsón adom. De ez a
néhány szó még igen sokba kerülhet az or-
szágnak.

Füstbe ment terv? 

Székedi Ferenc

Pãsat is megmenekült

ÚMSZ

Intenzíven folynak a február
26–27-én sorra kerülõ nagy-

váradi RMDSZ-kongresszus elõ-
készületei – számolt be tegnap
Kovács Péter, a tisztújítás lebo-
nyolításával megbízott ügyvezetõ
alelnök, akinek munkáját mintegy
száztagú szervezõi stáb segíti.
„Sajnos a Szakszervezetek Mûve-
lõdési Háza jelenleg nincs megfe-
lelõ állapotban, de mindent meg
fogunk tenni annak érdekében,
hogy mind kívül, mind belül egy
RMDSZ-kongresszushoz méltó
körülményeket biztosítsunk” – tá-
jékoztatott Kovács Péter. El-
mondta, hogy nagy figyelmet
szentelnek az elnökválasztási fo-
lyamat technikai megszervezésére
is. „Kötelességünk biztosítani az
egyenlõ megjelenés és bemutatko-
zás feltételét, illetve odafigyelünk
arra, hogy a szavazási folyamat
szabályossága és titkossága garan-
tálva legyen” – hangsúlyozta Ko-
vács, majd leszögezte: a tegnapi
megbeszélésen eldöntötték, hogy
négy szavazófülkét rendelnek
meg, amelyek a színpadon lesz-
nek elhelyezve, ugyanakkor java-
solni fogják a kongresszusnak,
hogy a szavazatszámláló bizott-
ságba nevesítse valamennyi jelölt
egy-egy megbízottját. 

Százfõs stábja van
a kongresszusnak

Roberta Anastase házelnök „bemutatja”, hogyan kell nyilvánossá tenni a titkos szavazást Fotó: Tofán Levente

Román lapszemle

A schengeni csatlakozás megvétózása mi-
att Franciaországnak sikerült megelõznie
Magyarországot is Románia „ellenségei-
nek” toplistáján, amelyen szintén az elsõk
között foglal helyet Oroszország, derült ki
az IRES felmérésébõl. (Gândul) Hamis
papírokkal, illetve a határõrség megveszte-
getésével számtalan, többnyire harmadik
világból érkezõ személy utazik át Romá-
nián, hogy aztán Európa fejlett országai-
ban kényszerítsék õket prostitúcióra, gyá-
ri vagy mezõgazdasági munkára vagy kol-
dulásra. (Adevãrul) Az Egyesült Nemze-
tek Szervezete attól tart, hogy ha 2100-ig
valóban megkétszerezõdik a Föld lakossá-
ga, nem lesz elegendõ természeti erõforrás
14 milliárd lakos ellátására. (Adevãrul)

ÚMSZ

Liviu Negoiþát, Bukarest har-
madik kerületi polgármesterét

ültetné a Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) elnöki székébe, ké-
sõbb pedig akár a kormányfõi
székbe az államfõ – tudta meg a
Gândul. A napilap értesülései sze-
rint Traian Bãsescu nem szeretné,
ha egykori alakulata élére Vasile
Blaga kerülne. A volt belügymi-
niszter ugyanis azt fontolgatja,
hogy a PD-L májusi tisztújító

kongresszusán megpályázza az
elnöki széket, s a tisztség egyik
legesélyesebb várományosának
tartják. Blaga nemrégiben szem-
bement az államfõvel, s azt han-
goztatta, neki nem parancsolhat
senki, még Traian Bãsescu sem.

Az államfõ állítólag kompro-
misszumos megoldásnak tekinti
Liviu Negoiþát, aki elhozhatja a
békét a több táborra szakadt PD-
L-ben. A polgármester ugyanis jó
kapcsolatokat ápol a párt „alapító
atyáival”, köztük Adriean Videa-

nuval és az úgynevezett reform-
szárnnyal is. Ráadásul a fiatal po-
litikus új lendületet adhat az ala-
kulatnak, szemben az idõközben
erodálódott veteránokkal.

A napilap úgy tudja, Liviu
Negoiþã nem zárkózott el attól,
hogy átvegye a PD-L vezetését,
ám ezt feltételhez kötötte: a május
végi kongresszuson nem lehet el-
lenjelöltje. Ezzel azt az igényét je-
lezte, hogy kapja meg valamennyi
tábor támogatását.

Az államfõ szándékairól állító-
lag Blaga is tud, aki válaszul szin-
tén megkörnyékezte a polgármes-
tert: a volt belügyminiszter a PD-
L ügyvezetõ elnöki tisztségét
ajánlotta fel Negoiþának.

A Gândul azt is tudni véli: egyre
kevesebb az esélye annak, hogy
Emil Boc újabb pártelnöki man-
dátum megszerzésével próbálkoz-
zon. A jelenlegi kormányfõ szá-
mára állítólag valamilyen tiszte-
letbeli címet tartogat a PD-L. 

A harmadik kerületi polgár-
mesternek nem elõször szánna
nagyobb tisztséget az államfõ.
Emlékezetes, hogy Negoiþát 2008
végén kormányfõnek is javasolta
Traian Bãsescu, ám kabinetjérõl
már nem szavazott a parlament,
mert idõközben választásokat tar-
tottak, és megalakult a demokra-
ta-liberálisok és a szociáldemok-
raták nagykoalíciója. 

Negoiþã a kormánypárt élén?

Vasile Blaga Liviu Negoiþã
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Gy. Z.

Az Egyesült Államok el-
nökei hozták divatba:

esztendõrõl esztendõre be-
szédet mondanak a nemzet
helyzetérõl. Tizenkét évvel
ezelõtt Orbán Viktor is beve-
zette Magyarországon a szo-
kást – legyen bár kormá-
nyon, avagy ellenzékben. Mi-
közben azonban a Fehér Ház
lakója hagyományosan a
Kongresszus két házának
együttes ülése elõtt tartja
meg értékelését, Orbán saját,
jól megválogatott közönsége
elõtt – írja a bécsi Die Presse a
magyar kormányfõ hétfõn el-
hangzott országértékelésérõl
(figyelmen kívül hagyva,
hogy hasonló felszólalásra,
méghozzá gazdasági intézke-
déscsomaggal megspékelve,
jövõ hétfõn a parlamentben
is sor kerül).

Aggódó diplomaták

„A hallgatóságnak ezúttal
sem kellett nélkülöznie a frá-
zispuffogtatást – így a kon-
zervatív osztrák napilap –,
megszokott manírjaival,
szuggesztív megfogalmazá-
saival és mantráival fárado-
zott hallgatósága és a «nem-
zet» felrázásán.” A további-

akban is hasonló stílusban ír
az újság a Magyarország
helyzetérõl festett sötét kép-
pel, a magyar nemzetre váró
„sorsdöntõ küzdelemmel”
és a „múlt kísértete visszaté-
résének” veszélyével kapcso-
latban. Megnevezi a kísérte-
tet is: a szocialistákat, akik
Orbán szerint az összeomlás
szélére kormányozták az or-
szágot. Idézi az ennek a cik-
lusnak az esztendeirõl mon-
dott jelzõket is: 2010 az
„összetartásé” volt, 2011 a
„megújulásé”, 2012 az „el-
rugaszkodásé”, 2013 a „fel-
lendülésé”, s végül 2014 a
„növekedésé”. „A disznóvá-
gást nem kezdhetjük az esti
torral” – olvasható az idézet
a Die Pressében, amely egy
metaforát is megemlít: „Ha
továbbra is a külföldi kölcsö-
nök lélegeztetõgépén mara-
dunk, horribilis árat kell érte
fizetnünk.”

„A magyar miniszterel-
nök a rá jellemzõ magabiz-
tossággal mondta el
országértékelõ beszédét” –
írja a brit Financial Times,
amely fõként az alkotmá-
nyozást és a foglalkoztatás
növelésének szándékát
emelte ki az Orbán-beszéd-
bõl. A gazdasági-politikai
napilap Orbán gyors változáso-

kon rángatja át Magyarorszá-
got címû cikke szerint mára
alábbhagytak a soros ma-
gyar EU-elnökség kezdetét
beárnyékoló viták a média-
törvényrõl, ám fennmarad-
tak azok az aggályok, ame-
lyek szerint „reformbuzgal-
ma a demokrácia felvizezé-
sére késztetheti a miniszter-
elnököt”. A lap elõrevetíti,
hogy további összecsapá-
sok is várhatók Brüsszellel,
fõként amikor a kormány
bemutatja majd az új alkot-
mányt. Egy, Financial
Timesnak név nélkül nyilat-
kozó nyugat-európai diplo-
mata azt mondta: elsõsor-
ban amiatt aggódnak, hogy
a rendszerben meglévõ el-
lenõrzõ eszközöket és ellen-
súlyokat kikezdik, ha éppen
nem távolítják el teljesen.

„Ellentmondásos 
politika”

A Financial Times szerint
az Orbán-kormány sorsa
minden politikai dominanci-
ával együtt is végsõ soron a
gazdasági sikerességen múl-
hat – és a kormány gazda-
ságkezelési teljesítménye
„vegyes”. E hónapban
ugyanakkor mód nyílik arra,
hogy a kormány hozzákezd-
jen a kétkedõk megnyerésé-
hez, amikor beterjeszti költ-
ségvetési reformterveit. Ille-
tékesek szerint e tervek vá-
laszt adhatnak a piac aggo-
dalmaira – írják.

Az AFP-t idézve a Focus
News nevû bolgár hírügynök-
ség azt emelte ki a beszéd-
bõl, hogy az új alkotmány el-
fogadása lesz az alapja az or-

szág átalakulásának. A cikk
idézi Orbánt, aki szerint a je-
lenlegi alkotmány kényszerû
kompromisszum eredmé-
nye, és új alaptörvényre van
szükség, amely a magyar
szellemet tükrözi vissza.
Minden magyarnak dolgoznia
kell, hogy legyõzzük a hiányt –
ezt az Orbán-idézetet adta
írása címéül az Irish Times.
A dublini lap budapesti tu-
dósítója, Daniel McLaugh-
lin szerint a beszédben Or-
bán a hazai gazdasági prob-
lémákat állította a közép-
pontba, és ebbõl az derült ki,
hogy a foglalkoztatás fellen-
dítését és az államadósság
lefaragását tekinti a legfon-
tosabb feladatnak. A cikk
szerint Orbán arra törekszik,
hogy szembeszegülve a kriti-
kákkal, ellentmondásos poli-

tikájával megpróbálja újra-
éleszteni Magyarország gaz-
daságát. Az írás megemlíti,
hogy Orbán tavaly befejezte
a tárgyalásokat a Nemzetkö-
zi Valutaalappal; átalakította
a magánnyugdíjrendszert; új
médiatörvényt alkotott; vala-
mint egyes ágazatokban vál-
ságadókat vezetett be – fel-
használva a kétharmados
többségét a parlamentben.
(Tegnapi hír, hogy a brit kor-
mány megemeli a bankokra
kivetett különadót.) „Min-
denki tudja, hogy a dolgok
nem mehetnek így tovább” –
idézte a cikk szerzõje Or-
bánt, és kiemelte: a magyar
kormány célja, hogy 2014
végére 300 ezer munkahelyet
teremtsen, az államadóssá-
got pedig a mostani 80 szá-
zalék feletti szintrõl 70 szá-
zalék alá vigye le.

Médiatörvény, infláció

A Magyarországgal foglal-
kozó külföldi írásokból nem
maradt ki a médiatörvénnyel
kapcsolatos vita aktuális
helyzete sem. A BBC például
megemlíti a kormány vállalá-
sát, amely szerint holnapig
elkészíti az Európai Bizott-
ság által javasolt módosításo-
kat a médiatörvényen. A
Real Deal arról ír, hogy a pia-
cok üdvözölték Orbán Viktor
hétvégi kijelentését, amely
szerint a kormány nem eme-
li meg a jegybank és a kor-
mány által korábban közösen
kitûzött inflációs célt, amely
jelenleg 3 százalék. 

Kormányon vagy ellenzékben: Orbán beszél

Bogdán Tibor 

Amint az várható volt, a
sireti korrupt vámosok és

határrendõrök elleni akció
más határátkelõhelyeken is
folytatódott. A rajtaütést a
keleti határzóna után most a
nyugati moravicai és néraná-
dasi határállomásokon szer-
vezték meg. 

Fokozódó látványosság

A letartóztatások ezúttal
ha lehet, még látványosab-
bak voltak: a szirénázó, lám-
pázó rendõrautók mellett he-
likopterek is megjelentek:
ezeken szállították az õrizet-
be vetteket a bukaresti Orszá-
gos Korrupció Elleni Igazga-
tóságra. Politikai megfigye-
lõk mindebben a „hatalmi
színjáték” újabb bizonyítékát
vélték felfedezni, annál is in-
kább, mert a helikopterekre
valóban nem volt szükség: a
gyanúsítottak ugyanis hiába

érnek rövid idõ alatt Buka-
restbe, ha temesvári, aradi
ügyvédeik – akik nélkül nem
kötelesek megszólalni – gép-
kocsival igyekeznek a fõvá-
rosba. 

Mindez lehet gonoszkodó
megállapítás is, az viszont
tény, hogy – akárcsak a sireti
átkelõnél – ez alkalommal is
viszonylag „kis halak” –
vámtisztviselõk, helyi határ-
rendõrök – kerültek horogra,
holott a szálak ennél jóval
magasabbra vezetnek. Az ed-
digi adatok alapján alapos a
gyanúja annak, hogy a kor-
rupciós cselekedetek elsõsor-
ban nem a kistisztviselõk
meggazdagodására szolgál-
tak, hanem az azokból szár-
mazó sok millió eurós össze-
gek – különféle, egyelõre még
fel nem tárt, de bizonyára bo-
nyolult és nem kevésbé lele-
ményes utakon – pártkasz-
szákba kerültek. Ezért kevés
a valószínûsége annak, hogy
a mostani karhatalmi akció

és a nyomában beinduló ki-
vizsgálás belátható idõn belül
eljut majd a valódi vétkesig, a
tulajdonképpeni felbujtókig,
szervezõkig, irányítókig – és
haszonélvezõkig.

A hallgatás oka 
(és jutalma)

A rajtaütések nyomán nem
csupán a „vámszedõk” által
begyûjtött mesés összegekre
derült fény, de az is kiderült,
hogy a korrupciót mesterien
szervezték meg, aminthogy a
pénzek begyûjtése és elosztá-
sa is profi módon, központo-
sítottan, olajozottan zajlott
le, amint az általában a szer-
vezett bûnbandák esetében
történni szokott.

