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Váratlanul másodszor is
megszólalt a líbiai állami te-

levízióban tegnap Moamer el-
Kadhafi, az ország vezetõje. El-
sõ, meglehetõsen komikus sze-
replése az éjszaka folyamán
mindössze huszonkét másod-
perces volt. A kamera mindösz-
sze ennyit rögzített, miközben
egy nyitott ajtajú kocsiban ülve
esernyõt tartott ki: „A fiatalok-
kal akartam beszélni a Zöld té-
ren, és az éjszakát velük tölteni,
de jött a jó esõ. Ezennel meg-
mutatom: Tripoliban vagyok, és
nem Venezuelában. Ne hallgas-
satok a veszett kutyákra! Vi-
szontlátásra.” 
Folytatása a 2. oldalon 

új magyar szó
2011. február 23., 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 4,2350 ▼
1 amerikai dollár 3,1067 ▲
100 magyar forint 1,5538 ▼

„Átveszik” Mátyás királyt

Még az áprilisi hivatalos avató elõtt szim-
bolikusan átveszik ma a kolozsváriak Má-
tyás király felújított szobrát. Mintegy húsz
civil szervezet közös imával és koszorú-
zással egybekötött megemlékezést tart 
a Fadrusz János-alkotás elõtti téren. 

Biztosra megy 
a kongresszusi biztos 

Kovács Péter
kongresszusi biztos
szerint minden fel-
tétel adott ahhoz,
hogy szervezési
szempontból zök-
kenõmentes legyen
az RMDSZ nagy-
váradi kongresszu-
sa. A lapunknak
adott interjúban el-
mondta: kizárt a
visszaélések lehetõ-
sége az elnök meg-
választásakor.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Új-Zélandon rengett a föld

Nagy erejû, 6,3-as fokozatú földrengés
rázta meg az új-zélandi Christchurch 
városát helyi idõ szerint tegnap kora dél-
után. Az áldozatokról kiadott legutóbbi
hivatalos jelentés 65 halottról szólt, de 
sokan még a törmelék alatt rekedtek.

Háttér 4

Fehér kesztyû, 
piros szõnyeg
Líbia lázongó tömegei képtelenek úgy ke-
zelni a hadsereget, mint az egyiptomiak,
és a döbbenetes események azt mutatják:

a katonák bizony hajlan-
dók saját népükre is lõni. 
Libia példája azt mutatja:
akárcsak két évtizeddel ez-
elõtt Kelet- és Közép-Eu-
rópában, a térség diktatú-
raellenes forradalmai nem
egyformák. És a bárso-

nyosoknak a legkisebb
az esélye.Székedi Ferenc

Sajtós múltjáról, a médiáról,
az Új Magyar Szóról beszélget-

tünk tegnap szerkesztõségünkben
Kelemen Hunor mûvelõdési mi-

niszterrel. Az RMDSZ-elnökjelölt
elmondta, az ÚMSZ-t a sajtópréri
legkiegyensúlyozottabb lapjának
tartja, mégis orrol rá. 9. oldal 

A tél „szõnyegbombázása”
után akadozik a közlekedés

a megyei és az országos utakon
egyaránt, a kátyúknak azonban
nincs gazdája. Az Országos Út-
ügyi és Autópálya Társaság az
önkormányzatokra testálná az
útrehabilitációt, a helyi vezetõk
azonban arra panaszkodnak,
nincs pénz az elodázhatatlan
beruházásokra. A romló utak
miatt nõ a megyék között a fe-
szültség: a bihariak attól tarta-
nak, a Kolozs megyeiek „fúr-
ják” az útjaikat. Kolozsvár sem
mintaváros, itt csak akkorra
ígérnek kátyútemetést, ha az
egyéb közterületi munkákat már
befejezték. Marosvásárhelyen
idén a tavalyi büdzsébõl dolgoz-
tatnak. 7. oldal 

Csend honol 

a kátyúfronton

„Amíg az embereknek a fûtés- vagy a villanyszámla kifizetése gondot okoz, addig nemigen

gondolkoznak vagyonvédelmen” – vélekedett lapunknak Biró Albin, az Országos Biztosítási

Felügyelet (CSA) tagja. A szakember arra a kezdeményezésre reagált, amelyet a napokban in-

dítanak az ország több nagyvárosában, hogy az ingatlanbiztosítási szerzõdések megkötésére

ösztönözzék a lakosságot. A biztosításokat népszerûsítõ szövetségek és társaságok azután dön-

töttek a nagyszabású kampány mellett, hogy a statisztikák kimutatták: a Romániában nyilván-

tartott 8,3 millió lakásnak alig 15 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással. 6. oldal 

Szerkesztõségünkben a miniszter – „civilben” költõ, újságíró

Biztos(ítási) tipp postán
Szórólapos kampánnyal ösztönöznék országszerte az ingatlanbiztosítások megkötését

„Kisajtóltuk” Kelemen Hunort

A kötelezõ lakásbiztosítás megkötési határidejét január 1-jérõl meghosszabbították június 15-re, de az érdeklõdés továbbra is alacsony Fotó: ÚMSZ/archív

Fotó: Tofán Levente

Megszólalt 

a líbiai diktátor
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Röviden

Borbély László Nairobiban

Borbély László környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter ezekben a napokban az
ENSZ Környezetvédelmi Programja Kor-
mányzótanácsának 26. ülésén vesz részt,
Nairobiban. Napirenden a Rio de Janeiró-
ban 2012-ben megtartandó fenntartható fej-
lesztési konferencia elõkészítése,  a zöld
gazdaság, valamint a  befogadó piacok ki-
alakítása és a fenntartható fejlõdés szorgal-
mazása szerepel. 

Testvértelepülések találkozója

A magyarországi és a határon túli magyar-
ság közötti élõ kapcsolatok kiépítését szor-
galmazták a Kárpát-medencei magyar test-
vértelepülések találkozóján Berekfürdõn. A
találkozón a gazdasági együttmûködésre
való kiterjesztését szorgalmazta Gyerkó
László RMDSZ-es szenátor. A résztvevõk
nehezményezték, hogy a magyar kormány
meghívott képviselõi nem vettek részt a
rendezvényen.

Nem kell a hamis doktori cím

Doktori címének visszavonását kérte a ti-
tulust adományozó bayreuthi egyetemtõl
a német védelmi miniszter. Karl-Theodor
zu Guttenberg arra hivatkozva kérte a
2007-ben szerzett tudományos fokozat
visszavonását, hogy disszertációjában
„súlyos szakmai hibákat” követett el. A
múlt héten egy szakember – aki recenzió
írását kapta feladatul a 475 oldalas dolgo-
zatról – fölfedezte, hogy a miniszter szá-
mos részt mások mûveibõl emelt át for-
rásmegjelölés nélkül.

Reagan még mindig a legjobb

Továbbra is Ronald Reagant (képünkön)
tartják a legjobb elnöknek az amerikaiak
egy felmérés szerint. A Gallup intézet az el-
nökök napjához idõzítve közölte kutatásá-

nak eredményeit. A második helyen Abra-
ham Lincoln, az „ország egyesítõje”, a rab-
szolgaság eltörlõje szerepel;õt Bill Clinton,
az Egyesült Államok 42. elnöke követi.

Átkeltek az iráni hadihajók

Átkelt a Szuezi-csatornán, és kifutott a
Földközi-tengerre két iráni hadihajó tegnap,
fokozva a feszültséget a közel-keleti térség-
ben. A hadihajók a hivatalos teheráni köz-
lés szerint Szíriába tartanak rutin látogatás-
ra. A csatorna igazgatósága szerint vissza-
térésük a Vörös-tengerre március 3-án vár-
ható. Izrael provokációnak tekinti az iráni
hadihajók megjelenését partjai közelében.

Utoljára rajtol a Discovery

Fölkészítették utolsó küldetésére a Disco-
very amerikai ûrsiklót; az 1984 óta szolgáló
ûrrepülõgépnek a tervek szerint csütörtö-
kön lesz a 39. indítása. Az ûrrepülõt haza-
térése után nyugdíjazzák.

Sztrájk lesz ma Görögországban

Jelentõs fennakadásokra számíthatnak a
Görögországba látogatók ma is: a köz-és
magánszféra dolgozói rövidebb-hosszabb
ideig beszüntetik a munkát, tiltakozva a
kormány takarékossági programja el-
len. Négyórás leállással csatlakoznak az ak-
cióhoz a légiirányítók is, ami miatt várható-
an több belföldi járatot kell törölni, és kése-
delmet szenvednek a nemzetközi járatok is.

ÚMSZ

Nagy erejû, 6,3-as fokozatú
földrengés rázta meg az új-

zélandi Christchurch városát
helyi idõ szerint tegnap kora
délután. Az elsõ nagy földmoz-
gást két másik követte, közte
egy 5,9-es fokozatú. A Déli-szi-
get legnagyobb városa „totális
katasztrófaövezet” képét mutat-
ja – jelentette ki Új-Zéland mi-
niszterelnöke, miután repülõ-
géprõl megtekintette a termé-
szeti csapás sújtotta helyszínt.
„Ez abszolút tragédia a város és
Új-Zéland számára” – közölte
John Key. Szemtanúk beszámo-
lói szerint épületek dõltek össze
és utak rongálódtak meg. Az el-
sõ televíziós képsorok azt mu-
tatták, hogy sérült embereket tá-
mogatnak, illetve ápolnak a
mentõk, miközben komoly ká-
rokra utaló romok is láthatók
voltak. A rengés epicentruma
Christchurchtõl öt kilométerre,
fészke pedig mindössze 4 kilo-
méterrel a föld felszíne alatt
volt. A városban szükségállapo-
tot rendeltek el, és mintegy ezer
katonával körülzárták a köz-
pontot, hogy megelõzzék a fosz-
togatást. A károk felméréséig
Christchurch repülõterén szüne-
tel a forgalom.

Az áldozatokról kiadott leg-
utóbbi hivatalos jelentés 65 ha-
lottról szólt, de a város polgár-
mestere jelezte, hogy ennél töb-
ben lehetnek, mivel sokan még a

törmelék alatt vannak, ahonnan
eddig mintegy 120 embert emel-
tek ki élve. A tokiói sajtó beszá-
molója szerint egy Új-Zélandon
nyelvgyakorlaton járó japán di-
ákcsoport egyik tanára az ottho-
ni rokonságát mobiltelefonon ri-
asztva tudta közölni, hogy a ro-
mok alatt rekedtek, és így talál-
ták meg õt és a csoport hét tag-
ját. Két másik diák még a kisza-

badítására várt a jelentés idõ-
pontjában, de tizenegy társuk
nem adott életjelet magáról.
Más külföldi áldozatról nem ér-
kezett jelentés.

Az erõs rengés miatt leszakadt
Új-Zéland legnagyobb gleccseré-
nek alsó része, és mintegy 30
millió tonna jég zúdult egy lej-
jebb fekvõ tóba. A Tasman jégár
Christchurchtõl 200 kilométerre,

a Cook-hegység lejtõin van. A
jég leszakadása következtében a
tó meredek partjai között fél
órán át 3,5 méter magasságot is
elérõ hullámok csapkodtak ide-
oda, a felszínén pedig hatalmas
jégtömbök jelentek meg – mond-
ták el túravezetõ szemtanúk. Ja-
pán és az Egyesült Államok is
mentõcsoportot küldött Új-Zé-
landra. 

Gy. Z.

Kemény kézzel reagált Peking
a Kínában jelentkezõ tiltako-

zó akciókra. Az Egyiptom és más
arab országok felkelése nyomán
ugyanis több városban tartottak
demonstrációkat. A rendszert az
elnevezés zavarja a legjobban:
„jázminos forradalom” – az el-
múlt hét végén ezzel a jelszóval
hirdettek ellenzéki megmozdulá-
sokat az interneten. A letartózta-
tásokról, megfigyelésekrõl és zak-
latásokról tudósító hírügynöksé-
gek azt kérdezik: Észak-Afrika
után vajon most az ázsiai nagyha-
talom következik? Válaszolnak is:
a tüntetõk száma alapján szó
sincs ilyesmirõl.

Szemtanúk szerint mindössze
néhány százan gyûltek össze Pe-
kingben, Sanghajban, Kuang-
csouban és Hongkongban. Az
internetes felhívásra válaszul
összesen húsz városban mozgósí-
tották a rendõrséget, a titkosszol-

gálatot; fegyveres egységek álltak
készen a gyors beavatkozásra.
Angol nyelvû kiadásában a
Hszianhua állami hírszolgálat ar-
ról számolt be, hogy a tüntetése-
ket mindössze egy órán belül fel
is számolták. A helyszíneken töb-
ben voltak a karhatalom emberei,
mint a demonstrálók.

A cenzúra egyébként szokás
szerint most is közbeavatkozott: a
kínai nyelvû állami sajtó agyon-
hallgatta a megmozdulásokat.
Egyedül az angolul megjelenõ
Global Timesból tudható meg, Kí-
na miként vélekedik róluk: „Ezek
az emberek olyanok, mint a kol-
dusok – soha nem tûnnek el, no-
ha az ország többi része feltartóz-
tathatatlanul halad elõre” – így
egy névtelen kommentár. Ugyan-
akkor az õrizetbe vételek miatt az
Amnesty International nemzet-
közi emberi jogi szervezet is bírál-
ta tegnap a kínai kormányt. A
szervezet „nyugtalanítónak” tart-
ja „a letartóztatási hullámot". 

Gyõz a jázmin Kínában is?
Folytatás az 1. oldalról

Kadhafi ezzel azoknak üzent,
akik elhitték a brit külügymi-
niszter bejelentése nyomán elter-
jedt hírt: a líbiai vezetõ Dél-
Amerikába menekült.

A rövid megszólaláshoz ké-
pest jóval hosszabb és szenvedé-
lyesebb beszédet tartott tegnap
délután, önmagát és az országot
éltetve. Az egész világot „kezé-
ben tartó” Egyesült Államokat
ostorozta, a felfordulásért pedig
Washingtont okolta. „Líbia
büszke lehet önmagára. Ez az
én hazám és bátyáim hazája” –
mondta egyebek mellett, és hoz-
zátette: az országban marad,
hogy vezesse a forradalmat. „In-
kább mártírhalált halok, de ma-
radok” – tette hozzá.