A Rendõrök és Vámosok
Országos Szakszervezet-
ének illetékesei ez alkalom-
mal feltárták magának a
rendszernek a lényegét. A
„vámszedõi hálózatban” a
határátkelõk teljes személy-
zete benne volt, ami magya-
rázatot ad arra is, miért hall-
gatott mindenki, miért nem
akadt két évtizeden át a sok
ezer vámilletékes között
egyetlen „áruló” sem, aki
felhívta volna a hatóságok fi-
gyelmét a fékevesztett kor-
rupcióra. És érthetõvé teszi
azt is, hogy miért nem lépett
fel ellene még belügyminisz-

terségei idején a szigoráról
oly híres „bulldog”, Vasile
Blaga? Aki ráadásul, egyko-
ri, Bihar megyei vámosként
– elég jól ismerhette, belülrõl
is a rendszert.

Határsakk 

A szerepek elosztásánál a
megnevezéseket a sakkjáték-
ból kölcsönözték. A korrup-
ciós piramis alján a gyalo-
gok, vagyis az „egyszerû vá-
mosok” álltak: õk vasalták be
a csúszópénzeket a csempé-
szektõl, vagy egyszerûen
csak attól a turistától, aki, a
kígyózó sorokat elkerülve,
hamarabb szerette volna
folytatni az útját. A közvetle-
nül fölöttük következõ szin-
ten a ló következett: ezt a sze-
repet a váltásvezetõk, vámfõ-
nökök, adott esetben szak-
szervezeti fõnököcskék töl-
tötték be, feladatuk a gyalog
által beszolgáltatott pénzek
begyûjtése volt. Az összekö-
tõ szerepét betöltõ futó fon-
tos személy volt, legtöbbször
szakszervezeti vezetõk közül
választották ki. A bástya már
„nagykutyának” számított, a
vámtisztségviselõk közül õt
illette meg a legnagyobb ha-
szon, igaz, tartotta is a hátát
„alárendeltjeiért”, hiszen a
„tisztséget” rendszerint a
vámfelügyelõségek igazga-

tói, a humánerõforrás veze-
tõi látták el. A vezér megne-
vezés már pártszintet jelölt,
pontosabban az alsóbb szintû
elosztás után megmaradt, te-
kintélyes összegeket átvevõ
magasabb rangú pártpoliti-
kusra utalt, egészen konkré-
tan arra a személyre, aki a
vámtisztségviselõk, határ-
rendõrök, sõt helyi adóhiva-
tali vezetõk kinevezésében
dönthetett. A piramis csú-
csán áll végül az igazi ha-
szonélvezõ, a király – akinek
személyérõl a szakszervezeti
illetékesek sem tudtak/akar-
tak közelebbit mondani. 

Kirakatakció?

Nyilvánvaló, hogy a gya-
nút – miszerint az egymást
követõ látványos rajtaütése-
ket, õrizetbe vételeket nem
véletlenül éppen most szer-
vezték meg, amikor szinte
bizonyossá vált Románia
schengeni tagságának elha-
lasztása – csak a „vezér”
meg a „király” személyének
leleplezése és felelõsségre vo-
nása oszlathatná el. Nem-
csak ellenzéki pártok, politi-
kai megfigyelõk, de nemzet-
közi körökben is sokan úgy
tartják, a látványos akciók
csak Brüsszel elaltatására
szolgálnak. Jóllehet Emil
Boc kormányfõ a történtek-

ben a jogállam mûködésének
kétségbevonhatatlan bizo-
nyítékát látja, Van der Stoep
holland európai parlamenti
képviselõ úgy véli, mindez
csak azt erõsíti meg, hogy
Romániában minden szinten
elburjánzott a korrupció, és
vaskos hiba volt Románia
bevétele az unióba. A Romá-
niával szembeni bizonyta-
lanságot a mostani bilincs-
csörgetés azért sem szüntet-
heti meg, mivel Brüsszelben
nyilvánvalóan számon tart-
ják azt is, hogy a mostanihoz
hasonló, 2006-ban és 2007-
ben a ploieºti-i és otopeni-i
vámosokkal szemben meg-
szervezett rajtaütés mindmá-
ig következmények nélkül
maradt. A több mint nyolc-
ezer korrupciós akcióval vá-
dolt 21 otopeni-i vámos
mindegyike szabadlábon
van, az eljárást ellenük két
alkalommal is felfüggesztet-
ték, ügycsomóik másfél évig
rostokoltak az Alkotmánybí-
róságnál; de ploieºti-i kollé-
gáik közül is csak néhány ke-
rült rács mögé – 29 napra. 

Mindezek után nem kevés
derûlátásra van szüksége an-
nak, aki a mostani rajtaütést
komoly jelzésnek tekinti arra
vonatkozóan, hogy a hata-
lom elszánta magát a kor-
rupcióval való végsõ leszá-
molásra. 

Vámszedõk „megvámolása”
Traian Bãsescu államfõ tudott valamit
(vagy mindent?): bekövet-keztek – és
feltehetõen folytatódnak – ugyanis
azok a bizonyos „februári fejlemé-
nyek”, amelyeket a romániai korrupció
elleni küzdelemre vonatkozó brüsszeli
kérdésekre válaszolva elõre jelzett.

Orbán Viktor. Mit ír rólam az újság?

A legtöbb külföldi lap tárgyilagosan,
egyes médiumok azonban a bírálat
hangján írtak tegnap Orbán Viktor
magyar kormányfõ hétfõn elhangzott
országértékelõ beszédérõl.



Nemrég Brassóban anyaországból érkezõ
politikusok arra buzdítottak minket, új-
ságírókat, lelkészeket, üzletembereket, pe-
dagógusokat, hogy valljunk színt: zöld
vagy narancssárga. Azaz önként és minél
hamarabb vonuljunk be a magyarországi
mintára és magyarországi segédlettel las-
san-lassan kialakuló szekértáborok vala-
melyikébe, az RMDSZ vagy az EMNT
csapatába, és lehetõleg tûzvonalba. Így
könnyû lesz nekik minket beazonosítani,
szeretetteljesen kihasználni vagy – ami a
körvonalazódó erdélyi magyar-magyar
(párt)harcban még nagyobb felhajtó erõ –
gyûlölni. 
Az ilyen típusú mozgósításra – egyik és
másik oldalon is – minden bizonnyal, so-
kan megmozdulnak, összeszedik szerelvé-

nyüket, és a szó székelyek
által használt értelmében
elindulnak. Ám a józanul
gondolkodó újságírók, lel-
készek, üzletemberek, pe-

dagógusok, értelmiségiek
csakis a két tûz közé

szorulhatnak. Nem vo-
nulhatnak be a szekér-

táborok valamelyiké-

be, hiszen olvasói közt vannak RMDSZ-
hez közeli és EMNT pártiak, akárcsak a
hívek, az üzlettársak közt. Az RMDSZ ja-
vára szólnak az elmúlt húsz év eredmé-
nyei (kivonva az elmúlt két év gazdaság-
élénkítést nélkülözõ lakossági megszorító
intézkedéseit), az EMNT-t szalonképessé
teszik a választók szemé-
ben társadalomátalakító
tervei. Van, akinek ígéret
kell, van, akinek bizo-
nyosság. 
Egyvalami azonban biz-
tos: ha a brassói, erdélyi
magyarság a politikusok szirénhangjára ön-
tudatlanul áttántorog valamelyik érdekvé-
delmi képviselet táborába, és boldogulásá-
nak legnagyobb akadályaként a másik tá-
bort látja, az állóháború mindkét fél szá-
mára a megsemmisüléssel ér véget. A szót-
értésre ma nagyobb szükség van, mint va-
laha, hogy ez hogyan sikerülhet, ez az
RMDSZ és az EMNT (no meg a
FIDESZ–KDNP) dolga. Ez az általunk ki-
szabott feladata. 
A Brassói Lapok már újraindulásakor, 1895.
január elsején – magyar adminisztráció ide-
jén! – megfogalmazta: „a legnagyobb súlyt

a ... magyarság tömörítésére helyezzük.
Mert (...) ezen a nemzet nagy testétõl távol
esõ és néprajzilag kedvezõtlen helyzetünk-
ben, jómódú, mûvelt és jól fegyelmezett
nemzetiségek között, csak a rendelkezésre
álló összes erõtényezõk céltudatos és teljes
kihasználása mellett szerezhetünk ér-

vényt”.
Ez a másfél mondat nem
csupán ma is vállalható er-
délyi magyar újságírói kré-
dó, hanem programpont is
lehet a pártok ajánlatában.
Csak azt az erdélyi magyar

politikai alakulatot lehet nyugodt szívvel
támogatni, amely ezt az elvet vallja és nem
a gyûlöletet terjeszti. 
Pszichológusok állítják, hogy az egészséges
emberi közösségben szeretet van, legyen az
a közösség család, gyülekezet vagy akár
egy ország. Ahol csak gyûlölet van, ott be-
teggé válik a közösség, amely már nem is-
meri többé az együtt örömét. 
A kis közösségeket (kisebbségi csoportokat)
a személyes kapcsolatok jellemzik, az
együttmûködésnek az alapja az, hogy ha te
segítesz nekem, én is segítek neked. A kö-
zösség tagjai számítanak a csoport támoga-

tására, és nem akarják annak tagjait eltávo-
lítani a közös erõfeszítéstõl. A nagy közös-
ségekben már nincs meg ez a személyes
kapcsolat a tagok között, és megjelennek a
potyautasoknak nevezett haszontalanok,
akik anélkül élvezik a közösségbõl szárma-
zó elõnyöket, hogy kivennék részüket az
erõfeszítésekbõl. 
Az egészséges emberi közösségek igyekez-
nek a potyautasokat eltávolítani a döntés-
hozataltól, ha odakerültek, nehogy viselke-
désükkel szétzilálják a csoporton belüli em-
beri kapcsolatokat. Az életképes csoportok
tagjai közösen vállalják a potyázók meg-
büntetésének költségeit, ami így nem ha-
ladja meg az együttmûködésbõl származó
elõnyöket. 
Bátorítani ezért nem azokat kell, akik a
színlelt színvallásra kényszerítenének, ha-
nem akik a párbeszédre, együttmûködésre
sarkallnak. Ezért maradok én a szekértá-
borok közötti porondon, akkor is, ha tu-
dom, megtörténhet, hogy a politikusok
egymásra céloznak, és eközben rám lõnek.
Ha sokan maradunk, akik a táborok átjár-
hatóságát kérjük, talán túlélünk még Er-
délyben mi, magyarok további húsz-hu-
szonöt évet. 

A gyermek személyes vizsgálata semmi feltûnõt vagy rendel-
lenest nem eredményezett. Szobámba léptekor a szerte fekvõ
apró mûtárgyak közül tüstént egy bronzból való fajdkakas ra-
gadta meg a figyelmét. Papírt és irónt adtam a kezébe, mire
rögtön egy kakast rajzolt. Ezután elmeséltettem vele a kakas-
sal való esetét. A közvetlen pszichoanalitikai vizsgálat nem
volt keresztülvihetõ, be kellett érnem azzal, hogy megkérjem
a fiúcska esete iránt érdeklõdõ hölgyet, jegyezze fel különös
cselekedeteit és mondásait. Annyit mindenesetre magam is
megállapítottam, hogy Árpádka jó eszû és nem tehetségtelen
gyermek, noha képességeit és érdeklõdését teljesen lekötik a
baromfiudvar lakói.
Pompásan gágog és kukorékol, hajnalban hatalmas kukoréko-
lással ébreszti fel családját, mint egy valódi Chanteclair. Ze-
nei hallása is van, azonban mindig csak olyan nótákat énekel,
melyekben tyúk, csirke vagy más hasonló fordul elõ. (…) Jel-
lemében, e tulajdonságain kívül félreérthetetlenül neurotikus
vonások nyomait is találjuk. Ijedõs, sokat álmodik – persze
szárnyasokról –, és gyakran alszik nyugtalanul. 
A fent jelzett hölgy feljegyzései mindenekelõtt arról tanús-
kodnak, hogy Árpádka szokatlan kedvvel fantáziál szárnya-
sok kegyetlen kínzásáról. (…)
A szárnyasok iránt való érdeklõdése azonban nem tisztán ke-
gyetlen és gyûlölködõ, hanem nyilvánvalóan kétértékû (ambi-
valens). A levágott állatokat csókolgatja és simogatja is, fából
készült játéklibáját pedig, amint azt a szakácsnõtõl látta, ku-
koricával megeteti. Közben szüntelenül gágog és csipog. (…)

Ferenczi Sándor: Egy kakasimádó fiú 

Társadalmi potyautasok kíméljenek! 
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Van abban valami báj, amikor nyizege siheder fiúk fe-
kete zubbonyokba öltözve, bakancsot húzva erõt de-
monstrálnak. A bûnnel leginkább fertõzött vidékek fal-
vaiban felvonulnak, és rendet követelnek az országban. 
Voltunk mi is fiatalok, rajongtunk nagyhajú kábítósze-
res rocksztárokért, akik – akkoriban az volt a divat –
hippi megközelítésbõl kívülrõl beleugattak a politiká-
ba, naiv békevággyal. Egyrészük meghalt túladagolás-
ban, másik részük az orvostudomány és a drogok elle-
ni világméretû küzdelem eleven cáfolataként még kon-
certezik. 
Most az erõnek van divatja. Az eldurvult (d=k) politi-
ka kulisszái között, ahol mindenki hazudik, õk tûnnek
az egyetlen õszinte szereplõknek. Hülyeségeket beszél-
nek, de legalább hiszik, amit mondanak. 
Nem véletlen, hogy a gazdaságilag legelmaradottabb
térségekben gyûjtött a választásokon a Jobbik sok sza-
vazatot, a kilátástalanság sodorja a szélsõségek irányá-
ba a reményteleneket. A két háború között a szociog-
ráfiai irodalom rögzítette a társadalmi mûködés mo-
delljét: a kisvallások, szekták, õrült mozgalmak a leg-
szegényebbek között találják meg híveiket. Valami ha-
sonló történik napjainkban a kapitalista fejlõdés máso-
dik évtizede után. Pártok, kormányok váltogatták egy-
mást, választásokon táplálták a reményt, aztán min-
den maradt a régiben. A gazdagok még gazdagabbak
lettek, a szegények még szegényebbek. A kettõ között
elhelyezkedõ középréteg pedig fokozatosan eltûnik, le-
süllyed, ha nem is a mélyszegénységbe, de oda, ahol
idegesítõen közel van a krach. 
Láthatólag (világgazdaság + magyar helyzet) nagy
változás nem várható. Megszorítás, áremelés, munka-
nélküliség, szegénység, kriminalizálódás. Mert húsz
éve csak beszélnek a helyzetrõl, tenni senki nem tud
vagy mer. Az egész Közép-Kelet-Európa a maga
posztszocialista sajátosságaival megtépázottabban jön
ki a válságból, mint a közösség többi tagja. Az euró-
pai színvonalon élõ tíz százalék köszöni, jól van, a le-
szakadó 10–20–30 százaléknak pedig már minden
mindegy. 
S akkor jön a megoldás: gárdamellényt kell húzni,
szemébe mondani a hatalomnak, hogy gyáva és tehe-
tetlen. És ráhúzni az egészet a bûnözõ, munkakerülõ
rétegekre, akiket a liberális nemzetközi összeesküvés

emberjogi védelemben részesít. Hara-
got szítani a multinacionális cégek el-
len, õsvallást jogaiba helyezni, Tria-
nonozni, zsidózni, cigányozni, bûn-

bakot kreálni… 
Ilyen helyzetben nem árt a történelmi
tapasztalatokhoz visszanyúlni. Vol-
tak már hasonló megoldási kísérle-
tek, s mind a szégyenletes kategóri-

ába sorolódik így utólag. Krebsz János
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Tudom, megtörténhet,
hogy a politikusok 
egymásra céloznak, 
és eközben rám lõnek.