Egy nappal korábban két líbiai
katonai repülõ szállt le váratla-
nul Máltán, aminek következté-
ben készenlétbe helyezték
Olaszország légvédelmét, majd
harci gépek rakétákkal lõtték a
Tripoliban tüntetõket. A jelenté-
sek valóságos tömeggyilkosság-

ról szólnak. A harc tegnap is
folytatódott: az elitegységek afri-
kai zsoldosokkal az oldalukon
harcolnak a fõváros több negye-
dében a kormányellenes de-
monstrálók ellen – közölte az al-
Dzsaszíra arab hírtévé. A beszá-
moló szerint a fõváros több ne-
gyedében géppuskaropogás hal-
latszik. 

Az Iszlám Konferencia Szer-
vezete elítélte, hogy a biztonsági
erõk túlzott erõszakot vetettek
be a népfelkelés elfojtására.
Ekmeleddin Ihsanoglu fõtitkár
Dzsiddában kiadott közleménye
szerint az elnyomás és megfé-
lemlítés valójában emberi ka-
tasztrófa, s ellentmond az isz-
lám értékeinek. Irán ugyancsak
elítélte az ártatlan emberek le-
gyilkolását Líbiában, egyben
követelte a nemzetközi közös-
ségtõl, hogy avatkozzon közbe.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa
tegnap összeült, hogy megvitas-
sa a helyzetet. Ban Ki Mun
ENSZ-fõtitkár még hétfõn be-
szélt Kadhafival, akitõl vissza-
fogottságot kért. 

Megszólalt Kadhafi

Új-Zéland megremegett
Erõs földrengés pusztított a Déli-sziget legnagyobb városában

Folytatódó tüntetések Jemenben és Bahreinben

Több ezer ember követelte tegnap a 32 éve hatalmon lévõ jemeni
elnök, Ali Abdullah Szaleh lemondását. A fõvárosban, Szanaában
a kitartóbb tiltakozók már második éjszakájukat töltötték az egye-
tem melletti, a kairói tiltakozások központja után Tahrír (Felszaba-
dulás) térnek átkeresztelt közterületen. Egy közeli téren felsora-
koztak a kormány hívei is, akik közül többen késekkel és botokkal
voltak felszerelkezve. A két tábor összecsapásában öten megsebe-
sültek, a verekedõket a rendõrség választotta szét. Folytatódtak a
kormány lemondását követelõ tüntetések Bahrein fõvárosában, el-
Manámában is: szemtanúk szerint tegnap több tízezer ember tilta-
kozott. A rendõrség nem vonult ki a helyszínre, de egy helikopter
átrepült a tiltakozók felett.

Épületek dõltek össze, utak rongálódtak meg Christchurchben. Az új-zélandi földrengés erõssége 6,3 fokozatú volt

Tiltakozások voltak Kínában is. A rendõrség rögtön közbeavatkozott
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A korrupció melegágyának
nevezte a belügyminisztériu-

mot tegnap Traian Bãsescu állam-
fõ a szaktárca tevékenységének
éves kiértékelésén. A rendkívül
heves államfõi kritikát a nemrég
kirobbant, a vámosokat és határ-
õröket érintõ korrupciós botrá-
nyok váltották ki. Bãsescu leszö-
gezte, a belügynél – a pénzügymi-
nisztériumhoz hasonlóan – eddig
csupán kirakatreformot hajtottak
végre a politikum és a polgárok
megtévesztésének céljával, ezért a
továbbiakban minden egyes alkal-
mazottra kiterjedõ átvilágítást kö-
vetelt. Kijelentette: azonnal el kell
kezdeni mind a helyi, mind az or-
szágos vezetõk egyéni kiértékelé-
sét, szerinte bármely megyei rend-
õrfõkapitány politikai alapú kine-
vezése csupán az intézmény hite-
lességének romlását eredményezi.
Bãsescu szerint az ország térképé-
re nézve már messzirõl látszik,
hogy hol játszik össze a rendõrség
a bûnözõi csoportokkal, ezért
nyomatékosan a bûnszervezetek
megsemmisítésére szólított fel.
Kijelentette, ki kell dolgozni a he-
lyi rendõrségek és a belügyminisz-
térium közötti együttmûködés
forgatókönyvét, s meg kell tisztí-
tani a belügyet, és a korrupció el-
leni hatékony küzdelemre szólí-
totta az egyenruhásokat. A házi-
gazda szerepét ellátó Traian Igaº
belügyminiszter lényegesen opti-
mistább hangvételben nyilatko-
zott, szerinte az általa irányított
tárca javára írható, hogy az or-
szág teljesítette a schengeni csatla-
kozáshoz szükséges mûszaki fel-
tételeket. 
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Nem lepte meg Emil Boc mi-
niszterelnököt az ellenzéknek

az a bejelentése, miszerint a mun-
katörvénykönyv kormányzati fe-
lelõsséggel való elfogadása esetén
benyújtják az idei parlamenti ülés-
szak elsõ bizalmatlansági indítvá-
nyát. „Az efféle kezdeményezések
soha nem tartották vissza a kabi-
netet attól, hogy keresztülvigye
terveit” – fogalmazott a kormány-
fõ azt követõen, hogy tegnap „sor-
ra udvarolta” a kormányt támoga-
tó alakulatok parlamenti frakcióit
a munkatörvénykönyv támogatá-
sa érdekében. A saját pártjával
folytatott megbeszélés után Boc el-
mondta, a demokrata-liberális
honatyák közül senki sem ellenez-
te a jogszabály gyorsított elfogad-
tatását, bár egyesek afelõl érdek-
lõdtek, hogy miért szükséges a fe-
lelõsségvállalási procedúra igény-
bevétele. Emlékeztetett, hogy a
korábbi, 2003-ban elfogadott jog-
szabályt hasonlóképpen fogadták
el, ami érthetõ is, hiszen a munka-
törvénykönyvbe nagyon sok, egy-
mással ellentétes érdeket bele kell
foglalni, és nehéz koherens jogsza-
bályt alkotni a parlamenti proce-
dúra szerint. 

„Úgy váltunk el a miniszterel-
nöktõl, hogy elviekben egyetér-
tünk a munkatörvénykönyv par-
lamenti felelõsségvállalással tör-
ténõ elfogadásával, azonban volt
néhány észrevételünk” – tájékoz-

tatta lapunkat Máté András Le-
vente képviselõházi frakcióveze-
tõ, miután Emil Boc kormányfõ
és Ioan Botiº munkaügyi minisz-
ter találkozót tartott az RMDSZ
alsóházi honatyáival. Az
RMDSZ-es képviselõk azt szor-
galmazták, hogy kollektív elbo-
csátás esetén a munka nélkül ma-
radó személyek elõnyben része-
sülhessenek az alkalmazásnál.
Emellett a frakció túlzottnak ta-
lálta, hogy Emil Boc szándékai
szerint a törvény börtönnel bün-
tetné a feketemunkát. 

Kelemen Hunor mûvelõdés-
ügyi miniszter lapunk érdeklõdé-
sére kommentálta a szakszerve-
zetek azon szándékát, hogy a
hétvégi, Nagyváradon sorra ke-
rülõ tisztújító kongresszust tilta-
kozó tüntetéssel kívánják megza-
varni. „A szakszervezetek össze-
tévesztik egy politikai szervezet
belsõ eseményét a kormány vagy
a parlament munkájával. Mi a
kongresszuson nem a munkatör-
vénykönyvet vitatjuk meg, ha-
nem a szövetség legmagasabb
szintû eseményére kerül sor, ahol

saját, belsõ dolgainkról beszé-
lünk” – jelentette ki Kelemen
Hunor. Hozzátette: ezúton is ké-
ri a nagyváradi polgármestert, ne
adjon engedélyt a tüntetés meg-
szervezésére az RMDSZ kong-
resszusának ideje alatt, hiszen
ennek semmi köze a szakszerve-
zetek kéréseihez. Ugyanakkor le-
szögezte, ha õ lesz a szövetség el-
nöke, a kongresszus után nyitott
a szakszervezetekkel való párbe-
szédre, addig viszont arra kéri
ezek vezetõit, tekintsenek el a til-
takozó akcióktól. 
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Tegnap a BBC és a CNN
hírcsatornák szakértõi azon
törték a fejüket, vajon va-

lódiak vagy sem azok a fel-
vételek, amelyeken az elõzõ
éjszaka folyamán Moamer
el-Kadhafi országa fõváro-

sa, Tripoli fõterén ar-
ról nyilatkozott, hogy

íme, itt vagyok, nem utaztam Venezuelába
vagy más országba. Kadhafi egy meglehetõ-
sen furcsa személygépkocsiban, kezében fehér
esõernyõt tartva ejtette ki a nevezetes szava-
kat, olyan háttér elõtt, amely lehetett volna
bármi, az irodától kezdve a sivatagi sátorig. 
Így nem is jutottak dûlõre a képelemzõk. A
negyvenkét esztendeje hatalmon levõ líbiai
vezér legalább egy dologban következetes:
éppen abban, hogy cselekedetei követhetetle-
nek. Hiszen tartotta õ már magát pásztorfi-
únak, de népe legkimûveltebb államfõjének
is, nevezte magát az arab tömegforradalom
atyjának ugyanúgy, mint a legcsodálato-
sabb katonai hadvezérnek, mindent meg-
tett, hogy hódolói a hagyományos afrikai
királyok királyának tartsák, a királyi ün-
nepségeken viszont csak tevetejet kortyolga-
tott és arról beszélt, hogy egy beduin sátor-
ban érzi magát a legjobban. 
A nyugati diplomaták sem tudták, hogy
mit kezdjenek vele, olykor elismerte, máskor
meg letagadta, hogy Líbiának köze van a
rendkívül sok áldozattal járó skóciai és ni-
gériai repülõgép-merényletekhez, párizsi és
római látogatásain megkövetelte, hogy piros
szõnyeget terítsenek a lába elé, az Arab Li-
ga egyik tanácskozásán viszont fehér kesz-
tyût húzott a jobb kezére, mondván: nem
szennyezi be magát más arab vezetõk vérfol-
tos tenyerével. És még hosszasan lehetne
folytatni a sort a fiával kapcsolatos svájci
kalandokkal ugyanúgy, mint azokkal az
úgynevezett recenziókkal, amelyeket az „ál-
tala” megírt Zöld Könyv elismeréseként
megkövetelt. 
De vajon saját népe miért tûrte meg négy
évtizeden keresztül ezt az excentrikus figu-
rát? Valószínû, egyrészt azért, mert ifjú for-
radalmárként érkezett, és arról beszélt, hogy
helyrehozza elõdei hibáit (a középkorúaknak
és az idõsebbeknek nem ismerõs ez a néhány
évtizeddel ezelõtti mondat a Dâmboviþa
partjáról?), másrészt pedig a kõolajban gaz-
dag ország jövedelmébõl bizonyos szintû szo-
ciális ellátást is tudott biztosítani. 
Persze, nem csupán azt, hanem korszerû
fegyvernemekben gazdag, nagy létszámú
hadsereget is kialakított, és a különbözõ ha-
ditanácsokban megtalálta annak a módját,
hogy az európai ember számára rendkívül
bonyolult arab családi és vérségi kötelékek
saját hatalmának fenntartására érvényesül-
jenek. Líbia lázongó tömegei éppen ezért
képtelenek úgy kezelni a hadsereget, mint
az egyiptomiak, és a döbbenetes események
azt mutatják: a katonák bizony hajlandók
saját népükre is lõni. 
Líbia példája azt mutatja: akárcsak két
évtizeddel ezelõtt Kelet- és Közép-Európá-
ban, a térség diktatúraellenes forradalmai
nem egyformák. És a bársonyosoknak a leg-
kisebb az esélye.

Fehér kesztyû, 
piros szõnyeg

Székedi Ferenc

Munkaügyi erõpróba
Készül a parlament elõtti felelõsségvállalásra a kormánykoalíció

Emil Boc az RMDSZ-frakciónál. A kormányfõ tegnap a felelõsségvállalásról konzultált a koalíciós társakkal Fotó: Mediafax

Román lapszemle

Valósággal megfojtják a fordítóirodákat a
magyar állampolgárságot igénylõk. A ho-
nosítási kérelmekhez szükséges iratcso-
mók eddig legkevesebb 40 százalékos for-
galomnövekedést hoztak a kolozsvári ma-
gyar konzulátusnál akkreditált szakfordí-
tók számára. (România liberã) Csökken-
het a Giurgiut a bolgár Ruszéval összekö-
tõ híd használati díja. Legutóbbi nyilatko-
zatok szerint a személygépkocsik után fi-
zetendõ jelenlegi 12 eurós hídpénz 1,5-2
euróval lehet olcsóbb. (Adevãrul) Beteg
családtagjaikra való tekintettel szabadon
bocsátottak néhányat a mórahalmi határ-
átkelõ korrupció miatt gyanúsított vámo-
sai közül. (Adevãrul) 

Korrupt belügy?

Kovács Zsolt, Totka László

Nem fûz nagy reményeket az
RMDSZ „megváltozásához”

Tõkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke,
aki „nagymértékû szkepticizmus-
sal” tekint az RMDSZ hétvégén
sorra kerülõ tisztújító kongresszu-
sa elé. Az Európai Parlament
(EP) alelnöki tisztségét is betöltõ
Tõkés tegnapi, Nagyváradon tar-
tott sajtótájékoztatóján arra az új-
ságírói kérdésre, hogy a három
RMDSZ-elnökjelölt közül kit lát-
na szívesebben a szövetség élén,
kifejtette: ez a kérdés nagymérték-
ben Markó Bélától, a szövetség je-
lenlegi elnökétõl függ. Hiszen ha
Markó „úgy megy, mintha ma-
radna” – tette hozzá Tõkés –, va-
gyis megtartja befolyását és hatal-
mát az RMDSZ-ben, akkor telje-
sen mindegy, hogy névlegesen ki
veszi át az elnöki tisztséget. Tõkés
szerint az RMDSZ tervezett alap-
szabályzat-módosítása abba az
irányba mutat, hogy Markó meg-
õrzi majd befolyását a szervezeten
belül.