Ambrus Attila

Minden napra egy mondás

„A megszabadult ember tudja, ha szabadságát
önmagának megtartja, hogy élvezze, elveszti,

mert szabadságának fogságába esik.” 
Hamvas Béla

Reklamáció

Ambivalens

Szegény vagy
gazdag vagy

A nap címe. Az ellenzék udvarol az
RMDSZ-nek, Adevãrul.

Magyarázat. Tudjuk, mirõl van szó, ám ez
az udvarlás – vagyis legalább egy-két
RMDSZ-es honatya átcsábításának szándé-
ka egy olyan parlamenti többségbe, amelyik
felfüggesztheti az államfõt – egyfelõl ko-
rántsem egyöntetû (inkább csak a liberáli-
sok udvarolnak, a szocialisták kevésbé),
másfelõl hiábavaló, hiszen az RMDSZ a
nagyobbik kormánypárttal most van a leg-
jobb viszonyban, kezdenek megtérülni a
meghozott áldozatok. Szegény ellenzék
már a kisebbségi törvény ügyében is enged-
ne, ám a választásokig az RMDSZ-nek
semmiképpen nem érdeke kiválni a kor-
mányból, és fõleg nem érdeke, hogy elõre-
hozott választások legyenek. Könnyebb ha-
tékonyan politizálni kényszerpályán?

Hatalomtechnika. Érdekes dolgokat mon-
dott a tévében Sebastian Lãzãroiu, az ál-
lamfõ legfontosabb politikai tanácsosa.
(Az ismertetést az Azi-ban olvastuk.) Véle-
ménye szerint az USL létrehozásának „mi-
értje” ismert volt a pártvezetõségek csúcsa-
in, és az új alakulat megelõzte a PD-L-t
egyik szándékában. Ne a kormánypártok
készülõ protokollumára gondoljunk, hi-
szen Lãzãroiu szerint a kérdés „szigorúan
a választásokkal és a 2012-es szavazás
technikai részleteivel kapcsolatos”. Sokat-
mondó, bár elég titokzatos, nemde? Tán
csak nem jött rá egy még jobb választási
csalási módszerre az ellenzék? Mert akkor
jól nézünk ki.

A két apostol. Múlt heti Evenimentul zilei-
számban fedeztük fel, de remek, bohózatba
illõ sztori, jellegzetes ortodox „párhuzamos
életek”. A lényege: két megbecsült egyház-
fõ, a 2005-ben elhunyt Antonie Plãmãdealã
és a múlt héten eltemetett Bartolomeu
Anania annak rendje s módja szerint egy-
mást jelentgették fel a szekunál. Mindket-
ten be voltak szervezve – ami viszont feno-
menális: ugyanaz volt a fedõnevük, „Apos-
tol”. Ez egyszerre utal a „szervek” névadó
módszereire és fantáziájának szegénységé-
re. Reméljük, ma már nem követnek el
ilyen bakikat, és nincs két azonos nevû fe-
dett ügynök. 

Horváth István



Hírösszefoglaló

„Románia kezében van
a döntés, hogy felhasz-

nálja-e vagy sem a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) hite-
lének soron következõ hete-
dik, egyben utolsó részletét”
– nyilatkozta tegnap Jeffrey
Franks, a pénzintézet buka-
resti fõtárgyalója, kifejtve,
nincs kétsége afelõl, hogy
Washington jóváhagyja az
összeg átutalását. Nyilatko-
zatával Traian Bãsescu va-
sárnapi kijelentésére utalt,
amelyben az államelnök
úgy fogalmazott, a jelenlegi
gazdasági fejlõdésnek kö-
szönhetõen Romániának
nincs szüksége az utolsó,
egymilliárd euró összegû
részletre.

A hírek szerint május el-
sejétõl lépne érvénybe az új
keretegyezmény, amely so-
rán Románia 3,6 milliárd
euró értékû elõvigyázatos-
sági hitelmegállapodást köt
az IMF-fel, amelyet kiegé-
szít még az Európai Unió
1,4 milliárdos kölcsöne – az
errõl való tárgyalások már-
ciusban kezdõdnek. A hitel-
intézetek távozó küldöttsé-
gének tegnapi sajtótájékoz-

tatóján Franks leszögezte:
Romániának mélyreható re-
formokra, illetve a szállítási
és energiaszektorban ma-
gánbefektetésekre van szük-
sége, melyek nélkül a gaz-
dasági növekedés elképzel-
hetetlen. Bár nem tartotta
teljesen kizártnak, hogy az
ország az egymást követõ
harmadik évben is recesszi-
óban marad, a pénzintézeti
szakember szerint ennek
csupán tíz százalék alatti
esélye van. 

Csökkenhetnek az adók

A jelenlegi bukaresti vizs-
gálódás értékelésekor az
IMF képviselõje nem tartot-
ta kizártnak, hogy közép- és
hosszú távon csökkenhet-
nek a nagy adók, illetve az
áruforgalmi adó (áfa/TVA),
ha az országnak sikerül tar-
tani az elõirányzott hiány-
célokat, ha felgyorsul a gaz-
dasági növekedés, illetve ha
az adók beszedésének folya-
mata olajozottabbá válik.
Franks megerõsítette Emil
Boc hétfõn tett kijelentését,
miszerint nem kizárt a tár-
sadalombiztosítási hozzájá-
rulások mértékének csökke-

nése – amelyre már év köze-
pétõl számítani lehet. Jelen-
leg 150 állami vállalat sorsát
tárgyalja a kormány a pénz-
intézet képviselõivel, Jeffrey
Franks szerint a kabinet a
következõ hat hónapban
maga dönt arról, hogy a
nyereségességi mutatók
alapján melyek értek meg
bezárásra, privatizálásra, il-
letve átszervezésre. Azt
azonban már most tudni le-
het, hogy a legvesztesége-
sebb állami cégek jelenlegi
tízes listáját az IMF húszra
növelné – amelyre felkerül-
ne többek között a Román
Posta, Tarom, Oltchim és az
Electrica Transilvania Nord
társaság is. „Az állami vál-
lalatok minden egyes euró
vesztesége az adófizetõk
zsebére megy” – figyelmez-
tetett a küldöttségvezetõ, rá-
mutatva, hogy az ily módon
felhalmozódott veszteségek
öt százalékát teszik ki a
bruttó hazai terméknek.

Segítik a szegényeket?

Franks tegnap az energia-
árak kérdésében is igyekezett
megnyugtatni a kedélyeket,
kifejtve, az IMF által kért ár-

liberalizáció nem azonnali
hatállyal lép érvénybe, az új
kiszámítási módszer kidol-
gozásánál mindenekelõtt azt
veszik figyelembe, hogyan
védhetik „a sérülékenynek
tartott fogyasztók” érdekeit.
Hangsúlyozva a hatósági ár
megszüntetésének fokoza-
tosságát, az IMF tárgyalója
elmondta, az intézkedés elsõ
körben nem a lakossági fo-
gyasztókra vonatkozik majd.
“A háztartásoknak a közeljö-
võben nem kell a gáz és vil-
lanyáram drágulására számí-
taniuk, mivel ez 2015-ig tar-
tó hosszabb folyamat lesz” –
magyarázta újságírói kérdés-
re Franks.

„Feneketlen veder”

Éles kritika érte a kormány
valutaalapi tárgyalásait a Ro-
mániai Vállalkozók Szövet-
sége (AOAR) részérõl,
amelynek alelnöke, Cons-
tantin Boºtinã úgy fogalma-
zott: „az IMF-hitel végül is
nem biztonsági övnek bizo-
nyult, eredeti rendeltetése
szerint, hanem vedernek,
amelybõl anarchikus módon
költekeztek, hogy fedezzék a
béreket és nyugdíjakat.”

Az AOAR tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Florin Pogona-
ru elnök rámutatott: a nem-
zetközi pénzintézettel kötött
megállapodás csak az áfa
emelését és nagyarányú álla-
mi tartozásokat jelentett a
vállalkozók számára, emel-
lett pedig megtörte a kis és
közepes vállalkozások és be-
szállítók értékteremtõ láncát.
Szerinte a kormány és a Ro-
mán Nemzeti Bank egyaránt
hitelét vesztette, miután
„képmutatásnak” bizonyult
a jegybank azon ígérete,
hogy a kölcsönbõl a lejárfo-
lyam stabilitását biztosítja.

Az érdekvédelem a hitel-
törlesztés átütemezését kéri,
hogy a következõ 5-7 évben
az országnak csupán a ka-
matokat kelljen visszafizet-
nie, és több forrás maradhas-
son a vállalkozások ösztön-
zésére, az egészségügy és a
tanügy modernizálására.
Miután rámutattak, hogy a
hazai vállalkozók számára
az IMF-hitel csak megdrágí-
totta a finanszírozást, leszö-
gezték: a Nemzetközi Valu-
taalappal bármilyen követke-
zõ megállapodás csakis nyílt
egyeztetést követõen köthetõ
meg. 
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Baloga-Tamás Erika, Totka László

Bár még nem jelent meg
a Hivatalos Közlönyben,

a fiatal vállalkozók támoga-
tását célzó a sürgõsségi kor-
mányrendelet bejelentése
máris óriási érdeklõdést
váltott ki. „Több százan
fordultak az elmúlt hetek-
ben Hargita és Maros me-
gyei irodáinkhoz, minden-
kinek igyekszünk megfelelõ
tájékoztatást nyújtani a
programról. A kérdések
többsége egyelõre arra vo-
natkozik, hogy pontosan
mire lehet pályázni, vala-
mint hogy mennyi a pályá-
zat lefutási ideje” – nyilat-
kozta lapunknak Fancsali
Kálmán. A kis és közepes
vállalkozások ügynökségé-
nek Hargita megyei prog-

ramtanácsadója érdeklõdé-
sünkre elmondta, a 21 mil-
lió eurós országos keret
nem lesz régiónként rögzí-
tett összegekre lebontva,
hanem a benyújtott pályá-
zatok alapján osztják szét. 

Mint arról korábban be-
számoltunk, a kormány ta-
valy októberben vetette fel
azt a lehetõséget, hogy több
ezer eurós vissza nem térí-
tendõ támogatásban részesí-
tené azokat a fiatalokat,
akik tanulmányaik elvégzé-
se után vállalkozásba kezde-
nének, de nincs hozzá ele-
gendõ tõkéjük. Azok a 35 év
alattiak pályázhatnak, akik
elsõ alkalommal próbálkoz-
nak a vállalkozói szférában,
nem voltak soha részvénye-
sek semmilyen cégben, még
cégtársként sem. A kritériu-

mok között az is szerepel,
hogy a pályázó nem lehet
vezetõségi tag semmilyen
cégben. Az RMDSZ által
javasolt intézkedés révén
tízezer eurót kínál fel a ro-
mán állam térítésmentesen
– az ügynökség metodológi-
ai leírása szerint a gazdasá-
gi minisztérium büdzséjé-
bõl finanszírozott projekt
legkevesebb 1100 támogatá-
si kérelemre elég. „Ilyen, ki-
mondottan a mikrovál-
lalkozókat segítõ támogatá-
si lehetõség még nem volt
Romániában” – fogalma-
zott Fancsali, akitõl meg-
tudtuk, amint a kormány-
rendelet megjelenik a Hiva-
talos Közlönyben, az ügy-
nökség tájékoztató körutat
szervez, mely már jövõ hé-
ten elindulhat.

Nehezít az IMF

Kérdésünkre, gazdaság-
élénkítõ javaslata „révbe
jutása” után milyen ötlettel
áll elõ az RMDSZ idén,
Gyerkó László szenátor, a
felsõház gazdasági bizottsá-
gának tagja elmondta, a
szövetség programjának ré-
sze a vállalkozók segítése,
ám a tervezést, illetve az
ilyen jellegû intézkedések
meghozatalát nehezítik a
Nemzetközi Valutaalappal
történt megállapodások.
„Folyamatban van egy kez-
deményezés a felhalmozott
adósságok átütemezésére,
hisz egyes cégek a forgalom
csökkenése miatt nem bír-
ják ezeket fizetni. Vizsgál-
ják továbbá a munkahelyte-
remtések kérdését is, arra
keresve a választ, hogy mi-
lyen módosító javaslat vagy
új törvényes rendelet segít-
hetné elõ ezt” – vázolta fel
Gyerkó László.

Túl késõ?

„Szerintem a kormány
egy kicsit elkésett ezzel a
kezdeményezéssel, ugyanis
a gazdaságélénkítõ progra-
mokat már több éve be kel-
lett volna vezetni Romániá-
ban, és még hamarabb kel-
lett volna megcélozni a fia-
talokat” –  mondta el la-
punknak Kelemen Szilárd,
a háromszéki Junior Busi-
ness Club elnöke. Ötéves if-
júsági szervezeti tevékeny-
ség után úgy értékeli, na-
gyon nagy kapacitás, akarat
és energia van a fiatalok-
ban, amit érdemes lenne
jobban kihasználni. Azon
túl, hogy értékeli és jónak

tartja a programot, Kele-
men szerint a kritériumok
nem minden esetben meg-
valósíthatóak. „A legtöbb
támogatást akkor kapja a fi-
atal vállalkozó, ha egy
ipart, gyárat indít el, start-
ból kilenc alkalmazottal.
Egy kezdõ számára kérdé-
ses, mennyire tud egybõl
ilyen nagyban kezdeni, ta-
gadhatatlan az is, hogy kell
némi háttérpénz az indulás-
hoz” – érvelt az elnök, aki
reméli, hogy a közeljövõ-
ben nemcsak ilyen nagy vo-
lumenû, hanem könnyeb-
ben megvalósítható, kisebb
vállalkozások esetében is
igénybe vehetõ segítségek is
létrejönnek.

Pontról pontra

A támogatási kérelmek
elbírálása pontrendszer
alapján történik – a tevé-
kenység típusa, az alkalma-
zottak száma, illetve a föld-
rajzi elhelyezkedés függvé-
nyében alakulnak a pont-
számok is, melybõl legfen-
nebb 60-at lehet összegyûj-
teni. A vállalkozások be-
jegyzését a  weboldalon te-
hetik meg, itt találnak teljes
körû tájékoztatást is a to-
vábbi részletekrõl. 

Az eljárás másik újdonsá-
ga, hogy a pályázók kizáró-
lag elektronikus úton adhat-
ják be a kérvényeket, így ki-
küszöbölhetõ a megveszte-
getés. „Az elbírálók és tá-
mogatottak csak egyetlen al-
kalommal, a szerzõdés meg-
kötésekor találkoznak majd
egymással” – hangsúlyozta
Andreea Paul-Vass, a mi-
niszterelnök gazdasági ta-
nácsadója. 

Üzlet fiatal üzletembereknek

Karnyújtásnyira a tízezer euró. Az induláshoz azonban önrészt kell felmutatniuk a fiatal vállakozóknak

Röviden

Bíróságon a fúzió

Az E.On Gáz Románia és
az E.On Moldova fúziójá-
nak semmissé tételét, vala-
mint ez utóbbi társaság szá-
molását kérte bírósági úton
a Fondul Proprietatea befek-
tetési alap, amit a cég rész-
vényesei még tavaly novem-
berben hagytak jóvá – írta a
Ziarul Financiar. A tulajdon-
alapnak 12 százalékos része-
sedése van az E.On
Moldovában, a fúzió létre-
jötte esetén pedig 13,4 szá-
zalékhoz jutna az új társa-
ságban.

Veszteséges üzlet

Negyven százalékkal na-
gyobbak a Zsil-völgyi kõ-
szén kitermelési költségei,
mint a hõközpontoknak
számlázott eladási ár. A ton-
nánként 73 euróból felszínre
hozott nyersanyagot az Or-
szágos Kõszéntársaság
mindössze 53 euróért érté-
kesíti a dévai és parosényi
erõmûveknek – írta a Ziarul
Financiar a gazdasági mi-
nisztérium adataira hivat-
kozva.

„Sovány” fogyasztás

Európai szinten a görögök
mellett a román fogyasztók
érezték meg leginkább a
gazdasági válság és orszá-
guk eladósodásának problé-
máit – áll a GfK piackutató
elemzésében, melyet a
Mediafax közölt. „Mivel a
kormányok megszorító in-
tézkedései elsõsorban a szo-
ciális kiadások lefaragását és
adóemeléseket jelentettek,
visszaesett a fogyasztás” –
mutatott rá a GfK, elemzésé-
ben ennek ellenére arra szá-
mít, hogy a háztartások 1,5
százalékkal többet költenek
majd 2011-ben.

Átmeneti szélcsend

Visszaesõben van az euró-
övezeti államok adósságkrí-
zise, ám a nyugodt idõszak
rövidnek bizonyulhat a
bankszektorban lappangó
problémák továbbélése, va-
lamint az eladósodottság fo-
ka miatt– vélekedett az
AFP hírügynökség szerint
Soros György befektetõ, aki
szerint az unió végre az ed-
dig hiányolt közös pénz-
ügyi politikával és egy kö-
zös államkassza témájával
foglalkozik.

Berlusconi a hibás

A Citigroup elemzése sze-
rint Silvio Berlusconi soro-
zatos botrányai destabilizál-
ják az olasz kormányt, és
ezzel növelik annak valószí-
nûségét, hogy a piac na-
gyobb figyelmet fordít
Olaszország számtalan gaz-
dasági problémájára – írta a
vg.hu a Business Insiderre
hivatkozva. Olaszország déli
régiója rendkívül fejletlen,
elmaradott infrastruktúrá-
val, a gyorsan öregedõ társa-
dalom komoly demográfiai
gondokat okoz, emellett pe-
dig az ország tetemes adós-
ságot halmozott fel. 

IMF-elemzés, kritikákkal
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Valósággal megszállta a
mintegy kétszáz csendõr-

bõl és rendõrbõl álló roham-
osztag tegnap hajnalban a ro-
mán–szerb határ két határát-
kelõjét: a temesmórait és
néranádasit. Az ellenõrzés
során száz személyt kísértek
be kihallgatásra, közülük
többtucatnyit helikopterekkel
az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) buka-
resti székhelyére szállítottak.
A temesmórai átkelõ vezetõ-
jét aradi lakhelyérõl kísérték
be, az indoklás szerint „hogy
ne tudja értesíteni kollégáit,
vagy ne akadályozza bármi-
lyen módon a nyomozást”.
A tetthelyekrõl több láda bi-
zonyítékot gyûjtöttek be, és
szállítottak Bukarestbe.

Igaº: korruptak a 
rendõrszakszervezetek

„A rendõrszakszervezetek
tagjai között is vannak olya-
nok, akiktõl nem idegen a
korrupció” – nyilatkozta teg-
nap Traian Igaº belügymi-
niszter, az újabb tömeges õri-
zetbe vételek után. A szerb–
román határszakaszon vég-
zett rajtaütésszerû akciót –
amint arról lapunkban be-
számoltunk – egy hasonló
elõzte meg a múlt héten. Ak-
kor a Suceava megyei Siret
román-ukrán határátkelõn
razziáztak a rohamosztagok.
A tegnapi eseményeket ösz-

szegezve a tárcavezetõ úgy
fogalmazott „még mindig bí-
zik a fegyveres testületek-
ben”. Igaº kifejtette: a lelep-
lezések hozzásegítenek  a
közbiztonság erõsítéséhez,
és nem kell a karhatalmi ál-
lomány hitelvesztésétõl tar-
tani. Egy héttel korábban 77
személyt vettek õrizetbe a ro-
mán-ukrán határon levõ
sireti átkelõnél, 59 esetben
indult bûnvádi eljárás.  

Titkosszolgák versus 
cigarettacsempészek

Az  Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség az újabb ak-
ciót – a múlt heti leleplezés-
sorozathoz hasonlóan – több
hónapon át készítette elõ. A
tájékoztatás szerint a DNA
titkosszolgálati eszközöket is
bevetett, hogy leleplezhesse a
vámnál garázdálkodó bûn-
banda tagjait. A gyanú sze-
rint az érintett vámosok és
határõrök szemet hunytak az
illegális cigarettacsempészet
fölött, több váltásban, össze-
hangolt csapatmunkában
hozták be a zárjegy nélküli
dohányt, és gondoskodtak
annak terjesztésérõl. A nyo-
mozás eddigi adatai szerint a
bûnügyi szervezet módjára
mûködõ vámosok busás
hasznot húztak: váltásonként
öt-tízezer eurós bevételre is
szert tettek. 

A tegnap hajnali akció ide-
je alatt a teljes határfogalom
leállt néhány órára Temes-

mórán és Néranádason, a
rajtaütésben 1200 roham-
rendõr és nyomozó vett
részt. A belügyminisztérium
tájékoztatása szerint a nyo-
mozás körülbelül 150 sze-
mélyt érint, köztük száz ha-
tárõr, harminc vámos és több
civil is van. 

Demonstratív 
leszámolás?

A belügyi alkalmazottakat
tömörítõ ProLex szakszerve-
zet vezetõje, Vasile Lincu
többször élesen támadta az

eljárást, mert az érdekvédõ
úgy véli: a látványos rajtaütés
nem több, mint látszatintéz-
kedés. A ProLex vezetõje
úgy nyilatkozott: a most le-
leplezett hálózatok tagjai
nem fõszereplõi az ügynek, a
csempészet igazi haszonélve-
zõi valójában mások. „Meg-
látjuk, a hatóságoknak lesz-e
bátorságuk továbbmenni” –
tette fel a kérdést a szakszer-
vezeti vezetõ. 

Marian Tutilescu, a bel-
ügyminisztérium schengeni
csatlakozásért felelõs ügyosz-
tályának vezetõje a múlt hé-

ten cáfolta, hogy a Suceava
megyei akció azt hivatott de-
monstrálni: az ország meg-
érett a csatlakozásra. „A ci-
garettacsempészet, és az eb-
bõl fakadó veszteség az állam
vesztesége, nincs köze a le-
leplezésnek a csatlakozási fo-
lyamathoz” – bizonygatta
Tutilescu. Ennek ellentmond
Emil Boc kormányfõ nemré-
giben tett nyilatkozata: a mi-
niszterelnök szerint „az or-
szág határain történõ ellenõr-
zések jelzik, Románia komo-
lyan veszi a korrupcióellenes
harcot”. 
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A korrupcióellenes ügyészek tegnap több mint száz vámost tuszkoltak rabszállító autóba Fotó: Mediafax

Sztrájkra készül a vasút

Márciustól általános
sztrájkra készülnek a vas-
utas szakszervezetek, mert
lejár a kollektív munkaszer-
zõdés, az új feltételeket pe-
dig nem tudják elfogadni az
alkalmazottak. Gheorghe
Frãþicã, a Kereskedelmi-
Szállítási Szövetség
(FNFMC) elnöke azt nyi-
latkozta: a területi vezetõk
tegnap a demonstrációhoz
való csatlakozásról döntöt-
tek valamennyi vasúti egy-
ségnél. Az érdekvédõk a
vállalati reform elveivel
sem értenek egyet, mert az
elmúlt húsz évben folyama-
tosan átszervezték a rend-
szert, és ennek nyomán a
230 ezer alkalmazottból 50
ezren maradtak – nyilatkoz-
ta Iulian Mãntescu szak-
szervezeti vezetõ.

Hajózhatóvá tennék 
a Szamost

Kolozsvártól Tokajig szeret-
né hajózhatóvá tenni a Sza-
most a Szatmár Megyei
Környezetvédelmi Ügynök-
ség. A nagyszabású tervet
uniós támogatásból valósí-
tanák meg. A turisztikai
szempontból fontos beruhá-
zás révén Kolozsvártól
Désen és Szatmárnémetin
keresztül Tokajig utazhat-
nának azok, akiket a külön-
leges folyami kaland vonz.
A Szamos a két világhábo-
rú között hajózható volt
Szatmárnémeti és Fehér-
gyarmat között.

Fogdába röpített vámosok

Kovács Zsolt

Az országban dolgozó
összesen tizenegyezer há-

ziorvos azzal fenyegetõzik:
kérvényezni fogja a külföldi
munkavállaláshoz szükséges
engedélyeket, ha a miniszté-
rium nem változtat a munka-
körülményeiken. A Házior-
vosok Országos Szövetsége
ezen a héten egyeztet a me-
gyei szervezetekkel az össze-
hangolt akció sikere érdeké-
ben. Tiltakozásuk oka az,
hogy beteg- és orvosellenes-
nek tartják az Egészségügyi
Minisztérium reformintézke-
déseit. A Kovászna Megyei
Háziorvosok Szövetségének
elnöke, Lucia ªereº lapunk-
nak elmondta: úgy vélik,
hogy a szaktárca által az el-
múlt évben hozott döntések
ellehetetlenítették a házior-
vosokat, akiknek így a megél-
hetése került veszélybe. 

Nem hagyják annyiban

A háromszéki szakmai
szervezet legutóbbi ülésén
részt vevõk egyhangúlag úgy

döntöttek, részt vesznek a
Háziorvosok Országos  Szö-
vetsége által kezdeményezett
tiltakozó akcióban. Lucia ªe-
reº kifejtette: a 109 Kovászna
megyei háziorvos több mint
fele jelen volt az ülésen, de a
hét végéig mindenkitõl ösz-
szegyûjtik a támogató aláírá-
sokat. Az országos szervezet
szombaton Bukarestben dönt
arról, hogy milyen formában
tiltakozik a jogszabály-mó-
dosítások és az egészségügy
finanszírozására szánt szû-
kös költségvetés ellen. Arra
figyelmeztetnek: a kilátásta-
lan helyzet miatt egyre több
háziorvos hagyja el az orszá-
got, krónikus szakemberhi-
ány kezd kialakulni.

„Szezonális” 
elégedetlenség

A háziorvosok tiltakozó
akcióira az elmúlt években is
hasonló idõszakban került
sor, ilyenkor ellenjegyzik
ugyanis azt a dokumentu-
mot, amely alapján finanszí-
rozzák ezt az ellátást. Lucia
ªereº lapunknak elmondta:

kifogásolják az egészségbiz-
tosító pénztárral hamarosan
megkötendõ, kétéves keret-
szerzõdésbe foglaltakat, mert
ennek alapján a háziorvosok
az eddiginél kevesebb pénzt
kapnak a pácienseik után.
„Felére csökkentették a pont-
értéket, amely alapján kapjuk
a fizetést, pedig egyre több
terhet rónak ránk” –  pana-
szolta a szövetségi elnök.
Két éve 35 százalékkal, ta-
valy és idén 10-10 százalék-
kal kaptak kevesebb pénzt a
háziorvosok. Ebbõl a pénz-
bõl kell fizetniük az asszisz-
tenseiket, a rendelõ fenntar-
tásának növekvõ költségeit és
az egészségügyi kártyákat is. 