Mint ismeretes, az RMDSZ
hétvégi tisztújításán Eckstein-
Kovács Péter államfõi tanácsos,
Kelemen Hunor mûvelõdésügyi
miniszter és Olosz Gergely há-
romszéki képviselõ mérkõzik meg
a szövetségi elnöki tisztségért. Tõ-
kés szerint leginkább Kelemen
Hunor két ellenjelöltje a változás-
párti, hiszen Eckstein-Kovács és
Olosz is „nagyobb mérvû válto-
zást vetítettek elõre” nyilatkozata-
ikban, mint „a Markó utódjául ki-
nevelt” Kelemen. Tõkés szintén
újságírói kérdésre az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt (EMNP) létrehozá-
sáról is beszélt. Hangsúlyozta,
hogy az új pártot nem az RMDSZ
ellenében hozzák létre, hanem a
közösség érdekében, hogy legyen
egy olyan politikai alakulat is,
amely „nem rendeli alá az erdélyi
magyarság érdekeit a bukaresti
kormányzati politikai érdekek-
nek”. Rámutatott: a cél továbbra
is az összefogás, így a romániai
magyar politikai szervezeteknek
meg kell találniuk a közös hangot.
Tõkés szerint ez nem jelenti azt,
hogy az önkormányzati választá-
sokon adott településeken ne ver-
senghetnének egymással magyar
jelöltek, viszont országos választá-
sokon az új pártnak meg kell talál-
nia az együttmûködés módját
mind az RMDSZ-szel, mind a
Szász Jenõ által vezetett Magyar
Polgári Párttal (MPP) – mondta
Tõkés László.

Amúgy tegnap Szász Jenõ is
hallatta hangját a hétvégi
RMDSZ-kongresszusról: szerinte
Eckstein-Kovács Péter visszalép

Olosz Gergely javára, így annak
esélye lesz megszerezni a szövet-
ség elnöki tisztségét. Sepsiszent-
györgyi sajtótájékoztatóján az
MPP elnöke elmondta: bizalmas
információi vannak azzal kapcso-
latban, hogy Olosz támogatottsá-
ga nagyobb Eckstein-Kovácsénál,
és most már csak az a kérdés,
hogy az államelnöki tanácsos a
szövetségi elnökválasztás elsõ,
vagy második fordulójában lép
vissza. Szász szerint az RMDSZ
vezérkara – Markó Béla, Borbély
László, Frunda György, Verestóy
Attila révén – úgynevezett „etni-
kai ügyintézõ” szerepet töltött be,
amelyre a román politikai pártok-
nak szükségük volt. „Ebbõl a
Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
nem akar kimaradni, és saját em-
berét, Olosz Gergelyt szeretné el-
nöknek tenni” – fogalmazott az
MPP elnöke. Magyarázata szerint
a nagyobbik kormánypárt Kele-
men Hunorban nem látja annak a
biztosítékát, hogy a szövetség
nem vált tábort. 

„Kívülállók” az elnökjelöltekrõl

A Tõkés-család vagyonosodását vizsgálja az ANI

Bátori Gyula volt gencsi lelkész feljelentése alapján az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) Tõkés Lászlónak és családjá-
nak vagyonosodását vizsgálja. Az Európai Parlament alelnöke
tegnapi, Nagyváradon tartott sajtótájékoztatóján elmondta, már
felesége is megkapta az errõl értesítõ levelet a hatóságtól. „Felhá-
borító, hogy ilyesmivel kell foglalkoznom. Miután már vizsgálat
folyik ellenem szervezett bûnözés és terrorizmus gyanújával,
most tolvajnak is neveznek. Én bármilyen vizsgálatnak készség-
gel alávetem magam, mert tiszta a kezem, csak ennek a vizsgálat-
nak a módja háborít fel, mert méltóságomban sért” – fogalmazott
Tõkés. Szerinte kifejezetten felháborító, hogy a nagykárolyi
ügyészség nem képes lezárni a Bátori Gyula ellen hûtlen kezelés
és nagy összegû sikkasztás vádjával 2007-ben benyújtott bûnvádi
kivizsgálást. (Totka László)
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Cseke Péter Tamás

Milyen feladatokkal és
hatáskörrel jár a hangzatos
kongresszusi biztosi tiszt-
ség?
– Három részre osztható az
én feladatköröm, amit egyéb-
ként egy SZKT-határozat
szabályoz. Az egyik az alap-
szabályzat- és a programmó-
dosító bizottságok munkájá-
nak a segítése, a másik a je-
löltállítási folyamat szabá-
lyosságának az ellenõrzése, a
harmadik az operatív szerve-
zés koordinálása.  Természe-
tesen ezek közül a legutóbbi
a legkomplexebb feladat,
amelynek lényege, hogy ne-
kem kell összefognom azt a
csapatot, amely az utolsó
szeget is beüti a falba a kong-
resszus helyszínén. Most már
csak ezzel kell foglalkoznom,
mert az alapszabályzat- és a
programmódosítás, illetve a
jelöltállítás már lezárult. 

Mekkora a szervezõi csa-
pat?
– A bõvített szervezõi stáb
mintegy száz fõ. Ez a szám
sokakat meghökkenthet, de
ha azt vesszük, hogy a kong-
resszuson tizenhárom re-
gisztrációs asztal lesz, aszta-
lonként három szervezõvel,

mindegyik szállodában infor-
mációs pontot mûködtetünk,
tíz ember a mûszaki stáb,
nyolc ember a protokollal,
másik nyolc ember a meghí-
vottakkal foglalkozik, plusz a
biztonságiak... Szóval nem
túlzott ez a szám.

Meghívottakkal együtt
várhatóan hányan lesznek
az ülésteremben a kongresz-
szus elsõ napján?
– Van összesen 555 küldött.
Emellett kiküldtünk kétszáz
meghívót, 90-en már jelez-
ték, hogy jönnek, százan biz-
tosan lesznek. Mintegy 150
sajtómunkással is számo-
lunk. A szervezõk egyébként
összesen 750 személynek biz-
tosítanak szállást.

A küldöttek száma „me-
net közben” változott 561-
rõl 555-re. Miért?
– Ennek az a magyarázata,
hogy több megyei szervezet,
illetve platform azt a sze-
mélyt is megválasztotta kül-
döttnek, aki hivatalból már
küldött volt. Ez a jelölõ testü-
letek figyelmetlensége miatt
történhetett meg.

Román és külföldi meg-
hívottak is lesznek. A fordí-
tást hogyan oldják meg?

– Két szinkrontolmáccsal
dolgozunk, az egyik román-
ra, a másik angolra fordít. 

Kik azok az ismertebb
meghívott politikusok, akik
biztosan ott lesznek Nagy-
váradon?
– Bár még nincs hivatalos
visszajelzésünk, Emil Boc
miniszterelnök várhatóan el-
jön a kongresszusra. Jelen
lesz több hazai párt elnöke is:
Victor Ponta (PSD), Crin
Antonescu (PNL), Cristian
Diaconescu (UNPR), Dan
Constantin (PC). A magyar-
országi meghívottak közül
Semjén Zsolt, a KDNP elnö-
ke jelezte részvételét, a Fi-
deszt Pelczné Gáll Ildikó al-
elnök képviseli, eljön Balogh
András, az MSZP elnökhe-
lyettese, illetve Schiffer And-
rás, az LMP vezetõje. Felvi-
dékrõl várjuk Berényi Józse-
fet, az MKP elnökét, Vajda-
ságból Pásztor Istvánt, a
VMSZ vezetõjét.  Videoüze-
netet küld majd Wilfried
Martens, az EPP elnöke, a
FUEN egyik alelnöke, Jan
Diedrichsen pedig személye-
sen is eljön.

Melyek az utolsó hírek
Traian Bãsescu államfõ
részvételérõl?

– Az elnöki hivataltól még
semmiféle visszajelzést nem
kaptunk. A román sajtó sze-
rint az államfõ a kongresszus
ideje alatt külföldön lesz.

A miniszterelnök jelenlé-
te gondolom különleges biz-
tonsági elõkészületeket fel-
tételez. Kereste már meg a
kormányõrség ebben az
ügyben?
– Igen, már felvették velünk
a kapcsolatot. A Bihar me-
gyei kormányõrség vezetõje
hívott fel. Megnéztük együtt
a helyszínt, kíváncsiak vol-
tak, hol ülnek majd a meghí-
vottak. Semmilyen különös
készültség nincs. Természe-
tesen több politikus is civil
testõr kíséretében érkezik,

ezek jelenléte azonban
diszkrét lesz.

Jelen állás szerint melyek
lesznek a kongresszus napi-
rendi pontjai?
– A végleges napirendrõl ma-
ga a kongresszus dönt. A
Szövetségi Állandó Tanács
fogalmaz majd meg egy ja-
vaslatot pénteken. Ami biz-
tos: az ülés szombaton 11-kor
kezdõdik, másfél órát biztosí-
tunk a meghívottak köszön-
tõjére, megválasztjuk az ülés-
vezetõt, igazoljuk a mandá-
tumokat és elfogadjuk a napi-
rendet. A szövetségi elnök
40-45 perces politikai beszá-
molója következik, amit 3-
3,5 órás vita követ, és szava-
zás lesz a beszámolóról. Eze-
ken kívül még három napi-
rendünk van: az elnökválasz-
tás, az alapszabályzat-módo-
sítás és a programmódosítás.
A háromból egyre biztosan
szombaton fog sor kerülni, a
másik kettõre vasárnap.

Milyen forgatókönyv sze-
rint zajlik az elnökválasz-
tás? 
– Az én javaslatom szerint
sorshúzással döntjük el a je-
löltek felszólalási sorrendjét,
mindegyikük tíz percet kap a
bemutatkozásra. Szerintem

elég a tíz perc, mert plusz öt
perc vagy akár egy óra már
nem segíthet annak, aki
hosszú hetek alatt nem tudta
meggyõzni a küldötteket az
alkalmasságáról. A szavazás
természetesen titkos lesz, a
színpadon elhelyezett fülkék-
ben zajlik. A számlálóbizott-
ságnak hét tagja lesz, ebbõl
hármat a jelöltek delegálnak.
Nem lehet szavazócédulákat
becsempészni, az urnákat a
küldöttek szeme láttára zár-
juk le. Semmiféle lehetõség
nincs a csalásra. Ha az elsõ
fordulóban egyik jelölt sem
szerzi meg a leadott szavaza-
tok abszolút többségét, akkor
második fordulóban mérkõ-
zik az elsõ két helyezett.

Felkészültek-e a szerve-
zõk váratlan eseményekre,
mondjuk áramszünetre?
– Igen, minden eshetõségre
lesz egy generátorunk is.
Gondoskodtunk arról, hogy
a kongresszusi helyszín
mindenféle biztonsági elõ-
írásnak megfeleljen. Felvet-
tük a kapcsolatot a csendõr-
séggel, rendõrséggel, tûzol-
tósággal, a rendkívüli hely-
zetek felügyelõségével. Min-
den feltétel adott ahhoz,
hogy zökkenõmentes kong-
resszusunk legyen.

Biztosra megy a kongresszusi biztos
Beszélgetés Kovács Péter ügyvezetõ alelnökkel az RMDSZ legfontosabb döntéshozó fórumának elõkészületeirõl

Gy. Z.

Sértõdékeny, kiszámítha-
tatlan és kegyetlen – így

festi le a washingtoni külügy
Moamer Kadhafi líbiai veze-
tõt. A dokumentumot két
napja közölte a WikiLeaks,
méghozzá a vezér Párizsban
elfogott protokollfõnökének
információi alapján. Egyik
legmegmosolyogtatóbb hó-
bortja miatt sértõdött meg
Kadhafi 2009-ben, amikor
New Yorkban, az ENSZ
közgyûlésén járt. Azért ha-
gyott ott csapot-papot, s tért
vissza Tripoliba, mert nem
engedték meg neki, hogy be-
duin sátrát felverje a Central
Parkban.

A Kadhafi-klán

Ezt a sátrat mindazonál-
tal ne valamiféle kemping-
felszerelésnek képzeljük el:
a kifeszített ponyva alatt ke-
leti kényelemmel találkoz-
hatunk. A különc diktátor-
nak van még egy hobbija:
mindenhová követi õt szõke
ukrán ápolónõje, és a test-
õreit – a negyventagú Ama-
zon Gárdát – is a gyengéb-
bik nem tagjai közül szemé-
lyesen válogatja ki. Az sem
akadályozza meg ebben,

hogy meglehetõsen népes
famíliája van, eredetileg
utódját is közülük jelölte ki
a második feleségétõl,
Szaifától született, 38 éves
Szaif al-Iszalm személyé-
ben, aki Londonban tanult,
és „Diplomata” a beceneve.
Az elsõ feleségétõl,
Fatihától született, most 40
esztendõs Mohamedet vi-
szont az üzleti élet érdekli,
ezért „Bankár”-nak gúnyol-
ják. Szádi (37) a harmadik
fiú, õ a „Futballista”,
ugyanis labdarúgóbabérok-
ra tör; nagy álma, hogy az
olasz elsõ osztályban rúg-
hassa a bõrt, mostanra be-
teljesült. Mutasszim (36), a
„Tábornok” a titkosszolgá-
lat rettegett ezredese. Hanni-
bál (34) a „Bolond”: Euró-
pa-szerte botrányairól, ga-
rázdálkodásairól ismerik,
nem tartja a családdal a kap-
csolatot, bár atyja kereske-
delmi embargót helyezett ki-
látásba Svájc ellen, amikor
bíróság elé állították.
Hámisz (30), a „Rendõr” a
klán leghûségesebb szolgája,
a biztonsági erõk különleges
akcióegységét parancsno-
kolja. Végül a mesebeli leg-
kisebb fiú, a 29 éves Szaif al-
Arab, a „Csirke” szívesen
hord magánál fegyvert; né-

metországi tanulmányai ide-
jén gyakran keveredett vere-
kedésbe.

Kétségtelenül a család leg-
dekoratívabb tagja a Kadha-
fi-lány: Aisha (33), akit
„Észak-Afrika Claudia
Schiffereként” emlegetnek,
egyik védõügyvédje volt
Szaddám Huszeinnek.

Vezér és Útmutató

Moamer el-Kadhafi 1942-
ben született, 1969. szeptem-
ber 1-je óta az ország tényle-
ges vezetõje. Hivatalosan
semmilyen címet vagy tiszt-
séget nem visel, szokásos
megnevezése azonban a kor-
mány rendelkezéseiben és a
hivatalos sajtóban a Líbiai

Szocialista Népköztársaság
Szeptember 1-jei Nagy For-
radalmának Vezére vagy a
Forradalom Testvéri Vezére
és Útmutatója. A földmûves
család legkisebb gyermeke
hagyományos vallásos neve-
lést kapott. Példaképének
Gamal Abdel Nasszert, a
szomszédos Egyiptom elnö-
két tekintette, akinek jelsza-
vai és céljai között szerepelt
az arab egység megteremtése
is. Kacskaringókkal teli ifjú-
sága a brit Sandhurst katonai
akadémiára is elvetette, ahol
mostanában II. Erzsébet
unokái végeztek.