A háromszéki háziorvo-
sok kifogásolják a kötelezõ
ügyelet tervét is, mert úgy
vélik, már most túl sok a fel-
adatuk. Szerintük elég lenne,
ha hétvégeken és ünnepnap-
okon kellene ügyeletet vállal-
ni. Lucia ªereº elmondta:
nem vált be az a tavalyi ren-
delet, amelynek megfelelõen
csak pontos idõpontra beje-
lentett beteget fogadhatnak a
rendelõkben, és csak napi  20
páciens ellátásáról gondos-
kodhatnak. „Tulajdonkép-
pen mindenkit ellátunk, csak
nem mindenki után fizet a
biztosító” – magyarázta ªe-
reº, aki szerint az új gyógy-
szerlista is gondot okoz.
„Ma a lista alapján többet fi-
zetnek a betegek” – tette hoz-
zá a háziorvos. 

Tiltakoznak a háziorvosok
S. M. L.

„Sepsiszentgyörgyön az
emberek partnerei az ön-

kormányzatnak, a civil tár-
sadalom pedig aktívan részt
vesz a városvezetésben” –
fejtette ki Antal Árpád teg-
nap Bukarestben. A három-
széki megyeszékhely pol-
gármestere Borbély László
környezetvédelmi minisz-
tertõl a „Románia zöld fõ-
városa 2010” díjak egyikét
vette át. Az elismerést tíz
hazai város elöljáróinak
ítélték oda: Sepsiszentgyör-
gyön kívül többek közt Ko-
lozsvárnak, Temesvárnak,
Dévának, Zilahnak és Bu-

karest második kerületének.
A „Románia zöld fõvárosa
2010” verseny nagydíját
Brassó nyerte el.

Borbély László a fõvárosi
Diplomata Klubban tartott
rendezvényen elmondta,
2010-ben a korábbi évek
összegeinek sokszorosát si-
került környezetvédelmi
projektekre fordítani: a vál-
ság ellenére tavaly összesen
egymilliárd euró értékben
áldoztak „zöld” projektek-
re. A legnagyobb siker a
roncsprogram volt, amely-
nek keretében közel két-
százezer régi, környezet-
szennyezõ autót vontak ki a
forgalomból, illetve a Zöld

Ház program, amely szin-
tén átütõ sikert aratott.
„Polgármester urak, ne fe-
ledjék: az önök által vezetett
városoknak ökostratégiára
van szükségük” – figyelmez-
tette az önkormányzati ve-
zetõket a miniszter, aki
megjegyezte: Kovászna me-
gye a legmagasabb szinten
képviselte magát a rendez-
vényen, hiszen Antal Ár-
páddal együtt Tamás Sán-
dor megyei tanácselnök is
jelen volt a tegnapi bukares-
ti ünnepségen. Borbély gra-
tulált a nyerteseknek, és fel-
hívta figyelmüket, hogy a
vetélkedõt 2011-ben is meg-
szervezik. 

Zöld fõváros  Szentgyörgy

Borbély László miniszter (középen) a díjazott polgármesterek társaságában Fotó: Tofán Levente

Beteg- és orvosellenesnek tartják 

a háziorvosok az Egészségügyi

Minisztérium reformintézkedéseit, 

és azzal fenyegetõznek, külföldre

távoznak dolgozni, ha a szaktárca nem

változtat a munkakörülményeiken.
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Kovács Zsolt

Tartalmas munkát és sok
eredményt tud felmutat-

ni az elmúlt tizennyolc év te-
vékenységérõl a sepsiszent-
györgyi Osonó Színházmû-
hely. Fazakas Misi és Bartha
Lóránd mérleget vontak a
színházmûhely felnõtté vá-
lásakor, amelybõl kiderül,
hogy 1993 óta összesen ti-
zenhárom bemutatót tartot-
tak, tizenhét hazai és nem-
zetközi díjat gyûjtöttek be,
mintegy 140 fiatal tevékeny-
kedett a társulatnál. Fazakas
Misi arról is beszámolt,
hogy az Osonó 643 elõadást
tartott, amelynek nagy ré-
szét – 439 elõadást – az
utóbbi hat évben. A legutol-
só évadban kiemelkedõen
sokat játszottak, hiszen száz
elõadást tartottak. Az Oso-
nó egy évvel ezelõtt szerzett
országos és nemzetközi hír-
nevet, amikor Thaiföldiön
részt vettek egy háromhetes
turnén, és Kelet-Európát
képviselték a Pathumtani
Nemzetközi Színházi Fesz-
tiválon. Ott a kulturális kü-
lönbségek ellenére rendkívül
nagy sikere volt a Fazakas
Misi ötleteire improvizált
Részletek a bolyongás meséibõl
címû elõadásnak. A szak-
mai zsûri a produkciót a

fesztivál legjobbjának minõ-
sítette. Az Osonó tagjai a
Moradokmai Színházi Köz-
pontban is vendégeskedtek,
ez egy alternatív iskola, ahol
a thai gyerekeket a színház
eszközeivel oktatják például
matematikára, angolra vagy
történelemre. Erdély András
a sepsiszentgyörgyi színját-
szókat elkísérõ újságíró do-
kumentálta a turnét, és több
mint húsz videokazettányi
felvételt készített a fesztivál-
ról és a thaiföldiek életérõl.
A színházmûhely tegnap es-
te az egy évvel ezelõtti turné-

ról készült kétórás film be-
mutatásával és a Részletek a
bolyongás meséibõl címû pro-
dukció 334. elõadásával ün-
nepelte felnõtté válását. Az
Osonó a sepsiszentgyörgyi
Mikes Kelemen Fõgimnázi-
um diákszínjátszóiból, illet-
ve a Plugor Sándor Líceum-
ban mûködõ egyetlen hazai
magyar középiskolai dráma-
tagozat tagjaiból áll. 

Fazakas Misi társulatve-
zetõ lapunknak elmondta,
hamarosan újabb elõadást
fognak bemutatni. Erre vo-
natkozóan egy pályázatot is

meghirdettek. Egy kétperces
rövidfilm elkészítésére hív-
ják fel az alkotókat, amelyet
az Osonó majd beépít a kö-
vetkezõ produkciójába. A
díjnyertes film gyártóját
száz euróval is díjazzák.
Fazakas Misi kifejtette,
hogy az Osonó túllépte a di-
ákszínjátszás kereteit, és to-
vábbi térre van szüksége.
Egy új ifjúsági központ lét-
rehozását tervezik, és az ön-
kormányzatnál pályáznak
ezért: egy régi, felszámolt
kazánház épületét szeretnék
megkapni erre a célra. 
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Röviden „Nagykorú” az Osonó
18. születésnapját ünnepli a sepsiszentgyörgyi színházmûhely

Perelik az EKF 
pécsi fõigazgatóját

Végrehajtási eljárást kezde-
ményeztek az Európa Kultu-
rális Fõvárosa (EKF) prog-
ram volt fõigazgatója ellen,
miután a megadott határidõ-
ig nem fizette meg volt mun-
káltatója, a Pécs 2010 Me-
nedzsmentközpont ellen in-
dított munkajogi perének
költségeit. A Pécsi Ítélõtábla
tavaly október közepén ho-
zott jogerõs döntése szerint
Mészáros Andrásnak több
mint 1,7 millió forintos per-
költséget kellett volna megfi-
zetnie, ezt azonban eddig
nem tette meg. A Pécsi Újság
értesülései szerint a központ
(illetve jogutódja, a Pécsi
Városfejlesztési Nonprofit
Kft.) jogi képviselõje végre-
hajtási eljárást kezdeménye-
zett az összeg behajtásáért.
Mészáros Andrást 2008. ok-
tóber 9-én menesztette a pé-
csi közgyûlés.

Gúzs Imre 75 éves

Gúzs Imre szatmári írót kö-
szöntötték tegnap este, szü-
letésének 75. évfordulója al-
kalmából a megyei tanács,
a hagyományõrzõ központ
és a megyei könyvtár ren-
dezte ünnepség keretében.
A sokáig tanárként és új-
ságíróként dolgozó Gúzs
több kisregénnyel és novel-
láskötettel örvendeztette
meg olvasótáborát. 

Az amatõr csoportként induló társulat 17 hazai és nemzetközi díjat gyûjtött be

Baloga-Tamás Erika

Túlnyomó többségben
nõk veszik igénybe a

könyvtár szolgáltatásait, a
fiatalok interneten kívánják
felkeresni, az alkalmazottak
barátságosak, szolgáltatá-
sok szempontjából pedig a
régió legjobbjai közt van –
ez derült ki a Székely-
udvarhelyi Városi Könyv-
tárban frissen összegzett fel-
mérésbõl. Könyvtár-látoga-
tási és könyvtárhasználati
szokásokra, valamint az in-
tézményrõl kialakított képre
volt kíváncsi a székelyud-
varhelyi intézmény, tavaly
augusztusban a Nyitott
könyvek éjszakáján egy
internetes kérdõívet indított
útjára. A Biblioudv.ro honla-
pon december végéig lehe-
tett kitölteni a tizenhét pon-
tot tartalmazó kérdõívet, a
beküldött válaszokat most

összegezték. Szabó Károly
igazgató szerint a kutatás
eredménye arányaiban meg-
egyezik egy másik, nemrég
végzett papíralapú felmérés
eredményeivel, és az éves
statisztikából is ezek igazo-
lódtak vissza. A könyvtárlá-
togatók zömét még mindig
a nõk teszik ki, az olvasók
átlagosan havonta egyszer
keresik fel a könyvtárat, fõ-
ként könyvkölcsönzés céljá-
ból, a legkelendõbb olvas-
mányok a klasszikus és mo-
dern irodalom, valamint a
szakkönyvek. „A legfonto-
sabb, hogy a látogatók elé-
gedettek a könyvtár nyújtot-
ta szolgáltatásokkal, a fel-
mérésbõl az derül ki, hogy
intézményünket otthonos-
nak, könnyen elérhetõnek
látják” – sorolta Szabó Kár-
oly. Az igazgató elégedetten
vette tudomásul, hogy a
visszajelzések szerint a

könyvtár alkalmazottai segí-
tõkészek és mosolygósak.

A felmérés eredménye
azonban a hiányosságokra
is fényt derít, ismerte el Sza-
bó. Lévén hogy ez egy inter-
netes felmérés volt, tehát az
internetfelhasználók töltöt-
ték ki a kérdõíveket, legin-
kább az online katalógust
hiányolták a szolgáltatások
közül. S bár az intézmény
technikai felszereltsége jó-
nak számít a régióban, a ku-
tatásból az derül ki, hogy fõ-
ként az online szolgáltatáso-
kat hiányolják az inter-
netezõ fiatalok. Ennek létre-
hozását egyelõre pénzügyi
nehézségek akadályozzák,
de a közeljövõben minden-
képp sor kerül erre is, ígérte
az igazgató. Az intézmény-
vezetõ azt is elmondta, hogy
továbbra is hangsúlyt fektet-
nek a könyvtár arculatára és
az állomány fejlesztésére. 

Nõbarát udvarhelyi könyvtár

ÚMSZ

Jelentkezõket várnak a
XVI. Nagyenyedi Nem-

zetközi Alkotótáborba,
amelyet augusztus 10-e és
16-a között szervez meg az
Inter-Art Alapítvány, a kul-
turális minisztérium, a
nagyenyedi polgármesteri
hivatal, a Fehér Megyei Ta-
nács, a Liviu Rebreanu Kul-
turális Központ, valamint
az Augustin Bena Kulturális

Központ. Jelentkezni márci-
us 1-jéig lehet, egy önéletraj-
zot, öt friss alkotás fotóját,
valamint a kitöltött jelentke-
zési ûrlapot tartalmazó
dossziéval. A táborban fes-
tõmûvészet, szobrászat, gra-
fika, fotó-videó-installáció-,
divattervezõ mûhelyek mû-
ködnek majd, egy résztvevõ
több mûhely munkájában is
részt vehet. 

A részvétel ingyenes, a je-
lentkezõknek (akik amatõ-

rök is lehetnek) az útiköltsé-
get kell állniuk, a szervezõk
alapanyagokat is biztosíta-
nak a festõk, grafikusok,
szobrászok, fotográfusok
munkájához (illetve szállást
és étkezést). A mûvészek
néhány alkotásukat a szer-
vezõknek kell hogy adomá-
nyozzák, és részt vesznek
majd a táborzáró kiállítá-
son. A résztvevõket az
Inter-Art Alapítvány vá-
lasztja ki. 

Jelentkezõket vár az Inter-Art

Fotó: Osonó Színházmûhely

HIRDETÉS

Tehetségeket
gondoznak
Antal Erika

Együttmûködési szer-
zõdést kötött a Maros-

vásárhelyi Mûvészeti
Egyetem és a Debreceni
Egyetem – olvasható ab-
ban a közleményben, ame-
lyet a Marosvásárhelyi
Mûvészeti Egyetem irodal-
mi titkársága juttatott el a
sajtónak. Az együttmûkö-
dõ partnerek a határon túli
intézmények mellett a tu-
dományos és tehetséggon-
dozó szervezetek, a hallga-
tói szervezetek, illetve az
Országos Tudományos Di-
ákköri Tanács, a Magyar
Rektori Konferencia, a
Magyar Tudományos Aka-
démia támogatásával. Feb-
ruár 4-én a Debreceni
Egyetem meghívására a
Mûvészeti Egyetem képvi-
selõi részt vettek a környe-
zõ országok magyar nyel-
vû felsõoktatási intézmé-
nyeinek fórumán és a Deb-
receni Egyetem Napjának
ünnepi rendezvényein. A
találkozót a Debreceni
Egyetem kezdeményezte
három évvel ezelõtt abból
a célból, hogy a határon
túli magyar nyelven oktató
intézmények vezetõivel va-
ló együttmûködés kereté-
ben lehetõséget teremtsen
egymás jobb megismerésé-
re, valamint a már meglévõ
együttmûködések tovább-
fejlesztésére. 
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F. I.

Tavaly a gazdasági válság el-
lenére több háromdimenziós

látványt nyújtó multiplexet ad-
tak át Romániában – Bukarest
mellett Petrozsén, Arad és
Nagybánya is modern mozit ka-
pott, ezzel az országban több
mint száz 3D-s moziterem van.
A látogatókat kétségkívül ezek
vonzzák, a Cinema City kilenc
multiplexében (összesen 88 te-
rem) tavaly 3,1 millió nézõ for-
dult meg, kétszer több, mint
2009-ben, a Hollywood Multip-
lex 15 terme pedig 834 207 film-
barátot vonzott. De emellett a
CinemaPRO és a hagyományos
mozik is jól teljesítettek, közel
hatmilliósra duzzasztva a mozi-

látogatók számát. A nézõszám a
bevételeken is meglátszik, az
Alice Csodaországban és az Eredet
romániai vetítései 4,57 illetve
3,87 millió lejt termeltek.  

Persze a nagy tömegeket a 3D-
s vetítések vonzzák – ez látszik
azon is, hogy ha egy filmnek 3D-
s és 2D-s verziója is készült, elõb-
bi vonzotta a több nézõt – ezért a
közeljövõben a Cinema City Ma-
rosvásárhelyen, a Promenada be-
vásárlóközpontban is épít egy
multiplexet, illetve Brãilán is ter-
veznek idénre egy moziavatót, de
hasonló beruházásokra készül a
Hollywood Multiplex is. 

Tudor Giurgiu, a kolozsvári

Erdélyi Nemzetközi Filmfeszti-
vál igazgatója lapunk megkeresé-
sére elmondta, az utóbbi idõkben
már valóban nincs hiány mozilá-
togatókból, viszont a mozitermek
felszereltsége kívánnivalót hagy
maga után. „A hagyományos
filmszínházak elveszítik a látoga-
tóikat, ha nem fektetnek pénzt a
felújításba. Sajnos több olyan mo-
zi van, amelyekben a hang- és
képminõség annyira gyenge,
hogy szinte élvezhetetlenné teszi
a vetített filmet” – figyelmeztet a
fesztiválszervezõ, aki szerint jó
jel az, hogy nemrégiben felújítot-
ták a kolozsvári volt Köztársaság
mozit. Szintén biztatónak tekinti

azt, hogy több város is él azzal a
kormány által felkínált lehetõség-
gel, melynek értelmében önkor-
mányzati tulajdonba utalhatók a
filmszínházaknak korábban ott-
hont adó épületek, ha azokat is-
mét eredeti rendeltetésüknek
megfelelõen fogják használni. Így
korszerû önkormányzati mozija
lehet például Marosvásárhely-
nek, ahol a város egyetlen mûkö-
dõ filmszínházát, a Mûvész mo-
zit tartaná meg és újítaná fel a
polgármesteri hivatal. De az
olyan kisvárosok, mint Nagyká-
roly vagy Szováta lakói is vissza-
kaphatják mozijukat az elkövet-
kezõ idõszakban. 

Röviden

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

A Szigligeti Alapítvány pályázatot hirdet a közel-

múltban önálló intézményként létrehozott Szigli-

geti Színház arculattervének elkészítésére. 

A pályázóktól egy logót és egy bérlethirdetõ-

plakát-tervet várunk .jpg-formátumban a

szigligetitarsulat@gmail.com e-mail címre. A

plakáttervhez fel lehet használni a Szigligeti Tár-

sulat aktuális évadjára vonatkozó bérlethirdetõ

plakát szövegét, amely megtekinthetõ a

www.szigligeti.ro honlapon. A gyõztes pályázó

lehetõséget kap arra, hogy a Szigligeti Színház

végleges arculattervét kidolgozza. 

A pályázat fõdíja 1000 lej, beküldési határideje

2011. február 20.

Szigligeti Alapítvány

Apróhirdetés

David Gelertner, a Yale Egyetem számítás-
technika-professzora híres csípõs, a high-
tech vállalatokat bíráló kijelentéseiért. A fel-
használóbarát internetes platformokért, a
szabványosított technológiákért folyamato-
san síkraszálló egyetemi oktató mostanában
a webet uraló multik profitorientált maga-
tartása miatt kelt ki, és vitriolos nyilatkoza-
tokban elítélte a profithajhászást és fõleg a
mûszaki versengésbõl fakadó titkolózást. Ál-
lítása szerint idejétmúlt a pénzközpontú
számítástechnikai verseny, sokkal inkább
emberközpontúvá kellene váljon, és nem
szabadna megengedjük magunknak, hogy a
mûszaki fejlesztések útjába esetleges befekte-
tõk kételyei álljanak. Nyugaton tehát már a
multimédia emberbaráttá való fejlesztéséért
küzdenek, Románia meg még a közigazga-
tását sem tette „felhasználó-orientálttá”,
nem beszélve a közszolgáltatásokról. Van
különbség...

(prier)

Kettõs tükör 

A hazai gyerekek négy százaléka
böngész  tiltott tartalmakat a weben

Az elmúlt 12 hónapban a romániai inter-
netet használó gyerekek négy százaléká-
nak volt hozzáférése illetéktelen tartalmak-
hoz vagy léptek kapcsolatba potenciálisan
veszélyes személyekkel, míg az Európai
Uniós átlag ehhez képest 5 százalék – írja
az Eurostat jelentésére hivatkozva a
Gândul. A statisztikákat olyan 16–74 éve-
sek által jelentett esetek alapján állították
fel, akik egy háztartásban élnek legalább
egy gyerekkel. A tanulmányból az is kide-
rül, hogy a romániai családok mindössze
három százalékának van valamilyen inter-
netes tartalom-szûrõ szoftvere, az Európai
Uniós átlag ezzel szemben 14 százalék.
Luxemburgban, Szlovéniában, Dániában,
Franciaországban, Finnországban és
Ausztriában a családok 20–25 százaléká-
nak van valamilyen tartalmat szûrõ prog-
ramja telepítve.

Tiltakoznak a magyar filmszakma 
rendszerének megváltoztatása ellen

Nyilatkozatban tiltakozott kilenc neves
magyar filmrendezõ a magyar filmszakma
rendszerének megváltoztatása ellen; az
MTI-hez eljuttatott dokumentum aláírói
szerint „egyszemélyes irányítási rend-
szert” alakítanak ki, ami veszélyezteti a
magyar film sokszínûségét. A „magyar
film barátaihoz” címzett nyilatkozatot
Enyedi Ildikó, Fliegauf Benedek, Hajdu
Szabolcs, Jancsó Miklós, Kocsis Ágnes,
Mészáros Márta, Mundruczó Kornél,
Pálfi György és Tarr Béla írta alá, a támo-
gatók között további 42 külföldi filmes ne-
ve szerepel, köztük Michael Haneke oszt-
rák, Aki Kaurismäki finn, Gus Van Sant
amerikai, Andrzej Wajda lengyel rendezõ,
valamint Hanna Schygulla német és Tilda
Swinton brit színésznõ. 

Nem csitul a moziéhség

Tavaly a 3D-s vetítések hatmillió nézõt ültettek a mozik bársonyszékébe. Idén még több nézõre számítanak

A harmincasoké lesz az Oscar?

ÚMSZ

Az idei Oscar-gála egyik leg-
fiatalabb résztvevõje Michelle

Williams, a függetlenfilmes De-
rek Cianfrance legújabb filmjé-
nek, a Blue Valentine fõszereplõje.
A romantikus drámában a fiatal,
az Aranyglóbusz- és BAFTA-
díjas színésznõ valóban olyat ala-
kít, hogy idén joggal érdemelné
ki az Akadémia elismerését. A
harmincéves Michelle Ingrid
Williams karrierje a televízióban
kezdõdött olyan filmekben, mint
például az 1990-es évek Lassie
verziója, a Baywatch, és Home
Improvement. Elsõ filmszerepe A
lényben volt. Hamarosan, továb-
bi szerepeket kapott a Jessica
Lange-Michelle Pfeiffer nevével
fémjelzett Ezer holdban és 1998-
ban a H20 – Halloween húsz évvel
késõbb címû filmekben. 1998-ban
ezeknek köszönhetõen kapta
meg a Dawson és a haverok címû
sorozat egyik fõszerepét, mely
meghozta számára az igazi is-
mertséget, több figyelemre méltó
független filmben tûnt fel (például
A fiatalkorú, Barátnõk, a Családom
titkai). A közönség 2005-ben fi-

gyelt fel rá a Túl a barátságon címû
film bemutatói után. Ez a szerep
egy BAFTA- és egy Aranygló-
busz-díjat hozott neki.

Ezután már a nagyobb holly-
woodi producerek is kapkodtak
utána, így szerepelt a Vergõdõ só-
lyomban (The Hawk Is Dying) Paul
Giamattival 2006-ban, egy évvel
késõbb pedig Ethan Hawke saját
regényébõl készített Mi a gond ve-
lem? (The Hottest State) címû film-
jében tûnt fel. Todd Haynes
2007-es Bob Dylan életei (I’m Not
There) címû alkotásában olyan
sztárok mellett láthattuk, mint
Cate Blanchett, Richard Gere,
Heath Ledger, és Julianne
Moore. 2009-ben Leonardo Di-
caprio mellett játszott Martin
Scorsese Viharsziget (Shutter
Island) címû thrillerében. Idénre
három fõszerepet is kapott a
Take This Waltz és a My Week with
Marilyn címû drámákban, majd a
The Emperor’s Children címû víg-
játékban is láthatjuk.

Williams jegyese volt (a három
éve tragikus hirtelenséggel el-
hunyt) Heath Ledger ausztrál szí-
nésznek és 2005. október 28-án
világra jött New Yorkban közös

lányuk Matilda Rose Ledger. A
pár a Túl a barátságon címû film
forgatásán találkozott. Majd ös-
szeköltöztek és Boerum Hillben
éltek, Brooklynban. A People.com
2007. szeptember 2-án bejelentet-
te, hogy Williams és Ledger úgy
döntöttek, hogy szakítanak. Miu-
tán Ledgert 2008. január 22-én
holtan találták a New Yorki laká-
sában, egy forrás jelentette az US
Weeklynek, hogy Williams egy
szállodai szobában volt Svédor-
szágban, mikor megtudta akkor
zokogott és sikítozott. 

Oscar-sarok

Hamarosan gazdára találnak a 2011-es

Oscar-szobrok. Rovatunkban ez idõ 

alatt bemutatjuk a legnagyobb filmes 

elismerésre esélyes sztárokat. Ezúttal

Michelle Williamsen a sor.

Michelle Williams

A 2010-es év min-
den kétséget kizá-
róan a mozik éve
volt – a 3D-s tech-
nológia és a külön-
féle kedvezmények
hatmillió nézõt
csalogattak a film-
színházakba. A
trend idén is foly-
tatódni látszik,
amiben nagy szere-
pet játszik az, hogy
egyre több románi-
ai város kapja visz-
sza a moziját.

Jön a tisztességes
közszolgálatiság
MTI

Az MTI felel a Duna Televízió
híradójáért és online felületé-

ért tegnaptól – jelentette ki Belé-
nessy Csaba, az MTI vezérigaz-
gatója a Duna TV hírterületen
dolgozó munkatársai részére
szervezett tegnapi tájékoztatón.
Elmondta: a Duna TV és az MTV
híradóinak szakmai irányítása
Élõ Gábornak, a hírcentrum ve-
zetõjének és Hegedûs István fõ-
szerkesztõ-helyettesnek a felada-
ta, Bujdosó Anna, a Duna TV hír-
adó-fõszerkesztõje pedig a Ma-
gyar Televízió Kunigunda utcai te-
lephelyére költözõ hírmûsorok
egyik turnusvezetõje lesz. A köl-
tözés menetérõl szólva az MTI
vezérigazgatója kijelentette: a Du-
na TV híradós és online csapata
átköltözik az óbudai telephelyre,
és feltehetõleg április elején való-
sul meg az, hogy azonos hely-
színrõl jelentkezik a Duna TV és
az MTV híradója. Hangsúlyozta,
hogy az átszervezés nem jelenti
azt, hogy az egyik intézmény át-
veszi a hatalmat a másik felett.
Belénessy Csaba hangsúlyozta:
tudja, hogy a változások megvise-
lik az embereket. Ám akik „tud-
nak velünk jönni, tisztességes
közszolgálatban dolgozhatnak”.
Kijelentette: újjászervezik a hatá-
ron túli tudósítói hálózatot, az
MTI hírcentruma és a hírháttér-
mûsorok a tudósítói pontoktól
egyaránt szabadon rendelhetnek
bejátszásokat, tudósításokat.

Fotó: mw-fan.com



8.05 Egy szép napon...
(angol filmdráma) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
A vadnyugat fiai (amerikai
western) 15.05 Önbírás-
kodás (amerikai filmdrá-
ma) 17.00 Kabinnyomás
(am. katasztrófa film)
18.45 Pusztító szélvihar
(amerikai katasztrófa film)
20.25 Robotzsaru 6. - Fel-
támadás (kanadai akció-
film) 22.10 Terrorcsapda
(amerikai-angol-német ak-
ciófilm) 23.50 Időzsaru
(am. akciófilm)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.00
Teleshopping 15.15 Tit-
kos szerelem (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 21.30
Ezel (sorozat) 23.00
Watchers III (am.-perui
sci-fi, 1994) 1.00 Káma
Szutra (erot. sorozat)

9.00 Hitélet, ismétlés
16.00 Híradó 16.15 Hitélet
ism. 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Reggeli terefere
17.55 Zene 18.30 Híradó
19.00 Többszemközt
19.30 Híradó 20.00 A
Jazz születésétől napjain-
kig 21.00 Többszemközt
21.30 Híradó 22.00 Tár-
sas Játékok, ismétlés

10.00 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.45 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.30 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 15.00
Lázadó szerelem (sorozat)
15.30 Clase 406 (sorozat)
16.30 Esmeralda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 21.30 Eliza
nyomában (sor.) 22.30 Éj-
szakai történetek
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Vivát Benyovszky!
(magyar-csehszl. sor.)
10.00 Derrick 
(német krimisorozat)
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 Fejezetek 
Magyarország közlekedés-
történetéből
15.55 Magyar elsők
16.15 Univerzum
17.05 Közelebb Kínához
(ism.)
17.35 Miért éppen Ma-
gyarország?
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Földet az emberek-
nek (ismerett. f.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Floyd Spanyolor-
szágban
22.10 Érzelemgyár 
(francia filmdráma, 2008)
23.50 Sporthírek
23.55 Váltó
0.10 A Karamazov testvé-
rek (orosz sor.)
1.10 EtnoKlub (ism.)
2.20 Kikötő - Friss (ism.)
3.15 Híradó (ism.)
3.35 Talpalatnyi zöld
(ism.)

m2, 21.30
Ámbár tanár úr

Ámbár tanár úr, becsületes nevén ifjabb Baradlay Rómeó,
édesapjával, idősebb Baradlay Rómeó nyugalmazott, de
még hiperaktív zenetanárral és egy kakaduval él. Bűvésznek
készült, de matematika-fizika szakos tanár lett. Ami a néze-
teit illeti, legalább száz év lemaradásban van, de gyorsab-
ban számol, mint a legkorszerűbb számítógépek. Szereti ala-
posan körüljárni a dolgokat.