Tisztek egy kis csoportja a
vezetésével 1969-ben állam-
csínyt követett el a Törökor-
szágban gyógykezelésen tar-

tózkodó Idrísz király ellen,
a trónörökös pedig házi õri-
zetbe került. Így jött létre a
Líbiai Arab Köztársaság,
Kadhafi pedig ezredessé lé-
pett elõ (errõl a rangjáról ké-
sõbb lemondott). Nasszer
eszméit követve Kadhafi az
arab egység szószólójává
vált, az arab államok egysé-
ges arab nemzetbe való tö-
mörülését szorgalmazta.
Támogatta a pániszlám tö-
rekvéseket, azaz a tágabb
együttmûködést az iszlám
országok között. Különbözõ
föderációs és egyesülési ter-
vei – Egyiptommal és Szíri-
ával, illetve Tunéziával –
sorra csõdöt mondtak, há-
borús ambíciói kudarcot
vallottak.

Már nem „latorállam”

Kadhafi támogatta a Pa-
lesztin Felszabadítási Fron-
tot, legfõbb pártfogója volt az
1972-ben megrendezett mün-
cheni olimpián az izraeli kül-
döttséget túszul szedõ Fekete
Szeptember terrorcsoport-
nak, Washington pedig köz-
vetlen felelõsséggel vádolta
az 1986-ban elkövetett halá-
los berlini diszkórobban-
tásért. Az 1990-es években
Líbia a skóciai Lockerbie fö-
lött felrobbantott PanAm-
gép ügyében megtagadta az
együttmûködést, ezért a
nemzetközi közösség gazda-
sági és politikai embargót hir-
detett ellene. A megállapodás
1999-ben jött létre, s az
ENSZ felfüggesztette a
szankciókat, 2003-ban pedig
Tripoli hivatalosan is vállalta
a felelõsséget.

Az „Ezredes” ekkor nyi-
tott a külpolitikában: elõbb
közel-keleti kapcsolatépítés-
be kezdett (mára az arab vi-
lág politikailag mérsékeltebb
vezetõi között tartják szá-
mon), majd európai politi-
kusokkal találkozott: a nyu-
gati világból elsõként Tony
Blair látogatta meg, különö-
sen jó kapcsolatokat ápol
Berlusconival, Nicolas
Sarkozy pedig az Élysée-pa-
lotában fogadta õt. Az Egye-
sült Államok 2006-ban fel-
vette Líbiával a diplomáciai
kapcsolatot, miután törölte
az országot a „latorálla-
mok”, azaz a terrorizmust
támogatók listájáról. 

Líbia teljhatalmú sátorlakó ura

Az RMDSZ X. kongresszusa

A diktátorok közt is a legfurcsább figu-
ra: ez Moamer el-Kadhafi, Líbia kor-
látlan ura. Mire e sorok megjelennek, 
elképzelhetõ, hogy már letaszították
képzeletbeli trónjáról.

Moamer el-Kadhafi 1969. szeptember elsejétõl van hatalmon Líbiában



Úgy tûnik, az RMDSZ közelgõ kongresz-
szusa a legjelentõsebbek egyike lesz. Nem
csak amiatt, mert Markó Béla visszavonu-
lásával a szövetségi elnöki tisztségérõl is
dönteni kell s ez a döntés alapvetõen meg-
határozhatja a szervezet jövõbeli alakulá-
sát is. A jelenlegi meglehetõsen centrali-
zált struktúra ugyanis (amely átalakításra
szorul ugyan, de egyelõre semmi garancia
rá, hogy ez az átalakulás be is következ-
het) erõteljesen az elnök és az õt közvetle-
nül körülvevõ politikusok személyiségje-
gyeire épül. 
Kelemen Hunor személyisége ma még rej-
tély számunkra, s azok közül a személyiség-
vonásai közül is, amelyek már érzékelhetõ-
ek, nem tudni, hogy Markó háttérbe szorulá-
sával melyek kerülhetnek majd elõtérbe. Ké-

pes lesz-e arra, amire Markó
képes volt, hogy többé ke-
vésbé kiegyensúlyozott
csúcsvezetést mûködtessen,
hogy határozottan, de még-

sem nyomasztó súllyal
befolyásolja a szerve-
zeten belül zajló folya-
matokat?
Eckstein-Kovács Pé-

terrõl, aki immár nem a Szabadelvû Plat-
form élérõl, hanem a szövetség perifériájá-
ról követte a folyamatokat, már jóval többet
tudhatunk. Eckstein-Kovács már a szatmári
kongresszuson élesen és egyértelmûen elve-
tette azokat az alapszabály-módosításokat,
amelyek súlyosan korlátozták a szövetségen
belüli belsõ demokráciát, s
a továbbiakban is követke-
zetesen kiállt a szervezet
belsõ sokszínûsége, a de-
mokratikus eljárásmódok
következetesebb érvényesí-
tése mellett. Igaz ugyan,
hogy a kisebbségi kérdés iránt érzéketlen
Szabad Demokraták Szövetségével való
stratégiai partnerség sokat ártott a Szabadel-
vû Kör népszerûségének, de ez nem rajtunk
múlott: az erdélyi magyar szabadelvûek két
legfontosabb reprezentánsa Eckstein-Kovács
Péter és Egyed Péter nagyon sokat tettek,
jobbára eredménytelenül sajnos, a magyar-
országi partnerek nézeteinek alakításáért. 
Ezzel szemben az RMDSZ sokat köszön-
het annak a tanácsosi tevékenységnek, ame-
lyet a  Szabadelvû Kör elnöke az (egyéb-
ként vitatható demokráciaelfogású) államel-
nök mellett betöltött.

Ami a harmadik pretendenst illeti, arról
egy dolgot tudhatunk bizonyosan: a ma-
gyarországi jobboldalhoz áll közelebb, s az
RMDSZ radikálisabb szárnyára alapozná
támogatottságát. Céltudatos, jó hatalom-
technikai képességekkel és készségekkel
rendelkezõ személyiség, aki a Fideszhez fû-

zõdõ kapcsolatait nyíltan
vállalja is.
Ennek az írásnak nem fel-
adata minõsíteni a jelölte-
ket, azt azonban minden-
képpen el kell mondanom,
hogy a megválasztásuk

esélyei aligha tekinthetõek kiegyensúlyozot-
taknak. A helyi szervezetekben zajló jelölés
ugyanis azoktól függ, akik az RMDSZ-en
belül és az RMDSZ vezetésének jóvoltából
valamiféle feladatkörrel bírnak, illetve a fel-
adatkörrel bírók (mozgósítható) környeze-
téhez tartoznak. Az „egyszerû” RMDSZ-
tagok régen letettek arról, hogy az
RMDSZ-en belüli demokratikus folyama-
tokban részt vállaljanak. 
Ilyen körülmények között pedig bizonyosra
vehetõ, hogy az RMDSZ vezetése által is
támogatott jelölt lesz a befutó, teljesen füg-
getlenül attól, hogy a többiek milyen alap-

elvekkel, programmal, újításokkal állnak
elõ. Az elnökválasztás gyakorlatilag lefu-
tottnak látszik.
Ez a tény azonban jelentõs hatással lehet a
romániai magyar politizálás RMDSZ-kon-
gresszust követõ folyamataira. A romániai
magyar választó, ha úgy véli majd, hogy
az RMDSZ-ben nem sok változhat majd,
könnyen beadhatja derekát annak a radi-
kalizálódó jobboldali diskurzusnak, amely-
nek képviselõi a magyarországi hatalmat is
maguk mögött tudhatják. A legújabb
IMAS-felmérés szerint az RMDSZ támo-
gatottsága már ma sem érné el a választási
küszöböt. Ami azonban ennél is súlyo-
sabb, úgy tûnik, hogy a szociáldemokrata-
liberális szövetség jóval ötven százalék fö-
lött teljesíthet. Ez esetben az RMDSZ-nek
akkor sem lesz meg a lehetõsége a kor-
mányzati részvételre, ha parlamenti párt
marad. Márpedig a romániai magyar vá-
lasztó szemében a kormányzati részvétel
jelentette a szövetség  legfontosabb politi-
kai aduját. Ennek hiányában még az óva-
tosabbak is preferenciáik újragondolására
kényszerülhetnek. 
Mindezt még mindig nem ártana tekintetbe
venni.

– Jól tudom – mondta Quiroga –, hogy több lovas vitézséget is vég-
bevitt, ahogy azt az intézõi és napszámosai pártatlan vallomása is
megerõsíti; de hát akkoriban Amerikában és lóháton más vitézséget
is végbevittek. (…)
Rosas szenvtelenül hallgatta, majd ezt felelte:
– Nekem nem kellett bátornak lennem. Nekem az volt az egyik vi-
tézségem, hogy a maga szavát használjam, hogy elértem, hogy a
nálam bátrabbak harcoljanak és haljanak meg helyettem. Például
Santos Pérez, aki magával végzett. A bátorság kitartás kérdése; van
aki hosszabb, van, aki kevesebb ideig bírja, ám elõbb-utóbb minden-
ki enged.
– Bizonyára így van – mondta Quiroga –, én azonban máig nem tu-
dom, mi a félelem, pedig már leéltem az életemet és meg is haltam.
Most hamarosan eltüntetnek, új arcot és új sorsot kapok, mert a tör-
ténelemnek elege van már az erõszakosokból. (…)
– Nekem elég az, ami vagyok – mondta Rosas –, nem akarok más
lenni.
– A kõ is mindig kõ akar maradni – mondta Quiroga –, és százado-
kon át az is 
marad, míg végül porrá omlik. Ameddig nem haltam meg, én is
úgy gondolkoztam, mint ön, de itt sok mindent megtanultam. Fi-
gyelje csak meg, mind a ketten máris változunk.
De Rosas nem ügyelt rá, s mintegy hangosan gondolkodva ezt
mondta:
– Lehet, hogy nem nekem való a halál, de ez a hely meg ez a be-
szélgetés most olyan, mint egy álom, mégpedig nem olyan álom,
amit én álmodok, hanem valaki más, aki még meg se született.
Nem folytatták, mert abban a pillanatban Valaki magához szólította
õket.

Jorge Luis Borges: Halottak párbeszéde, Scholz László fordítása

Választók és elnökjelöltek 
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Megtörténhet, hogy a Mubarak-mentes ország a
szeptemberi választásokig politikai miliõjében ha-
sonlítani fog az 1952-es forradalom Egyiptomjá-
hoz, csak most nem a Wafd, a királyi erõk
(fuádisták), a britek és a kommunisták fognak
diktálni. A mostani kötélhúzásban a túlélõ
Muszlim Testvériség, s az egykori „szabad tisz-
tek” leszármazottai, a jelenlegi hadurak érdek-
csoportosulásai játszanak igazán számottevõ sze-
repet, minden más politikai csoportosulás csak
asszisztál a változásokhoz. 
A Mubarak családot jelentõ, országló Nemzeti
Demokrata Párt eltûnik, pedig fékezhetné a pucs-
csista katonai érdekképviselet esetleges korlátlan-
ságát. A forradalom kezdetétõl várható volt, hogy
a kormány ellen fordul majd a hadsereg, akkor,
amikor szekuláris, de „bátyámuramos” hatalmi
hálózataik veszélybe kerülnek a katona-múltú,
makacs elnök önlejáratása miatt. Hoszni államel-
nök távozása egyben Huszein Tantáui védelmi
miniszter, a katonai tanács elnökének tényleges
országló hatalomra kerülését jelenti, nem pedig a
Szulejmán alelnökét, ahogy logikus lenne.
Hogy meddig fog a civil államvezetés megférni
az Egyiptom által mindig is elfogadott katonai
ernyõ alatt, s hogy a már jó elõre teljesen demok-
ratikusnak kikiáltott választásokat megtartják-e
szeptemberben: olyan kérdések, amelyek elõreve-
títhetik a tisztek és a Muszlim Testvériség orszá-
gon belüli szimbiózisának elõjelét. A katonai tö-
mörülés nem kormányozhat a végtelenségig egy
legalább formálisan politikai pártképviselet nél-
kül, s bármilyen nevet is viseljen majd ez az ala-
kulat a kampányperiódus csatáiban, összeütkö-
zésbe kerülhet a korántsem azonos érdekekkel
fellépõ Testvériséggel. 
Különösen ha a helyét keresõ többi civilpártot ké-
pes lesz felszippantani, lehengerelni, de minden-
képp takaréklángon tartani, valamely politikai
egyszintûsítéssel. Ebben lehet segítségére az ifjú
ellenzék forradalomban egységes tömbjének máris
tapasztalható széthasadása két, egymással elége-
detlen táborra, a Január 25. koalícióra és a
Ghonim/Nagar csoportra. Gyengülés jele lenne
vagy a demokrácia-csírája? Tegyük fel, hogy a
Testvériség tényleg nem indít elnökjelöltet, nem
adja fel idõtállónak bizonyult szimpatikus hár-
masságát (politikai, szociális és hitvilági jelenlét),

nem használja ki a mindeddig lehetet-
len szabad parlamenti választások tö-

megbázis-felhajtóerejét, mellõzi
Amerika- és Izrael ellenességét,
vagy a teljes megszentülés végén

nem jelent majd veszélyt a kisebbségi
hitközösségek, alap szabadság
vagy nõi jogok számára. 
Akkor minden egyszerûbb lesz.

De tegyük fel az ellenkezõjét is.  Ady András
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Bizonyosra vehetõ, hogy
az RMDSZ vezetése által
is támogatott jelölt lesz
a befutó.

Bíró Béla

Minden napra egy mondás

„Ateista voltam, mielõtt rájöttem, 
hogy én vagyok az Isten.” Vavian Fable

Árfolyam

Kitartás kérdése

Que sera... 
A nap címe. Igen kicsi börtön egy ilyen
nagy korrupciónak, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Most látszik meg, mennyi
gondot okozott annyi vámos letartóztatása.
(Az összesnek a két százaléka van elõzetes-
ben.) Egyenesen katasztrofális a börtön-
helyzet, ha a rövidesen hazaküldendõ kül-
földi román bûnözõk ezreire gondolunk. 