DUNA Tv, 22.10
Érzelemgyár

A csinos, 36 éves Éloise közjegyző Párizsban. Mindene meg-
van: siker, jómód, függetlenség, csak társa nincs. Elhatároz-
za hát, hogy rendbe hozza az életét és ezért beiratkozik egy
társkereső klubba. A módszer: 7 férfi találkozik 7 nővel 7-7
percre. Elindul az ismerkedés és Éloise-nak már az első alka-
lommal megakad a szeme egy fiatalemberen, majd egy má-
sikkal is randevúzgatni kezd.

TV2, 22.20
Mini beindul

Mini ugyan gazdag, mégsem elégszik meg ennyivel: életcél-
ja, hogy minél több új élményben legyen része. Mikor az él-
ménygyűjtésben odáig merészkedik, hogy egy éjszakára
prostituáltnak áll, Mini rájön, hogyan szabadulhatna meg
végre számító, alkoholista és drogfüggő anyjától. Ehhez
mindössze mostohaapját, Martint kell meggyőznie arról,
hogy az élet sokkal vidámabb lenne anyu nélkül.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 Körzeti magazin
11.45 Az irodalom nyelve
11.50 Egy történet 
egy zene
12.15 Magyar jogtörténet
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Az Árpád-kor temp-
lomai
14.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.20 Az Örök Szövetség
15.50 Mérföldkövek a
magyar technika történe-
tében
16.20 Drága doktor úr
(sor.)
17.15 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.55 Bűvölet (sor.)
18.25 Magyar retro
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Ámbár tanár úr
(magyar vígj., 1998)
23.00 Biszku és a többiek
0.20 Záróra (ism.)
1.10 India 
- Álmok útján (sor.)

7.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
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 
- Magazin a legjobb 
történetekkel
15.20 Vészhelyzet 
(amerikai sor.)
16.10 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.15 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.15 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Esti Showder
Fábry Sándorral
Utána: RTL-hírek
0.25 Házon kívül
0.55 Odaát 
(amerikai akció sorozat)
1.50 Reflektor
2.05 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.05 Teleshop
12.20 Árva angyal 
(ism.)
13.05 A szerelmes levél
(am. rom. vígj., 1999)
14.35 EZO.TV
15.45 Sentinel 
- Az őrszem
(német-am. sor.)

16.35 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 Marina (mex. sor.)
18.35 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(sor.)
22.20 Mini beindul 
(am. vígj., 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.15 Tények Este
1.45 EZO.TV - Jósok, 
látók, médiumok!
2.15 Öten a mennyország-
ból (am. filmdráma), 2.
rész
3.35 Segíts magadon!
(ism.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Hírvilág extra
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 Soroló (ism.)

9.30 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.25 Egy kórház ma-
gánélete (ism.) 11.30 Tuti
gimi (sorozat) 12.20 Vo-
nat, szerelem és homár
(am. vígj., 1959) 14.10
Nyomtalanul (ism.) 16.00
CSI (sorozat) 17.00 Gyil-
kos számok (sorozat)
18.00 A nagy házalakítás
19.00 A dadus (sorozat)
19.30 Jóbarátok (sorozat)
20.30 Két pasi... (sorozat)
21.30 CSI (sorozat) 22.30
CSI: Miami helyszínelők
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.10 Pontos sport-
idő 15.10 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Steaua
Bucureşti - Steaua Roşie
Belgrad labdarúgó mérkő-
zés (live) 20.00 Örüljünk
a focinak 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
WWE PPV 1.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Üdítő Szilágyi Tibor
műsora
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Rondó
15.05 Együtt
15.35 Átjáró
16.10 Összhang
17.00 Eufória
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.40 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)
19.30 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
22.05 Az Este
22.40 Viharfelhők (fran-
cia-belga vígj., 2006)
0.10 Szélesvászon
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Prizma
1.05 Ma Reggel (ism.)
3.00 Kalandozó
Düsseldorftól, a német
divatfővárostól a Balaton
környékének gyógyvizes
fürdőiig

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 JTI találkozások
(ism.)
11.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
11.15 50 perc Pleşuval 
és Liiceanuval (ism.)
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Zsebtörténetek
(ism.)
14.50 Történelmi 
emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Közérdek
17.30 Egy könyv minden
hétre
17.45 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Ítéld meg te!
22.00 CSI: A helyszínelők
(sor.)
22.55 Eurovision 2011
23.10 21 Gramm (ameri-
kai filmdráma, 2003)
1.20 Szívek 
(fr.-ola. f. dráma) (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 Végzetes átválto-
zás (kanadai vígjáték,
2009) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan

(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 A győztes is veszít
(kan. filmdráma, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Tűz a mélyben
(amerikai akcióf., 1997)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sorozat)
1.00 Tűz a mélyben 
(amerikai akcióf.) (ism.)
2.30 ProTv hírek,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Extralarge: 
A Nap ura 
(olasz-amerikai krimi)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Benny Hill 
(angol sorozat)
14.30 Kikiezdesz 
a szőkékkel? 
– szórakoztató műsor
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Pillangó-hatás 
(am. thriller, 2004)
3.00 Híradó (ism.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)

7.00 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
7.45 Szívek találkozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
10.00 Levintza bemutatja
10.30 Szerelem és golyók
(amerikai akciófilm, 1979)
(ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 Isten háta mögött
(amerikai filmdráma,
2006)
17.30 Világiak 
– szórakoztató műsor
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.15 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Farmer vagyok, 
feleséget keresek
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
0.30 Perverziók 
(romant. f.)

6.30 Végzetes 
másodpercek
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők
9.00 Halálos fogás 
- Búcsú
10.00 Piszkos munkák 
- Soo zsilipek
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Éhség
13.00 A túlélés törvényei
14.00 Állítólag... 
- Abroszkáosz
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Kezdődik újra
18.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Vörös kód
19.00 Túlélés törvényei 
- A kulisszák mögött
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült?
Alumínium hajók, 
alpesi kürtök, 
luxus órák
22.30 Halálos fogás 
- Ember a vízben!
23.30 Túlélőpár-baj
0.30 Katona dolog 
- Búvárok
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: Rendőrségi 
elit alakulatok
2.30 Ausztrália határain

7.00 Fraiser és a farkasok
(kanadai-amerikai sor.)
7.55 Állati ösztön
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv (ism.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Magyar 
nyelvű műsor
Benne: Szieszta
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Bazár
19.30 Biznisz óra
20.00 Egy kis energia
20.35 Box Studió (live)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Cleopatra 2525
(amerikai kaland sorozat)
23.55 Győztesek
0.00 IT zon@ (ism.)
0.30 Különleges 
hadműveletek (ism.)
1.00 Vallomások 
(ismétlés)
2.00 Biznisz óra 
(ismétlés)
3.00 Tonomat DP 2 
(ismétlés)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek20.50 Jó éj
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság Művelődési hírek,
Környezetünk védelmében, Agrárgazda az unió küszöbén
13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzá-
tok 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Abigél, Alex és Apol-
lónia napja van.
Az Abigél héber eredetû
nõi név. Jelentése: az apa
öröme vagy apám öröme.
Az Alex férfinév az
Alexius vagy Alexis rövi-
dülésébõl származik, ame-
lyek a latinosított Alexan-
der név görög eredetijére
(Alexandrosz) vezethetõk
vissza. Jelentése: férfiakat
vagy férfiaktól megvédõ. 
Az Apollónia nõi név az
Apollonius férfinév (ma-
gyar változata Apolló) nõi
párja. A férfinév jelentése:
Apollónak szentelt.
Holnap az Elvirákat kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1775 – ezen a napon szü-
letett Bolyai Farkas erdélyi
magyar matematikus.
• 1849 – A piski csata Er-
délyben: Bem tábornok a
piski hídnál megtámadja
Puchner császári csapatait,
és döntõ vereséget mér rá-
juk.
• 1918 – Ukrajna független-
né válik, elszakad Szovjet-
Oroszországtól. Békeszer-
zõdés Ukrajna és a köz-
ponti hatalmak (Németor-
szág és az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia) között.
• 1960 – ezen a napon halt
meg Dohnányi Ernõ zon-
goramûvész, zeneszerzõ,
karmester, zongorapeda-
gógus (született 1877-ben).
• 1979 – ezen a napon halt

meg Gábor Dénes magyar
származású Nobel-díjas ter-
mészettudós, a hologram fel-
találója (született 1900-ban).

Vicc
– Melyik madárnak nincs
fészke? – kérdi a biológiata-
nár.
– A kakukknak.
– És miért?
– Mert beköltözött a faliórá-
ba.

Recept
Tejfölös-mustáros szelet
Hozzávalók: fejenként kb.
két szelet hús, (csirkemellfilé
vagy serteskaraj), egy pohár
tejföl, mustár, sajt, füstölt
sajt, só, bors, olaj a sütéshez.
Elkészítése: A húst elõké-
szítjük (kisujjnyi vastagságú-
ra vágjuk, a sertést enyhén
megpotyoljuk), majd sózzuk
és/vagy vegetázzuk, borsoz-
zuk és egy tepsibe egymás
mellé tesszük. Mindegyik
szeletre rakunk egy kávéska-
nálnyi mustárt és elkenjük
rajta, utána egy kávéskanál
tejfölt, ezt is elkenjük rajta,
majd a tetejét megszórjuk re-
szelt sajttal. Kis olajat öntünk
alá, és közepes hõmérsékletû
sütõben megsütjük. Akkor
nagyjából jó is, amikor a sajt
szép barnás színû a tetején,
de azért villával óvatosan el-
lenõrizzük, mielõtt kivesz-
szük. Bármilyen köret jó hoz-
zá (sült krumpli, krokett,
krumplipüré, fõtt rizs, francia
saláta).
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ígéretes napot jeleznek a csilla-
gok. Fontos ismeretek birtokába
jut, ami eddig titoknak számí-
tott. Új információit egyelõre
õrizze meg magának.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Bikába ér a Hold, és rengeteg
élménnyel gazdagodik a mai
napon. Gondolkodása jelentõ-
sen átalakul, csak a legfonto-
sabb dolgokra koncentrál.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Legyen mértéktartó, semmit ne
vigyen túlzásba a mai napon.
Felcsillan a reménysugár, hogy
valami érdemlegeset tud csinál-
ni, ha kihasználja a kínálkozó
alkalmat.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A közelben több üzlet tart akció-
kat, s most Ön vadászatra indul.
A trófeákat azonban nem adják
ingyen. Mindennek megvan az
ára, de ez csak a végén derül ki.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Néhány hivatali ügyét hétrõl
hétre halogatja. Ne tologassa
tovább, inkább áldozzon rá egy
szabadnapot. Ezeket az ügyeket
senki nem intézi el Ön helyett.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szerelmével némi idõre van
szükségük, hogy kibeszéljék ma-
gukból a feszültséget. Álljon ké-
szen arra, hogy elsimítsák a fél-
reértéseket.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Új emberek lépnek az életébe, s
új és jó lehetõséget kínálnak.
Találkozik valakivel, aki intel-
ligens és vonzó.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ez az elkötelezettség nem egé-
szen az, amit várt. Engedje sza-
badjára, talán könnyebben meg
tudja tartani. Vagy fordítva,
csak legyen határozott.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem mer semmibe belekezdeni,
pedig amit ma elmulasztott, ar-
ra többé nem nyílik lehetõsége.
Emberelje meg magát, és leg-
alább a párja magabiztosságá-
ból merítsen.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai nap a legszebb reményei
szerint alakul. Munkatársai
kedvezõen ítélik meg, amire
nagy szüksége van, mert úgy ér-
zi, mostanában kissé szétszórt
és feledékeny.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Jó napra számíthat. Nem való-
színû, hogy különösebb ese-
mény következik be, mégis érez
valami kellemes ihletet. Apró
kis jelek szerencsés következmé-
nyekkel kecsegtetik.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Lételeme a cselekvés és a moz-
gás, és ebbe most meglehetõsen
korlátozva van. Szinte felesle-
gesnek érzi magát. Ne legyen
türelmetlen, viselkedjen böl-
csen.

Horoszkóp

11

Február 9., szerda
Az év 6. hete és 40. napja, hátravan 325 nap

Csatatéri humor

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK

Szerkesztõség és kiadó: 

013 701 Bukarest, P-þa Presei
Libere nr. 1, corp B, etaj III, 
cam. 342-353 Telefon: 031/405-4088, 
Fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Bíró Béla, Gyulay Zoltán, 
Székedi Ferenc, Szûcs László 

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Baló Levente (Kultúra) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Farkas István (Média)

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Nyáguly András 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0728-780582 (Kolozsvár), Totka Lász-

ló – 0788-715848 (Nagyvárad), Hor-

váth István – 0747-517574 

(Csíkszereda), Baloga-Tamás Erika –

0746-375775 (Székelyudvarhely), Ko-

vács Zsolt – 0788-715766 

(Sepsiszentgyörgy), Mayla Júlia – 0745-

682401 (Beszterce), Sike Lajos – 0788-

715687 (Szatmárnémeti), Tamás 

András – 0744-781709 (Nagyenyed) 

Fotóriporter, képszerkesztõ: 

Tofán Levente

Grafikus: 
Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet 

Kiadja 
a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739, 
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András –  0788-715481
(Kolozs, Szilágy)

Jogtanácsos: 
Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  

és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ 

a Román Postánál  (katalógusszám:

19302), közvetlenül a szerkesztõség-

nél és elõfizetés-szervezõinknél. 

Magánterjesztõk forgalmazzák.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a



Sznúker

T. J. L. 

Egyetlen pontverseny, a
Welsh Open maradt hát-

ra az idei sznúkervilágrang-
sor felújításáig, a newporti
torna (február 14-20.) utáni
rangsor alapján elkészül az
április 16. és május 2. kö-
zött, a sheffieldi Crucible
Theatre-ben sorra kerülõ vb
kiemeltlistája. 