Hibaigaítás. Elnézést kérünk, vétkünk
szinte megbocsáthatatlan, magunk is cso-
dálkozunk, hogy még az olvasóink színe
elé merünk állni. Megmagyarázhatatlan hi-
bát követtünk el: Olt megye leggazdagabb
embere, az emberöléssel vádolt Anghel
Sandu, alias Bercea Mondialu, a roma
analfabéta alvilági kényúr letartóztatásával
kapcsolatban holmi násznagyokról írtunk.
Holott a szót a lapok, amelyekbõl ihletõd-
tünk, inkább a szokott „keresztapa” érte-
lemben használták; most pedig, mintha
csak bennünket akarnának gúnyosan kija-
vítani, meg is erõsítik: Bercea Mondialu
azért hitte magát védettnek a törvény elõtt,
mert Mircea Bãsescu keresztelte az egyik
unokahúgát, a volt miniszterelnök,
Theodor Stolojan pedig egyenesen az egyik
fiát. Bãsescu, Stolojan – ilyen keresztapák-
kal könnyû...

A Monstrum. A Nép Háza épületszörnye-
teg furcsa meglepetéseket szerez még min-
dig az érdeklõdõnek. A Libertatea olvasóit a
ma 82 éves Nicolae Kovacs (Kovács Mik-
lós?) nyugalmazott ezredes kalauzolja el a
föld alatti nyolc emelet bunkereiben. Az
építés idején õ felelt a katonák kényszer-
munkáltatásáért. A katakombák
összhossza húsz kilométer, túlélõ bunker
csak egy volt/van, de a méretei és a felsze-
reltsége annak is lenyûgözõ. Mennyi élet,
mennyi pénz – mennyi primitív bunkó-
ság...

A nap álhíre. Magyarország bukaresti
nagykövetségén bejelentették, hogy a hét-
végi RMDSZ-elnökválasztás eredményétõl
függetlenül lovaggá ütik (más források sze-
rint szentté avatják, de ezt cáfolták) Olosz
Gergelyt, ami azzal jár, hogy a házi kony-
hán élete végéig minden héten kap öt in-
gyen ebédet. (Azokon a napokon, amikor
közleménye jelenik meg, harmadik fogást
is kérhet.)

Horváth István
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A közszolgálati rádiónak
adott interjúban Emil

Boc miniszterelnök tegnap
megerõsítette a kormánynak
azt a már korábban is han-
goztatott szándékát, misze-
rint év közepétõl csökkenti a
társadalombiztosítási (tébé)
hozzájárulások mértékét. Be-
jelentésében azonban újdon-
ság is volt: nem zárta ki azt,
hogy az intézkedés korábban
megvalósuljon. A
HotNews.ro- nak nyilatkozó
kormányközeli források sze-
rint ez akár ötszázalékos
csökkenést is jelenthet. 

„A kormány kiemelten
kezeli a munkaadók fiskális
tehermentesítésének kérdé-
sét” – fogalmazott Boc, aki
az intézkedés idõszerûségét
azzal indokolta, hogy Ro-
mániát sikerült a makrogaz-
dasági stabilitás pályájára
állítani. Az üzleti szféra szá-
mára mindig üdvözlendõek
a hasonló állami kezdemé-
nyezések, az viszont, hogy a
kabinet csak most szánta rá
magát erre a lépésre, az or-
szággal hitelszerzõdésben
álló külföldi pénzintézetek
számlájára írható – fogal-
maztak a HotNews-nek nyi-
latkozó avatottak. Az or-
szág hitelezõi ugyanis eddig
túl kockázatosnak tartották
a tébé-befizetések révén be-
folyó bevételek visszaesését.
A Fiskális Tanács adatai

szerint 2009-ben a bruttó
hazai össztermék 10,4 szá-
zalékát tették ki a tébé-
bevételek – ez az arány az
Európai Unió 12,6 százalé-
kos átlaga alatt helyezkedik
el, a befizetések nagyságát
tekintve Románia pedig csu-
pán huszadik a közösség or-
szágai közül.

A tervezett csökkentés
szorosan összefügg a kor-
mánynak azzal a nemrég be-
jelentett szándékával, hogy
komolyabban büntesse a fe-
ketemunkát, hiszen az elv
az, hogy a büdzsé bevételei
a könnyítések elõtti szinten
maradjanak. Amint arra
Ionuþ Dumitru, a Fiskális
Tanács vezetõje rámutatott:
Romániában az állami bevé-
telek körüli legtöbb problé-
ma abból adódik, hogy a
gazdaság jelentõs hányada
az „adózatlan zónában” te-
vékenykedik, ezt tetézi az
adók behajtásának nehéz-
kes, akadozó folyamata. 

A fiskális könnyítésekkel
egyidõben az adócsalástól
való szigorúbb elriasztásról
is gondoskodni kell – sum-
mázták a döntéshozók érve-
lését kormányközeli forrá-
sok, akik arra is következtet-
ni engedtek, hogy a Munka-
törvénykönyv módosításai
is abba az irányba hatnának,
hogy a munkaadók az alkal-
mazás tekintetében is bát-
rabban lépjenek ki a szürke-
gazdaság zónájából. 
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Totka László

„Óvd a lakásod! Bizto-
sítsd be magad!” felhí-

vással hárommillió szóróla-
pot osztanak szét a napok-
ban országszerte, hogy az in-
gatlanbiztosítási szerzõdések
megkötését ösztönözzék a
lakosság körében. A kezde-
ményezõk – a Biztosításokat
Népszerûsítõ Szövetség, a
Természeti Katasztrófák El-
leni Biztosítás Adatbázisa
(PAID) valamint a Bukaresti
Prefektúra – azután döntöt-
tek a nagyszabású kampány
mellett, hogy a statisztikák
kimutatták: a Romániában
nyilvántartott 8,3 millió la-
kásnak csak alig 15 százalé-
ka rendelkezik valamilyen
biztosítással. 

„Amíg az embereknek a
fûtés vagy a villanyszámla ki-
fizetése gondot okoz, addig
nemigen gondolkoznak va-
gyonvédelmen” – vélekedett
Biró Albin, aki szerint a la-
kásbiztosítások iránti gyenge
érdeklõdés legnyomósabb
oka a pénzhiány. Az Orszá-
gos Biztosítási Felügyelet Ta-
nácsának tagja ugyanakkor
elismerte, hogy létezik egy
bizonyos fokú informálatlan-
ság is a témában, ezért üdvö-
zölte a kezdeményezést,
amelyrõl lapunktól értesült.
Hozzátette, mivel az ilyen tí-
pusú szerzõdések zömét
(durván számolva 400 ezret)

már év elején megkötötték, e
téren azóta nem változott az
érdeklõdés. A most szétosz-
tásra kerülõ felvilágosító fü-
zetek információkat tartal-
maznak az ingatlanbiztosítá-
sok fontosságáról, ezek köte-
lezõ, illetve fakultatív módo-
zatairól, de hasznos tanácso-
kat adnak arra nézve is, hogy
kár esetén hogyan lehet kár-
térítést igényelni. Az egy hé-
tig tartó akciót a romániai
biztosítótársaságok is támo-
gatják.

Segít a büntetés?

Szakértõk szerint a tájéko-
zatlanság és érdektelenség a
biztosítási szektor több sze-

replõjének az eltûnését hoz-
hatja magával, akik az állami
„parancsszótól” remélik az
üzlet fellendülését. „A gaz-
dasági nehézségek közül az
ágazat profitjára a legna-
gyobb csapást a tavaly évköz-
ben hozott áfaemelés mérte,
mivel ennek következtében
emelkedtek a kárkifizetések
esetén felmerülõ költségek” –
jelentette ki az Astra, Romá-
nia legnagyobb biztosítójá-
nak az elsõ embere. Radu
Mustãþea arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy ha a kormány
elnapolja vagy enyhíti a la-
kásbiztosítást elmulasztók
büntetését, tovább sújtja az
ágazatot – megfigyelõk sze-
rint ugyanis a lakosság elsõ-

sorban a kötelezõ biztosítá-
sok révén szánja rá magát
szerzõdéskötésre, a privát
biztosítások terén mindaddig
nem lesz elmozdulás, amíg
az ország ki nem lábal a re-
cesszióból és a keresetek nem
növekednek. Azon szakértõi
véleményekkel, miszerint az
emberek ingatlanbiztosítási
„fanyalgása” több társaság
eltûnését hozhatja magával,
Biró Albin nem ért egyet ma-
radéktalanul. A szakember
szerint mivel maga a lakás-
biztosítás csak igen parányi,
egy-két százalékát teszi ki a
(gépjármû biztosítások-do-
minálta) összdíjaknak, nem
lehet akkora hatással a sze-
replõkre. „Az ok inkább a ro-

mán biztosítási piacnak a
nyugatihoz való viszonyítá-
sában keresendõ, mely gyö-
keres eltéréseket mutat.
Ausztriában például tízmillió
személy biztosítási kötvénye-
inek 70–80 százaléka életbiz-
tosítás vagy megtakarítás-tí-
pusú, míg Romániában az ál-
talános biztosítás rendelkezik
ekkora aránnyal, ennek is
legnagyobb része, körülbelül
80 százalék a gépjármûbiz-
tosítás” – mutatott rá Biró.

„Visszaesés 
biztosítva”

„A legoptimistább elõrejel-
zés szerint is mintegy 5 száza-
lékkal fog visszaesni 2011 fo-
lyamán az általános biztosítá-
sok piaca. Ezt leginkább az
autókra kötelezõ felelõsség-
biztosítások (RCA) terén be-
következõ változások befo-
lyásolják majd, pontosabban
a beiratott autók számának a
visszaesése és az ennek nyo-
mán kialakuló húszszázalé-
kos árcsökkenés” – mutatott
rá Cristian Constantinescu a
Biztosítótársaságok Országos
Egyesületének elnöke a Capi-
tal hasábjain. Az érdekvédel-
mi egyesület vezetõje ugyan-
akkor kétségeit fogalmazta
meg a társaságok által bemu-
tatott 2010-es üzleti mérle-
gekkel kapcsolatban, attól
tartva, hogy ezek elkendõz-
ték a valós veszteségeket. 

Az autósok vezetnek. A szerzõdések 80 százalékával Romániában legkelendõbb a gépjármûbiztosítás

F
o

tó
: 

T
fo

á
n

 L
ev

en
te

Röviden

Román IT-siker

Mintegy 10 százalékkal nõtt
tavaly a román szoftver- és
információs technológiai
szolgáltatások exportjának
piaca, amely így elérte az
500 millió eurós forgalmat –
írta a Mediafax a szoftveripa-
ri ágazat munkaadói szövet-
ségének adataira hivatkozva. 

Elõrehozott „adókrimi”

Habár a 2011-es adóbeval-
lások alapján csak jövõ év
második felétõl indítaná a
kormány a tehetõsek be nem
vallott vagyona leleplezésére
irányuló kampányát, nem
kizárt, hogy a hatóságok
már idén elkezdik az ellen-
õrzéseket – jelentette ki
Sorin Blejnar, az Adó- és
Pénzügyi Hivatal vezetõje a
Mediafax szerint.

Visszavásárolhat az FP

Tegnaptól jogában áll a
Proprietatea Alapnak (FP)
visszavásárolni saját részvé-
nyeit, mivel lejárt az a sza-
bályzatban rögzített (húsz
börzei kereskedelmi munka-
napos) határidõ, amelynek a
tõzsdérekerülés után kellett
eltelnie – írta a Bursa.  

Diadalmenetben a GPL

Évente átlagban 12 száza-
lékkal, öt év alatt pedig ös-
szesen 115 százalékkal
emelkedett Romániában a
cseppfolyósított gázok
(GPL) piaca, amelynek nö-
vekedése jóval meghaladta
az Európai Unióban mért 8
százalékos átlagértéket is –
írta a Curierul Naþional a
Syscom 18 közleményére
hivatkozva. A benzin drágu-
lása hozzájárul ahhoz, hogy
a GPL alternatív energia-
hordozó iránti kereslet 2030
után megduplázódjon. 

Szárnyalhat a BlueAir

Visszautasította a Bukaresti
Törvényszék a Carpatair és
a Service Excelence azon ké-
relmét, amellyel tavaly a
BlueAir légitársaság ellen
kezdeményeztek csõdvédel-
mi eljárást – írta a Mediafax.
A vita tárgyát egy (közben
kifizetett) 30 ezer eurós tar-
tozás képezte, amely súlyos
imázsveszteséget okozott a
BlueAirnek, amely a cég
képviselõi szerint idõközben
„kedvezõbb helyzetben van,
mint tavaly év végén”.

Szingapúri ajándék

A  bruttó hazai össztermék
tavalyi 14,5 százalékos re-
kordnövekedését a szingapú-
ri kormány úgy hálálná meg
a lakosságnak, hogy egymil-
liárd dollárnak megfelelõ
összeget oszt szét az állam-
polgároknak, ezenkívül pe-
dig 5,2 milliárd dollárt utal
ki különbözõ támogatások-
ra, amellyel az inflációs ha-
tásokat, a magas költségeket
és a nyersanyagdrágulásokat
ellensúlyozná. Ekkora gaz-
dasági növekedésre nem volt
példa a városállam 45 éves
történetében. 

„Biztos” tipp a postaládából

A tébécsökkentés mellett
erõsítenék a szankciókat
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Egymásra mutogatnak a
helyi és megyei önkor-

mányzatok és az Országos
Útügyi és Autópálya Társa-
ság (CNADNR) az idei útre-
habilitációval kapcsolatban:
bizonytalan, hogy mi lesz
idén tavasszal a télen keletke-
zett kátyúkkal. Az CNAD-
NR „szabadulna” a megyei
és országutak jelentõs részé-
tõl,  a fenntartási, állagjavítá-
si költségeket pedig az önkor-
mányzatokra hárítaná, an-
nak ellenére, hogy az elmúlt
hónapokban az utak nyolc-
van százaléka súlyosan sérült
és sürgõs felújításra szorul.