Ebbõl a szempontból is, a
múlt heti elsõ German Mas-
ters fontos volt. Az angol
Mark Selby elleni gyõzelmé-
vel, a walesi Mark Williams
tizennyolcadik tornasikerét
pipálta ki (26 döntõbõl), s hat
pozíciót javítva cserélt helyet
az addig a világrangsor-éllo-
vas John Higginst üldözõ
Neil Robertsonnal. Az auszt-
rál világbajnok lecsúszott a

harmadik helyre. A berlini
döntõ vesztese éppenséggel öt
helyet javított, a még mindig
csak egy, 2008-as tornasiker-
rel álló Selby most negyedik a
világranglistán. A németor-
szági tornára beteget jelentett
angol Ronnie O’Sullivan hat
helyet rontva csúszott le a
ranglista 9. pozíciójáig, hon-
fitársa, Allister Carter pedig a
4. helyrõl a 7-re esett vissza.
A Welsh Open végeredmé-
nye nem veszélyezteti a skót
Higgins (56.220 pont) pozíci-
óját, de a nyomában Willi-
ams (53.755) és Robertson
(53.640) csatája annál érdeke-
sebbnek ígérkezik. Selbyt
(49.645) a kínai Ding Junhui
(48.990) elõzheti meg, míg a
hatodik helyért két angol
Shaun Murphy (47.985) és
Allister Carter (47.240), vala-
mint a skót Stephen Maguire
(46.280) fut versenyt. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Ukrajna ellen mutatko-
zott be tegnapi lapzár-

tánk után Románia felnõtt
labdarúgó-válogatottja a 13.
Cyprus Kupán. Rãzvan Lu-
cescu szövetségi kapitány
azonban már hétfõn döntött
kezdõcsapata felõl, eszerint a
trikolórok Pantilimon –
Maftei, Gardos, Papp, Rat –
Roman, Mureºan, Alexa,
Deac – Bucur, Sburlea ösz-
szeállításban kezdtek. E
kezdõtizenegy nagyon is
kisérleti benyomást kelt, hi-
szen három újonc, Gardos,
Papp és Sburlea kapott benne
lehetõséget. 

A sajtó már hümmögve
kommentálta a hiányzásokat.
Cristian Chivu, a csapatkapi-
tány minden további magya-
rázat nélkül egyszerûen fá-
radtságra hivatkozva mondta
le a részvételt, Daniel Nicu-
lae, Cristian Tãnase, Cristian
Sãpunaru és Marius Cons-
tantin perdig sérültet jelen-
tett, s a laziós ªtefan Radu
sem vállalkozott a szereplés-
re. „Kicsi” Lucescu kezdõti-
zenegye így inkább egy Liga
1-es válogatott, hiszen csak
Deac (Schalke 04) és Bucur
(Kuban Krasznodar) idegen-
légiós benne. 

A román–ukrán mérkõzést
svédek vezették, Stefan Joha-
nesson, illetve partjelzõi, Joa-
kim Flink és Daniel Warn-
mark. A két gárda ötödször
csapott össze, a tegnap esti
meccs elõtt a statisztikákban
három román siker mellett

egy ukrán gyõzelem szere-
pelt, s 9-4-es összgólarány.  A
nagyon fiatal román csapat
válogatottsági rekordere
Rãzvan Rat volt, aki tegnap
este 71-edszer öltötte magára
a címeres mezt. 

Ugyanazon a tornán, Ni-
cosiában, a házigazda Ciprus
Svédországgal meccselt. Ma
a vesztesek a harmadik he-
lyért csapnak össze Paralim-
niben, a gyõztesek pedig a
trófeáért a fõvárosban. 

Noha nem igazán szolgál-
ja a márciusi, hollandok el-
leni Európa-bajnoki selejte-
zõmérkõzés taktikai elemei-
nek gyakorlását, a ma este,
Dubajban esedékes azeri–
magyar párharcot mégis
hasznosnak tartja Egervári
Sándor magyar szövetségi
kapitány. Az eredetileg meg-
hirdetett keretben egyetlen
változás van, a múlt hét vé-
gén megsérült Szalai Ádám
helyett ugyanis a Kecskemét
34 éves csatára, Tököli Atti-
la kapott meghívót. Az
Azerbajdzsán–Magyaror-
szág felkészülési mérkõzés
ma közép-európai idõ sze-
rint 18 órakor kezdõdik
Dubajban. Ez lesz a két gár-
da ötödik összecsapása. A
magyar csapat az eddigi két-
két Eb- és vb-selejtezõ mind-
egyikén legalább három gólt
szerzett, így a százszázalé-
kos mérleg mellett imponá-
ló, 13-1-es gólkülönbséget
tud felmutatni.

A ma esti barátságos-
nagyüzem slágermérkõzését
a párizsi Stade de France-on
vívja a gall kakasos váloga-
tott és Brazília. A vendég

Selecãót a visszavágás vágya
fûti, miután a legutóbbi négy
tétmérkõzésen rendre veresé-
get szenvedett a francia ala-
kulattól, s a legutóbbi két ba-
rátságos mérkõzésen sem tu-
dott nyerni ellene, remizett.
Laurent Blanc francia szö-
vetségi kapitány bizonyíta-
ná, hogy tanítványai eddigi
Eb-selejtezõs menetelése
nem véletlen és némiképp fe-

ledteti a dél-afrikai vb-lesz-
ereplés fájó emlékét. A má-
sik oldalon Kaká, Robinho
és Pato restaurálná a brazil
büszkeséget. 

A dortmundi Westfalensta-
dionban a vb-bronzérmes né-
metek az olaszokat fogadják
és külön motiválja õket, hogy
utoljára 1995 júniusában tud-
ták legyõzni az azzurrikat. A
színhely sem véletlen, hiszen

Mannschaft ott revánsolna
ahol, a 2006-os világbajnok-
ság egyik elõdöntõjében,
Fabio Grossónak és Ales-
sandro Del Pierónak a hosz-
szabbítás utolsó pillanatai-
ban sikerült keresztülhúznia
a német számításokat. 

Genfben Argentína és Por-
tugália csap össze, azaz a
földkerekség jelenlegi legjobb
játékosainak, az egyformán
aranylabdás Lionel Messi-
nek, illetve Cristiano Ronal-
dónak a nemzeti tizenegye.
Az albiceleste üdvöske 40,
luzitániai riválisa pedig 34
gólt szerzett a világ tán leg-
erõsebb bajnokságának, a
spanyol Primera Divisiónnak
2010–11-es kiírásában, azaz
bombaformában vannak.  

Érdekesnek ígérkezik a
koppenhágai dán–angol pár-
harc is, hiszen a vendégek
visszavágnának a két utóbbi
kudarcért: 2-3 a manchesteri
Old Traffordon és 1-4 a kop-
penhágia Parken Stadionban.  

A további mûsor: Spanyol-
ország–Kolumbia, Lengyel-
ország–Norvégia, Belgium–
Finnország, Hollandia–
Ausztria, Málta–Svájc, Izra-
el–Szerbia, Törökország–Ko-
reai Köztársaság, Luxem-
burg–Szlovákia, Horvátor-
szág–Csehország, Görögor-
szág–Kanada, Fehéroroszor-
szág–Kazahsztán, Örmény-
ország–Grúzia, Albánia–
Szlovénia, Mexikó– Bosznia-
Hercegovina, Andorra–Mol-
dávia,  Lettország–Bolívia,
Észtország–Bulgária, San
Marino–Liechtens te in ,
Észak-Írország–Skócia,
Irán–Oroszország. 
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Röviden„Mosakszanak” Sãpunaruék Három kupameccs 

A férfi-kosárlabda-Román
Kupa-negyeddöntõk elsõ
mérkõzéseibõl hármat ren-
deznek meg ma este, miután
a BC Mureº–SCM U Craio-
va-találkozót már korábban
lebonyolították (98-85). A
TVR 3 a Temesvári BC–
Steaua Turabo-mérkõzést
közvetíti élõben (18 órai
kezdettel), még Medgyesen
Gaz Metan–CS Otopeni-,
Ploieºti-en pedig CSU Ase-
soft–BCM U Piteºti-találko-
zóra kerül sor. A visszavá-
gók idõpontja február 16. 

Román gyõzelmek 
az edzõtáborokban 

A törökországi Antalyában
edzõtáborozó CFR 1907 2-
1-re nyert elõkészületi labda-
rúgó-mérkõzésen a horvát
Dinamo Zágráb ellen. A ko-
lozsvári gólokat Ricardo
Cadu és Emmanuel Kone
szerezte. A Cipruson alapo-
zó Oþelul 6-0-ra verte a len-
gyel GKS Belchatowot, a
Liga-1 õszi bajnokának gól-
jain Giurgiu (11 m), Iorga és
Pena (4) osztozott. A gala-
ciak ma az örmény Pjunyik
Jerevánnal játszanak. 

Hãnescu veresége

A nyolcadik helyen kiemelt
Victor Hãnescu már az elsõ
fordulóban búcsúzott a bra-
zíliai Costa do Sauipe-on
zajló, 470.200 dollár összdí-
jazású salakpályás férfi-te-
nisztornán. A világrangsor-
ban 56. románt az olasz
Felipe Volandri gyõzte le 7-
5, 6-1-re. 

Nehéz csoportban 
a Vasas 

A Vasas férfi-vízilabdacsa-
pata az erõsebbik négyesbe
került az Euroligában a teg-
napi, római sorsoláson: a
magyar bajnok a körmérkõ-
zéses folytatásban a címvé-
dõ olasz Pro Reccóval, s két
roppant erõs horvát együt-
tessel, a Mladost Zágrábbal
és a Primorje Rijekával ta-
lálkozik. A másik kvartett-
ben két montenegrói csapat,
a Jadran Herceg Novi és a
Budva, továbbá a szerb
Partizan Belgrád és a hor-
vát Jug Dubrovnik küzd a
két továbbjutó helyért. A
LEN Kupában elõdöntõs
Honvéd a döntõs szereplé-
sért a görög Panioniosszal
vív meg, az elsõ mérkõzést
a Kõér utcában rendezik.

Contador fellebbez 

Benyújtotta a spanyol szö-
vetséghez az egyéves eltil-
tása elleni fellebbezését Al-
berto Contador. A sportág
jelenlegi legjobbjának tar-
tott versenyzõ úgy véli, az
új dokumentumok, amelye-
ket most elküldött, bizo-
nyítják, hogy a klenbuterol,
amit az ellenõrök a tavalyi
francia körversenyen levett
egyik mintájában találtak,
az elfogyasztott fertõzött
hússal került a szervezeté-
be, s nem szándékosan
doppingolt.

Világbajnoki készülõdések

Alpesisí

Hírösszefoglaló

Elisabeth Görgl (1:23.82
perc) jóvoltából osztrák

siker született a németországi
alpesisí-világbajnokság elsõ
versenyszámában, a tegnapi
nõi szuperóriás-mûlesiklás-
ban. A korábban két olimpi-
ai, illetve egy vb-bronzot be-
gyûjtõ gyõztes mögött az
amerikai Julia Mancuso
(1:23.87) lett a második, a né-
met Maria Riesch (1:24.03)
pedig a harmadik. A magyar
színekben elsõ vb-jén szerep-
lõ, erdélyi származású Mik-
lós Edit (1:29.36) a 31., míg
Berecz Anna (1:32.19) a 36.
helyen végzett a 49 fõs me-
zõnyben, melyben tizen-
egyen nem tudták teljesíteni
a pályát. Romániai verseny-
zõ nem volt a mezõnyben. A
szakág egyik legjobbja, a
címvédõ Lindsey Vonn
(1:24.66) meglepetésre csu-
pán hetedikként zárt. Nem
sikerült a verseny a szám
olimpiai bajnokának, az
osztrák Andrea Fischba-
chernek sem, aki bukott. Ma
a férfi-szuperóriásmûlesiklás-
ban avatnak gyõztest, a cím-
védõ a svájci Didier Cuche. 

Az alpesisí-világbajnok-
ságok történetében elõször

az elsõ hat helyezett pénzdíj-
ban is részesül. A 11 ver-
senyszám mindegyikében
100 ezer svájci frankot oszta-
nak szét, a gyõztesek 40, a
második helyezettek 25, a
bronzérmesek pedig 15 ezer
svájci frankkal lesznek gaz-
dagabbak. A pénzdíjak felét
a nemzetközi szövetség
(FIS), másik felét pedig a he-
lyi szervezõbizottság bizto-
sítja. A csapatversenyben
aranyérmes gárda 50 ezer
svájci frankot kap.

Bár az események iránt
nagy az érdeklõdés, bizton-
sági okokból korlátozzák a
nézõszámot a a szervezõk.
Az elõzetes adatok szerint
bizonyos versenyeket akár
50 ezren is megtekintettek

volna, de végül úgy döntöt-
tek, hogy 10-15 ezer nézõ-
nél többet nem engednek be,
még akkor sem, ha ez 1,36
millió eurós veszteséget je-
lent. Németországban foko-
zottan ügyelnek a tömeg-
rendezvények biztonságára,
amióta tavaly júliusban, a
duisburgi Love Parade-en, a
technozene rajongóinak
partiján kitört pánikban 21
ember vesztette életét és
több mint ötszázan megsé-
rültek.

A vb-n egyébként minden
versenyszám után az elsõ
négy helyezettet, valamint
két véletlenszerûen kiválasz-
tott sportolót kombinált dop-
pingellenõrzésnek (vér- és vi-
zeletvizsgálat) vetnek alá. 

Görgl nyerte a szuper-G-t

Utolsóként Cristian Sãpunaru utasította vissza az edzõ felkérését 

február 9., szerda: férfi-szuperóriásmûlesiklás (Didier
Cuche, Svájc); február 11., péntek: nõi kombináció
(Kathrin Zettel, Ausztria); február 12., szombat: fér-
filesiklás (John Kucera, Kanada); február 13., vasár-
nap: nõi lesiklás (Lindsey Vonn, Egyesült Államok);
február 14., hétfõ: férfi kombináció (Aksel Lund
Svindal, Norvégia); február 16., szerda: csapatverseny
(2009-ben, a svájci Val d’Isere-ben, ez a versenyszám a
kedvezõtlen idõjárás miatt elmaradt); február 17., csü-
törtök: nõi óriás-mûlesiklás (Kathrin Hölzl, Németor-
szág); február 18., péntek: férfi-óriásmûlesiklás (Carlo
Janka, Svájc); február 19., szombat: nõi mûlesiklás
(Maria Riesch, Németország); február 20., vasárnap:
férfi-mûlesiklás (Manfred Pranger, Ausztria) 

A további program (zárójelben a címvédõk)

Mark Williams
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