Átdobják a macskát

A kormányhatározat in-
doklása szerint az érintett út-
szakaszok azért kerülnek
vissza a helyi önkormány-
zatokhoz, mert azokon a tár-
saság elvégezte az elõírt
munkálatokat. A helyi illeté-
kesek állítják: nem végezte el
az országos vállalat a meg-
ígért beavatkozásokat, a fi-
nanszírozást pedig alternatív
kormánytámogatás híján
uniós pályázatokból biztosít-
ják – feltéve, ha rendelkez-
nek az ehhez szükséges ön-
résszel.  Az érintett útsza-
kaszok átadására, illetve a
visszavételre jegyzõkönyv
alapján 30 napon belül kerül
sor.  A helyi önkormányza-
tok már hetekkel ezelõtt je-

lezték, nincs elég pénz az
utak rehabilitációjára: Ko-
vászna megyében például öt-
hat kilométer útszakasz újra-
aszfaltozását tudja finanszí-
rozni a Kovászna megyei ön-
kormányzat abból a pénz-
bõl, amit a kormánytól az év
elején javításra és karbantar-
tásra kapott. Háromszék út-
hálózata 850 kilométer hos-
szú, a teljes felújításra és kar-
bantartásra legalább 25 mil-
lió lejre volna szükség. Ezzel
szemben erre az évre csak
4,9 millió lejt utalt ki a kor-
mány. 

A pénzhiány ellenére ta-
vasszal mégis  elkezdik a
Kovászna és Kézdivásárhely
közti 121-es megyei út teljes
felújítását. A Kovászna Me-
gyei Tanács és a munkálato-
kat végzõ cégek vezetõi teg-
nap írták alá a Ko-
vászna–Zabola–Imecsfa-
va–Szentkatolna–Kézdi-
vásárhely közti, 17 kilomé-
ternyi útszakasz teljes felújí-
tásáról szóló szerzõdést. A
beruházást brassói és sepsi-
szentgyörgyi cégekbõl álló
konzorcium végzi, a fedeze-
tet a Központi Fejlesztési Ré-
gió biztosítja a térségnek. A
tervek szerint új alapot kap a
jelenleg macskakõvel fedett
út, megerõsítenek három
meglévõ hidat, egy új átkelõt
is építenek, továbbá kilenc
kilométernyi járda áll majd a
munkálatok végeztével a
gyalogosok rendelkezésére
ezen a szakaszon.

A miniszter közbelép 

Bihar megyében a kor-
mányzati megbízott fordult a
CNADNR eljárása ellen.
Gavrila Ghilea prefektus  saj-
tótájékoztatón figyelmezte-
tett arra: nemcsak hogy az
idei tél okozta károkat nem
tudják kijavítani, de a közle-
kedés biztonságát veszélyez-
tetik a 2009-ben és 2010-ben
keletkezett gödrök is.  „Ten-
gernyi tinta folyt el arra,
hogy a Bihar megyén áthala-
dó országutak állapotára fel-

hívjuk a figyelmet. Rettene-
tes állapotban vannak a DN
19 és a DN 79 jelzésû utak
Nagyvárad és Arad között,
vagy a DN 76-os, Déva felé
vezetõ útszakasz” – hangsú-
lyozta Ghilea, aki egyeztetett
a CNADNR vezetésével is a
kialakult helyzetrõl, és Anca
Boagiu szállításügyi minisz-
ter közbelépését is sürgeti. A
bihariak arra gyanakszanak
Ghilea szerint, hogy a
Kolozs megyei „ellenlobbi”
miatt nincs elég pénz ebben a
térségben. Kolozsvártól

Nagyvárad felé ugyanis
Kolozs megye határáig feltû-
nõen jó az út, Biharban pedig
kátyú kátyút követ. 

A kolozsvári utcakép csak
Bihar megyébõl nézve
„szeplõtlen”, a Szamos-parti
város lakói szintén elégedet-
lenek az utak állapotával,
több civil kezdeményezés is
történt az idei útkarbantartás
felgyorsítására. Az elégedet-
len lakók a polgármesteri hi-
vatalhoz fordultak, Sorin
Apostu városgazda közle-
ményben válaszolt a bead-

ványokra. A polgármester fi-
gyelmeztetett: nemcsak
anyagi kérdés az utak és a
járdák rendbetétele, össze
kell hangolni a csatornázást
és az egyéb köztéri  munká-
latokat, csak ezután kezdõd-
het az érdemi útfelújítás.

Mire elég 
a tavalyi pénz?

Maros megyében az idén
37 millió lej jut az útjavítá-
sokra – tájékoztatta lapunkat
Bartha József, a megyei ön-
kormányzat  gazdasági igaz-
gatója. Mint hozzátette:  10
millió lej még a tavalyról
származik, a múlt évben
megkezdett munkálatokra,
átcsoportosítás révén azon-
ban ezt az összeget is most
használják fel. Az utak reha-
bilitációja érdekében Maros-
vásárhely 15 millió eurós hi-
telt is felvett, ez 52 utca javí-
tására elég. Csegzi Sándor al-
polgármestertõl megtudtuk,
a helyi költségvetés is meg-
szavazott egy  külön keretet,
amelyet zöldövezetek, járdák
léthrehozására és további út-
javításokra fognak fordítani.
A CNADNR segítsége ebben
a megyében két útszakasz, a
DN15 és a DN 15A jelzésû
rehabilitálásához elég. A Ma-
rosvásárhely–Szászrégen, il-
letve a Szászrégen–Szeret-
falva közötti út korszerûsíté-
sét az Európai Fejlesztési
Bank támogatja, a beruházás
értéke 162,9 millió lej. 
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Csend honol a kátyúfronton
Nincs fedezet a tavaszi útrehabilitálásra, nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok

Bukaresti „tájkép”. Ha elvonul a tél, bõven akad tennivalójuk az útjavító munkásoknak Fotó: Tofán Levente
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Kovács Zsolt 

A közbiztonság fokozott
védelmére szólította fel

a sepsiszentgyörgyi rendõr-
séget tegnap György Ervin
prefektus, miután a hétvé-
gén újabb diszkóbotrány
tört ki a megyeszékhelyen.
A rendõrség szomszédságá-
ban mûködõ Cinema disz-
kóból autóval menekült egy
zernyesti férfi. A Brassó me-
gyei látogató összevereke-

dett a helyiekkel, ezután ug-
rott autóba: menekülés köz-
ben három, nyomába eredõ
rendõrt is elgázolt, végül
többszöri figyelmeztetõ lö-
vés után, pisztollyal tartóz-
tatták fel. A rendõrség tájé-
koztatása szerint a férfi lát-
hatóan ittas volt, az ellenõr-
zés rendkívül magas alko-
holszintet mutatott ki a vé-
rében. Az elkövetõ autójá-
nak átkutatásakor a nyomo-
zók több kést is találtak,

amibõl az feltételezhetõ,
hogy a tettes készült a „bal-
héra”. „Sepsiszentgyörgy
bûnügyi központtá vált” –
hívta fel az illetékesek fi-
gyelmét György Ervin pre-
fektus. Szerinte nagyon sok
rendbontó a szomszédos
megyékbõl érkezik a város-
ba, emiatt sürgetõvé vált a
régóta tervezett térfigyelõ
kamerák felszerelése a me-
gye és Sepsiszentgyörgy be-
járataihoz. A hatóság abban

bízik, hogy így könnyebben
azonosítani lehet majd a
más megyékbõl érkezõ elkö-
vetõket is. A rendõrség mun-
katársai úgy vélik, a térfigye-
lõ kamerák segítettek volna
megoldani az utóbbi évek
legnagyobb és mindmáig le-
záratlan rablásának az ügyét
is.  Amint arról lapunkban
beszámoltunk, 2009-ben is-
meretlenek fegyverrel kira-
bolták az Ares Security biz-
tonsági céget, ahonnan 270

ezer lejt vittek magukkal.
Ioan Aron Kovászna me-
gyei rendõrparancsnok úgy
véli, Európa-szerte javított a
közbiztonságon a térfigyelõ
kamerák mûködtetése, ame-
lyeket véleménye szerint for-
galmasabb helyeken, példá-
ul Sepsiszentgyörgyön a vas-
útállomáson és a központ-
ban kellene felszerelni. Ha-
sonló térfigyelõ kamerák
mûködnek Beszterce-Na-
szód, Bihar és Maros me-

gyében is. Marosvásárhe-
lyen két évvel ezelõtt több
mint száz ilyen jellegû biz-
tonsági eszköz elhelyezésé-
rõl döntött az önkormány-
zat: elsõsorban az iskolák és
óvodák környéki utak kerül-
tek a figyelem középpontjá-
ba. A tárolt felvételeket
azonban csak akkor lehet a
nyomozás során használni,
ha az adatvédelmi jogok
nem sérülnek – hangsúlyoz-
za a helyi rendõrség. 

Térfigyelõ kamerákkal a bûnözõk ellen
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Baloga-Tamás Erika

Elsõ állomásának a vé-
géhez ér holnap A fekete

leves címû kávétörténeti kiál-
lítás a Csíki Székely Múze-
umban. „Az összegzés azt
mutatja, hogy ismét sikerült
egy olyan tárlatot elhozni a
múzeumba, amely nagyon
tetszett a közönségnek. Ezt
a látogatók száma bizonyít-
ja, hisz az elmúlt valamivel
több mint két és fél hónap
alatt kétezer kétszázan vol-
tak kíváncsiak a kávétörté-
neti kiállításra” – nyilatkoz-
ta lapunknak Gyarmati
Zsolt, a Csíki Székely Mú-
zeum vezetõje. A Magyar
Kereskedelmi és Vendéglá-
tó-ipari Múzeum, a Magyar
Mûszaki és Közlekedési
Múzeum, valamint a Faza-
kas–Kimmel gyûjtemény
közös kiállítása tavaly de-
cemberben indult székely-
földi vándorútjára, elõször
Csíkszeredában állították ki
a kávé termesztéséhez, fel-
használásához kapcsolódó,
több száz tárgyat. A kiállí-
tás-sorozat érdekessége,
hogy minden helyszínen
egy ideiglenes kávéházat

rendeznek be az esemény
idejére, a szervezõk így
igyekeznek igazi kávéházi
hangulatot teremteni a láto-
gatók számára. „Az erre az
alkalomra létesített kávéhá-
zat a kiállítással egyidõben
lebontjuk, ám régi, reális

tervünk, hogy a múzeum
keretében valóban létrehoz-
zunk egy kávézót, a közeljö-
võben mindenképp sort ke-
rítünk rá” – mesélte az igaz-
gató a kávéház kapcsán. A
kiállítás úgynevezett csatolt
programokkal is bõvelke-

dett, péntekenként filmvetí-
tésre, szombatonként és va-
sárnaponként különbözõ
kulturális eseményekre vár-
ták az érdeklõdõket. Az ösz-
szesen kilenc hétvége alatt
közel ezerre tehetõ azoknak
a száma, akik részt vettek

valamelyik csatolt rendezvé-
nyen. Színházba, koncertek-
re, tudományos elõadásokra
invitálták a házigazdák a
szórakozni vágyókat. „Egy
igen gazdag, nagyon látvá-
nyos kiállítást láthattak a
helyiek és az idelátogatók, a
közönség hálás volt, szeret-
ték ezt a tárlatot” – összeg-
zett a kapuzárás elõtt pár
nappal az igazgató, akitõl
azt is megtudtuk, hogy most
gõzerõvel készülnek az ápri-
lisban nyíló budapesti Ter-
mészettudományi Múze-
umból érkezõ Rejtélyek, sor-
sok, múmiák címû kiállítás
fogadására. Jelenleg Csibi
Magor az eltûnt Aral-tóról
készített fotógyûjteménye
látható a Csíki Székely Mú-
zeumban.

A vándorkiállítás követ-
kezõ állomása Székelyud-
varhely: A fekete leves címû
tárlat március 3-a és május
8-a között a Haáz Rezsõ
Múzeumban várja a techni-
ka és történelem szerelme-
seit, azt követõen Sepsi-
szentgyörgyön is látogatha-
tó lesz, egy éves vándorútja
decemberben Marosvásár-
helyen ér véget. 
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Röviden Elfogy a fekete leves CsíkbanÚj képzõmûvészeti 
galéria nyílik

Új kortárs képzõmûvészeti
galéria nyílik a kolozsvári
Ecsetgyárban: a Bázis címû
képzõmûvészeti folyóiratot
kiadó, azonos nevû csoport
kiállítóterének megnyitóját
február 25-én 19 órakor szer-
vezik meg. Az elsõ tárlatot a
debreceni MODEM Mo-
dern és Kortárs Mûvészeti
Központtal közösen szerve-
zik meg, a Blue Noses
Group kortárs orosz mûvé-
szeti közösség alkotásait lát-
hatja a közönség.

Indul a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál

Március 18-a és április 3-a
között 97 program 37 hely-
színen valósul meg, a legki-
válóbb magyarországi és
külföldi elõadók részvételé-
vel. Az események nagy ré-
sze Liszt Ferenc életmûve
köré szervezõdik. Március
18-án nyílik a Liszt és Buda-
pest címû kiállítás a Liszt Fe-
renc Emlékmúzeumban,
amely Liszt pesti-budapesti
tartózkodásait követi végig
az 1823-as elsõ fellépésétõl
kezdve az 1886-os búcsú-
hangversenyéig. Szintén
ezen a napon kerül sor Feke-
te Gyula Excelisor! címû ope-
rájának õsbemutatójára a
Thália Színházban. Március
23-án Vásáry Tamás zongo-
ramûvész és Tunyogi Henri-
ett balettmûvész tart közös
Liszt-estet, 29-én pedig a
Krisztus címû oratóriumot
adja elõ a debreceni Csoko-
nai Színház a Mûvészetek
Palotájában.

COOP Kolozsvár

A hétvégén zajlik a COOP
Kolozsvár címû mûhelymun-
ka a kolozsvári Ecsetgyár-
ban: február 25-én és 26-án
egyetemisták és fiatal építé-
szek, grafikusok, designerek
vesznek részt a workshopon.
A mûhelymunka célja a vá-
rosi közlekedés témájához
kapcsolódó projektek, kam-
pányanyagok és tanulmá-
nyok létrehozása. A work-
shop eredményeit március 7-
e és 14-e között a második
Párhuzam címû kiállításon
mutatják be a Szabók Bás-
tyájában. A mûhelymunkán
született, legjobb projekteket
a közönség szavazatai alap-
ján díjazzák.

Turnézik 
a Csókos asszony

A Csíki Játékszín március-
ban útra kel a nagy sikernek
örvendõ Csókos asszony címû
operettel. Három megyében,
négy városban lesz látható
az élõ zenés elõadás. Márci-
us 2-án Gyergyószentmikló-
son, 3-án Csíkszeredában,
bérletszünetben búcsúztatják
a farsangot. Március 4-én a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban vendégszerepel
az operett, a hónap második
felében, március 22-én pedig
Kézdivásárhelyen lép fel a
csíki társulat. Jegyek már
kaphatók a helyszínek jegy-
pénztáraiban. 

A csíkszeredai kiállításon kiderült: a kávé több mint egyszerû használati cikk

S. M. Z.

Sokszínû kiállítással mu-
tatkozott be Kolozsvá-

ron a nagyrészt marosvásár-
helyi mûvészeket tömörítõ
Cerart képzõmûvészeti cso-
port. A tûz mûvészete címmel
állított ki tíz mûvész a Ko-
runk Stúdiógalériában. A
közszemlére tett, többnyire
dekoratív tárgyak közös vo-
nása, hogy mindegyiknek
tûz révén alakították ki a
végsõ formáját. „A tûzzel
való munka pedig nemcsak
technikai folyamat, hanem
annál több, a mûalkotások
egészét határozza meg” –
hívta fel a figyelmet a kiállí-
tást megnyitó beszédében
Tamás Iringó. A mûvészet-

történész arra is kitért, hogy
a kerámiát évszázadokon
keresztül a kézmûvesség
egyik ágaként tartották szá-
mon, és kizárólag használa-
ti tárgyakat hoztak létre mû-
velõi. Néhány évtizede ez
másképp van. Ahogy jelen
kiállítás is mutatja: a létre-
hozott tárgyak elsõdleges
meghatározója nem a funk-
cionalitás, hanem a dekorá-
ció, az önálló esztétikai ér-
ték, fejtette ki a mûvészet-
történész. A kiállított mû-
vek igen különbözõek: a
minimalista kialakítású tár-
gyaktól a szoborszerû, na-
gyobb volumenû munkákig
a különbözõségeken túl a
közös bennük a tûzzel való
megégetés.

A Cerart csoport 2007-
ben alakult, és azóta folya-
matosan bõvül tagsága. Fõ-
leg kerámikusokat számlál
soraiban, de más, tüzet fel-
használó technikákkal dol-
gozó mûvészeket is, ezért
magukat a tûz mestereinek
is nevezik. 

A Nana Bucur által koor-
dinált csoport ma már önál-
ló honlappal is rendelkezik,
és tagjainak száma egyre
gyarapodik. A kolozsvári
tárlatlátogatónak talán is-
merõsek Pãdureþ Mónika
munkái, aki nemrég önálló
kiállítással is bemutatko-
zott. A kiállítás március 22-
ig tekinthetõ meg a Korunk
Galéria nyitvatartási rendje
szerint. 

A tûz mûvészei Kolozsváron
Sipos M. Zoltán

Még az áprilisi hivatalos
avató elõtt szimboliku-

san átveszik ma a kolozsvá-
riak Mátyás király felújított
szobrát. Az RMDSZ és az
Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács helyi szervezete és
mintegy húsz civil szervezet
közös imával és koszorúzás-
sal egybekötött megemléke-
zést tart a Fadrusz János al-
kotása elõtti téren. Molnos
Lajos, a Pro Iuventute Szo-
cio–Kulturális Egyesület el-
nöke, a megemlékezés ötlet-
gazdája leszögezte: a mai
Mátyás–szoborcsoport elõt-
ti koszorúzás nem szobor-
avató, hanem egy politika-
mentes tisztelgés a nagy ki-
rály és a szobor alkotója
elõtt. „Egy szobrot csak
egyszer avatnak fel a törté-
nelem folyamán: a Má-
tyás–szoborcsoportot is fel-
avatták már egyszer, 1902-
ben. A mai megemlékezés

egyben egy szimbolikus
szoborátvételi ceremónia
lesz. A koszorúzás és közös
ima után a Himnusz elének-
lésével az összejövetel
résztvevõi szívben–lélekben
átvehetik a szobrot” –
mondta lapunknak a városi
tanácsos. 

Az esemény elõkészületei
nem voltak feszültségmente-
sek, három egyházfõ vissza-
élésnek minõsítette, hogy a
szervezõk megkérdezésük
és tudomásuk nélkül tüntet-
ték fel egyházukat a felhívás
kezdeményezõiként. Pap
Géza erdélyi református,
Bálint Bencédi Ferenc uni-
tárius és Adorjáni Dezsõ
evangélikus-lutheránus püs-
pök közös közleményben
szögezte le: a felhívást nem
õk bocsátották ki, azt nem
írták alá, sõt tudomásuk
sem volt róla. „Habár a kez-
deményezéssel sok tekintet-
ben egyet tudnánk érteni,
egyházunk nevének meg-
kérdezésünk nélkül való fel-
tüntetését a szervezõk részé-
rõl visszaélésnek minõsít-
jük” – írják az egyházfõk.
Molnos Lajos nem kívánta
kommentálni a történelmi
egyházvezetõk tiltakozását,
de leszögezte: a végleges
verzió szerint minden törté-
nelmi magyar egyház ko-
lozsvári gyülekezete küld
majd papot az eseményre. 

Az eseményen várhatóan
jelen lesz a mûvelõdési mi-
niszter is, aki maga is meg-
koszorúzza Mátyás király
szobrát. Kelemen Hunor az
ÚMSZ-nek úgy fogalma-
zott: sajnálja, hogy a hivata-
los szoborátadás idõpontjá-
ról szóló vita ennyire elhú-
zódott Bukarest és Budapest
között, ennek okait azonban
nem kívánta részletezni. 

„Átveszik” Mátyás királyt

A marosvásárhelyi Cerart csoport munkái láthatóak a kolozsvári Korunk Galériában

Fotó: Nagy Gyöngyvér 

Molnos Lajos 

Fotó: Sipos M. Zoltán
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ÚMSZ-összeállítás

Habár a tangó feltámasztói-
ként aposztrofált Gotan Pro-

ject a Palota Teremben, csak jö-
võ hétfõn nyitja a hivatalos, ro-
mániai koncertszezont, már szá-
mos együttes fellépését beharan-
gozták. A fõvárosban május 1-
jén az 1980-as évek közepén ala-
kult német power metal együt-
tes, a Blind Guardian lép fel, a
hónap végén a Roxette örven-
dezteti meg a romániai rajongó-
kat, június 10-én pedig Bon Jovi
mutatkozik be.

Grammy-nász a téren

Tegnap vált hivatalossá, hogy
május 6-án a többszörös
Grammy-díjas Sting, 7-én pedig a
latin pop-rock királynõje, Shakira
lép fel az Alkotmány téren. A
Police idén 60 éves egykori front-
emberének Symphonicities címû
turnéja keretében „nagyzenekari
átiratban” szólalnak meg az
olyan klasszikusnak számító da-

lai, mint a Roxanne, a Next To You,
az Every Little Thing She Does Is
Magic, az Every Breath You Take,
az Englishman In New York, a
Fragile, a Russians, az If I Ever
Lose My Faith In You, a Fields of
Gold vagy a Desert Rose. 

A kétszeres Grammy-díjas,
hétszeres Latin Grammy-gyõztes
Shakira, aki minden idõk legsike-
resebb kolumbiai elõadójának
számít, a The Sun Comes Out tur-
né keretében érkezik Bukarestbe,
ahol elénekeli majd Whenever,
Wherever, La Tortura, Underneath
Your Clothes vagy Waka Waka cí-
mû slágereit is. De persze nem
kell május 6-ig unatkoznunk,
március 8-án a Los Vivancos ne-
vû flamenco-banda lép fel a Palo-
ta Teremben, április 16-án pedig
ugyanott koncertezik Manu
Chao, a sokféle nyelvet és zene
mûfajt latinos hangulatúvá ötvö-
zõ zenész. Három évvel ezelõtt a
B’estFesten már bemutatkozott a
romániai közönségnek, ezúttal
La Ventura címû turnéjával érke-
zik az országba. Április 20-án a

finn Children Of Bodom nevû
metállegyüttes lesz a Román Aré-
nák sztárja, akik az ugyancsak
finn Ensiferum és a svéd
Machinae Supremacy mellett
lépnek színpadra.

Bakelit- és dobpörgés

Június 9-én a Romániában ko-
rábban már ötször is fellépõ né-
met rockegyüttes, a legendás
Scorpions mutatkozik, miután
két évvel ezelõttre betervezett
koncertjüket lemondták. Június
18-án Tijs Michiel Verwest, a
Tiesto néven elhíresült lemezlo-
vas fogja „pörgetni a bakelitet” a
house és trance szerelmeseinek.
Három nappal késõbb már lá-
gyabb dallamok kedvelõit várják

a Román Arénákba, ahol az
olasz Zucchero mûvésznevû
Adelmo Fornaciari koncertezik. 

Sorin Oprescu, Bukarest fõ-
polgármestere õszire ígéri a Lia
Manoliu sportcsarnok munkála-
tainak a befejezését, amelyet
megakoncerttel ünnepelne – leg-
elõször a U2 együttest haran-
gozták be, de több forrás is cá-
folja azt, hogy az ír rockbanda
idén a fõvárosban koncertezne.
A stadiont helyette egy amerikai
tinisztár, Miley Cyrus avatná
fel, de a hírek szerint Oprescu
Lady Gaga menedzsereivel is
tárgyal – a különc öltözködésé-
rõl is elhíresült énekesnõ romá-
niai koncertje azért is elképzel-
hetõ, mert november 7-én Buda-
pesten lép fel. 

Röviden

Olvasói hibaigazítás

Az Új Magyar Szó február 14-i számában azt
írja, hogy Hátszeg Fehér megyei város. Hát-
szeg valóban Déva és Petrozsény között van
– amint a cikkben szerepel – azonban mind-
három Hunyad megyében van. Tisztelettel, 

Hegyi Miklós nyugalmazott tanár, Petrilla

48000 ft-ért Bocskai öltöny rendelhetõ Makón
www.bocskaioltonyok.hu. 

A fiatal vállalkozók által megpályázható 10 000
euró állami támogatás elnyerésével kapcsolatos
tanácsokkal szolgál, valamint segítséget nyújt az
ûrlapok kitöltésében az érdeklõdõknek a Románi-
ai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) csíksze-
redai szervezete – tájékoztatott Gyerkó László a
szervezet elnöke. Tánczos Levente közgazdász
február 24-tõl, csütörtöktõl áll az érdeklõdõk
rendelkezésére hétköznaponként 12–14 óra kö-
zött a megyeháza I. emelet, 128. sz. irodában.
Érdeklõdni a 0724–212 156 telefonszámon vagy
az rmkt.csikszereda@gmail.com elektronikus
postacímen.

Eladó Csíkszereda központjában 3 szobás máso-
dik emeleti lakás garázzsal. 
Telefon: 0740-399 332 

Apróhirdetés
ÚMSZ

Markó Béla RMDSZ-elnök-
kel, illetve kongresszusi ellen-

jelöltjével, Eckstein-Kovács Pé-
terrel is készített interjút újságíró-
ként, ezelõtt tizenöt évvel Kele-
men Hunor mûvelõdési minisz-
ter. Az RMDSZ szövetségi elnök-
jelöltje tegnap szerkesztõségünk-
be látogatott, ahol sajtós múltjá-
ról, az Új Magyar Szóról, általá-
ban a médiáról beszélgettünk.
„Én nem loholtam jegyzetfüzet-
tel a kezemben politikusok után,
hiszen rádiósként hangfelvevõvel
dolgoztam – osztotta meg velünk
emlékeit Kelemen Hunor. – Ren-
geteg interjút készítettem annak-
idején Markó Bélával, Takács

Csabával, Mátis Jenõvel, aki ak-
kor képviselõ volt, Eckstein-
Kovács Péterrel, és másokkal is.
Nosztalgiával gondolok arra a
korszakra.” 

Politikusként a mûvelõdési mi-
niszter az Új Magyar Szót a romá-
niai magyar sajtópréri legki-
egyensúlyozottabb lapjának tart-
ja. „Minden olyan vád ellenére,
miszerint az Új Magyar Szó
RMDSZ-párti lap, én soha nem
éreztem azt, hogy a pártomat fog-
ná bármilyen ügyben. Sõt: nem-
régiben volt olyan eset, amely
bennem nagyon keserû szájízt
hagyott, amikor úgy éreztem,
hogy szándékosan negatív fénybe
állít engem a lap. De ez a szemé-
lyes érintettség okán keletkezett

szubjektív vélekedésem. Az omi-
nózus eset elõtt mindenesetre
kedvezõbb volt a véleményem a
lapról” – „osztotta ki” az ÚMSZ-t
Kelemen Hunor. 

„Állásajánlatunk” elõl udvaria-
san kitért: mint elmondta, amikor
a politikát abbahagyja, valóban
visszatérne az íráshoz, de nem na-
pilaphoz. „Kulturális mûsornál,
irodalmi lapnál tudnám elképzel-
ni magam. Elsõsorban írni szeret-
nék, mert ha valami, akkor elsõ-
sorban az írás, a szépirodalom hi-
ányzott nekem az elmúlt években
– magyarázta a miniszter. – Oda
próbálok visszatérni egyszer, mert
rengeteg tervem, rengeteg jegyze-
tem van, amelyekbõl egyszer
majd könyvek születnek.” 

Súlyos csorba érte a Linus Torvalds nevével
fémjelzett, nyílt forráskódú Linux operációs
rendszer imidzsét, amikor a német külügy-
minisztérium bejelentette, hogy lemond a
biztonságos, de bonyolult kezelésû program
használatáról, és teljes egészében Windows
rendszerekre tér át. Ha figyelembe vesszük,
hogy a Nokia is nemrég mondott le
Symbianjáról, szintén Bill Gates otromba,
buta és gyönge biztonságú applikációi ked-
véért, akkor egy, a Google és az Apple ellen
szervezkedõ, globális léptékû hipervállalat
körvonalait fedezhetjük fel, amely politikai,
társadalmi gazdasági és nem utolsó sorban
esztétikái szinten fog belépni az életünkbe.
Az amúgy is szabványosított tartalmú médi-
át ezentúl szabványosított „csomagolásban”
kapjuk majd, és a sok „kékhalál” miatt
megutáljuk majd az ég színét is. De nézzük
a jó oldalát: szabadság, egyenlõség… és egy-
formaság.

(prier)

Kettõs tükör 

GSP – különvált a print és az online

Elkülönítette az nyomtatott és az inter-
netes változatában megjelenõ tartalmakat
a legolvasottabb román sportújság, a
Gazeta Sporturilor (GSP). A tegnap indított
új gsp.ro honlapon ezentúl a nyomtatott
változattól teljesen eltérõ cikkek jelennek
meg (és fordítva). Cãtãlin Tolontan fõszer-
kesztõ a blogján kijelentette: a megújult
honlap egy minõségi sportújság tanúsítvá-
nya. A szerkesztõk arra törekednek, mind
az információéhes internetezõk, hogy
mind pedig a hagyományos újságok szerel-
meseinek az igényeit kielégítsék.

Csámcsogott a moziban, lelõtték

Egy litván férfit halálos lövés ért az egyik
rigai moziban, mert egy nézõtársa szerint
túl hangosan csámcsogott. A zsúfolásig te-
li moziban éppen a Fekete hattyú címû,
több Oscarra is jelölt filmet vetítették, ami-
kor az incidens történt. A multiplex mozi
közönsége már kifelé tartott a filmrõl, ami-
kor egy 27 éves férfi több lövést adott le
egy 42 éves, számára ismeretlen férfira. A
helyszínre érkezõ rendõrök õrizetbe vették
az elkövetõt, akirõl a szemtanúk azt állí-
tották, azért lõtt, mert az áldozat túl han-
gosan csámcsogott popcornevés közben. 

Sztárparádé Bukarestben

„Kisajtóltuk” Kelemen Hunort 

Shakira, a latin pop-rock királynõ május 7-én Bukarestben koncertezik 

Sting, Shakira és Dj. Tiesto – három nagy
név, akiknek tegnap jelentették be a buka-
resti koncertjét. A Roxette, Scorpions és
Bon Jovi nyári szereplését már a tavaly 
beharangozták, de akár Miley Cyrus vagy
Lady Gaga bukaresti fellépésében is re-
ménykedhetnek a rajongók.

Nem Bansky

„majomkodására”

ÚMSZ

Az Amerikai Filmakadémia
visszautasította a brit graf-

fitimûvész, Banksy azon kéré-
sét, hogy az Oscar-gálán jelmez-
ben jelenhessen meg. A gerilla-
mûvészt a legjobb dokumen-
tumfilm kategóriában jelölték
Exit Through the Gift Shop címû
filmjéért. De a törvényen kívüli
alkotó egyik legismertebb allûr-
je éppen az, hogy senki sem is-
meri õt. Éppen ezért azt kérte,
szóvivõkön keresztül, hogy eset-
leges gyõzelme esetén is meg-
õrizhesse inkognitóját. Az új-
donsült filmes kérését azonban
az akadémia elutasította. „Érde-
kes, de nyugtalanító forgató-
könyv lenne, ha a film nyerne,
és öt, majomjelmezbe öltözött
ember lépne a színpadra, és
mind az öten azt mondanák: én
vagyok Banksy. Mégis kinek ad-
nánk oda a szobrot?” – mondta
Bruce Davis, a gála szervezõi-
nek igazgatója. Az akadémia
szakemberei minden bizonnyal
tartanak attól, hogy élõ adásban
a színpadra engedjék a mûvészt,
teret adva sajátos mûvészetének.
Az amerikai televíziózásban
Janet Jackson hírhedt Super
Bowl afférja óta mindent elkö-
vetnek, hogy ilyen többé ne tör-
ténhessen. Ezért, ha Banksy
nyer, a díjat Jamie D’Cruz az
Exit Through the Gift Shop produ-
cere veszi át helyette. Pedig
Banksy a hírek szerint már me-
legített a gálára, Los Angeles
több pontján, az Oscar-esemény
külsõ helyszínén tûntek fel utcai
mûvei. Talán éppen ez nyugtala-
nította a szervezõket. 

Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter újságírói múltjára emlékezett az Új Magyar Szó szerkesztõségében Fotó: Tofán Levente



7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Magyar elsők
9.55 Derrick 
(német krimisorozat)
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 Szelíd szálakon 
- A nemezelésről... (ism. f.)
16.05 A mindenséggel
mérd magad
16.20 Közelebb Kínához
(ism.)
16.50 Univerzum
17.40 Győztesek Világa
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Virágzó városok
20.45 Kisenciklopédia
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Floyd Spanyolor-
szágban
22.10 Viva Kuba (kubai-
francia filmdráma, 2005)
23.35 Sporthírek
23.40 Váltó
23.50 A Karamazov 
testvérek 
(orosz sor.)
1.25 EtnoKlub (ism.)
2.35 Kikötő - Friss (ism.)
3.00 Híradó (ism.)
3.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
3.55 Múlt idő ‘90

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.00 A
földi lányok csábítóak (am.
vígjáték) 15.00 Rudi ma-
lac újra száguld (német
film) 16.45 Ipi-apacs (ame-
rikai-kanadai film) 18.30
Tüzes jég (amerikai akció-
film) 20.15 Gyilkos robo-
tok (amerikai akciófilm)
22.10 Csillagok háborúja -
A birodalom viszszavág
(amerikai film) 0.40
Screamers - Az elhagyott
bolygó (amerikai sci-fi)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Hírek 13.30
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
7eventy 5ive (amerikai
horror, 2007) 1.00 Káma
Szutra (erot. sorozat)

9.00 Hitélet ism. 16.00
Híradó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 17.55 Ze-
ne 18.30 Híradó 19.00
Többszemközt 19.30 Hír-
adó 20.00 A Jazz születé-
sétől napjainkig 21.00
Többszemközt 21.30 Hír-
adó 22.00 Társas Játé-
kok, ism. 

8.30 Esmeralda (mexikói
sorozat) 10.00 Elátkozott
paradicsom (sorozat)
12.45 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 14.30 Szere-
lem és tisztesség (sorozat)
15.30 Clase 406 (sorozat)
16.30 Esmeralda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30
Teresa (sorozat) 20.30
Szerelem és tisztesség (so-
rozat) 21.30 Eliza nyomá-
ban (sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek

FILM+ACASÃ
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Pro Tv, 20.30
Amerikai taxi

Ha a világot a biciklis futárok irányítanák, minden jobban
menne. Vagy legalább is gyorsabban. Belle a leggyorsabb és
legszemtelenebb a kollégái között: pedig ez ebben a szakmá-
ban igazán nagy szó. Végtelen energiáiból még arra is futja,
hogy egy totálisan kétbalkezes rendőr segítségére siessen,
amikor az képtelen elfogni egy egyre veszélyesebbnek tűnő
bankrabló bandát.

DUNA Tv, 22.10
Viva Kuba

Malú és Jorgito jó barátok. A két tizenkét éves gyerek mit
sem ért abból, hogy a két anya ellenséges érzelmekkel vi-
seltetik egymás iránt. Jorgito édesanyja ugyanis meggyő-
ződéses kommunista, a kislányé viszont burzsoá keresz-
tény származású. Amikor meghal Malú nagymamája, a kis-
lány elvált, középkorú édesanyja úgy érzi, hogy nincs már
jövője kubai földön.

TV2, 22.20
Golyóálló szerzetes

Egy névtelen tibeti szerzetes évtizedek óta járja a világot a leg-
nagyobb titokban. Feladata, hogy akár élete árán is megvédjen
egy ősi tekercset, egy tekercset, amely a határtalan hatalom
titkát rejti, s mint ilyen, félelmetes veszélyt jelent a világra, ha
rossz kezekbe kerül. A szerzetesnek hat évtized elteltével meg
kell találnia az utódját, akire rábízhatja a veszélyes kincset.

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
11.40 Néprajzi értékeink
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 Minifesztivál
14.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.25 Az Örök Szövetség
15.55 Mérföldkövek...
16.25 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
17.15 Párizsi jóbarátok 
(fr. vígj. sor.)
18.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.25 Magyar retro
19.20 Átjáró
20.00 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
22.25 Biszku és a többiek
23.45 Záróra (ism.)
0.35 India 
- Álmok útján (sor.)
1.20 Házaspárbaj 
(olasz 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 törté-
netekkel
15.20 Kilenc túsz 
(am. krimisor.)
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
0.20 Házon kívül
0.55 Odaát 
(amerikai akció sor.)
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
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.10 Árva angyal 
(mex. sor.) (ism.)
12.55 Furcsa pár 2.
(am. vígj., 1998)
14.35 EZO.TV
15.40 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sor.)
16.35 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 Marina 
(mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(sor.)
22.20 Golyóálló szerzetes
(am. vígj., 2003)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.30 Tények Este
2.00 EZO.TV - Jósok, 
látók, médiumok!
2.30 Hajsza a gyémántok
nyomában (am.-dél-af.-
kan. f. dráma, 2 rész)
4.00 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 Arcok a liftben
(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.)

9.40 Gyilkos sorok
(sorozat) 10.35 Egy kór-
ház magánélete (ismétlés)
11.40 Greek, a szövetség
(am. vígjáték sorozat)
12.30 Ace Ventura - Állati
nyomozó (am. vígjáték)
14.10 Nyomtalanul (ism.)
16.00 CSI (sorozat) 17.00
Gyilkos számok (sorozat)
18.00 Gordon Ramsay
19.00 A dadus (sorozat)
19.30 Jóbarátok (sorozat)
20.30 Két pasi...(sorozat)
21.30 CSI (sorozat) 0.20
Nyomtalanul (sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Hírek
13.10 Vakációs játékok
14.10 Pontos sportidő
15.10 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak!
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Örüljünk
a focinak! (live) 20.00 Li-
verpool - Sparta Praga
labdarúgó mérkőzés
(live) 22.00 Villarreal -
Napoli labdarúgó mérkő-
zés (live) 0.00 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 Átjáró
14.30 Rondó
15.30 Összhang
16.25 Van öt perce?
16.30 Emberek a termé-
szetben
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
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
Közéleti-politikai magazin
22.05 Az Este
22.40 Az elveszett múlt
(olasz tévéf., 2. rész,
2009)
0.25 Szélesvászon 
- Filmes magazin
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.05 Prizma
1.20 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 50 perc Pleşuval
és Liiceanuval (ism.)
11.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
11.15 UEFA összefoglaló
(ism.)
12.00 Életre szóló utazó
(ism.)
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 Külön kiadás
22.00 CSI: A helyszínelők
(am. sor.)
22.55 Eurovision 2011
23.10 Bábel (francia-
amerikai-mexikói filmdrá-
ma, 2006)
1.35 Professzionisták
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 Jesse Stone
- Éjszakai utazás 
(amerikai krimi, 2006)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Tornado Valley

(amerikai filmdráma,
2009)
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 Amerikai taxi
(am.-francia akció-vígj.,
2004)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, sport
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sor.)
1.00 Europa League
öszszefoglaló

1.30 Amerikai taxi 
(am.-francia akció-vígj.,
2004) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai sor.)
14.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– szórakoztató műsor
(ism.)
16.00 Híradó, Sport
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 Egy rém 
rendes család 
(em. sorozat, ism.)
1.45 C.I.A.: 
Fedőneve Alexa 
(amerikai akciófilm,
1992)

7.00 Lököttek 
(román sor.)
7.45 Szívek találkozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Apád-anyád idejöj-
jön! (amerikai vígjáték,
1998) (ism.)
13.00 Levintza bemutatja
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
15.30 Osso Bucco 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2008)
17.30 Világiak
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Új esély 
– reality show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.30 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Mondenii 
– szórakoztató műsor
0.00 NCIS (krimisor.)
1.00 A csábítás naplója
(romant. f.)
3.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.30 Végzetes 
másodpercek
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
13.00 A túlélés 
törvényei
14.00 Állítólag... 
- Bogaras mítoszok
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Nincs kegyelem
18.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
19.00 Túlélés 
törvényei 
- Moab sivatag
20.00 Állítólag... 
- Zöld darázs
21.00 Hogyan készült?
Fémkeresők, 
Bőr aktatáska, 
permetező repülőgép, 
kukoricawhisky
22.30 Halálos fogás 
- Jó halászatot!
23.30 Katona dolog
0.30 Rács mögött 
külföldön 
- Venezuela
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 szembejö-
vő 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 sor.)
17.00 Hírek,
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Bazár
19.30 Biznisz óra
20.00 Szabad 
a szembejövő sáv
21.00 Murphy törvénye
(angol sor.)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Tomboló öklök 
(am. sor.)
23.55 Győztesek
0.00 Románia 
- Szlovákia futsal 
mérkőzés
1.30 Különleges hadmű-
veletek (ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 Tonomat DP 2 (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 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 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

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

CSÜTÖRTÖK
2011. február 24.
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BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Alfréd, Mirtill és Ottó
napja van.
Az Alfréd germán eredetû
férfinév. Elemeinek jelenté-
se: tündér + tanács. 
A Mirtill francia eredetû
nõi név, jelentése: áfonya,
de az alapszó jelentése a la-
tinban mirtusz.
Az Ottó a német Otto név-
bõl származik, ami az Ot-
kezdetû germán eredetû
nevek beceneve, a jelentése
birtok, vagyon.
Holnap a Mátyások és a
Jázminok ünnepelnek.

Évforduló
• 1455 – Johannes Guten-
berg nyomtatni kezdi az
emberiség elsõ nyomtatott
könyvét, a Bibliát.
• 1919 – Gróf Károlyi Mi-
hály köztársasági elnök sa-
ját birtokán, Kápolnán
megkezdi a földosztást.
• 1997 – Skót tudósok be-
mutatják a sajtónak Dollyt,
az elsõ sikeresen klónozott
emlõst.

Vicc
Két rendõr szolgálatban
van egy üdülõben. Nagy a
meleg, elhatározzák, hogy
megfürdenek. Levetkõz-
nek, bemennek a vízbe, lu-
bickolnak a derékig érõ
vízben, amikor észreve-
szik, hogy a parancsnok
kint sétál a parton.
– Te, komám, most mit csi-
náljunk?
– Bukjunk le!
Erre az elsõ:
– Hahó, fõnök!

Recept
Csirkemellfilé sonkában 
Hozzávalók 4 fõre:
4 csirkemellfilé, 4 ek. olíva-
olaj, 1 kk. szárított rozma-
ring, só, õrölt csípõspaprika,
8 vékony szelet nyers sonka
(„csíkos szalonna”), 1 gerezd
fokhagyma, 1 fej vöröshagy-
ma, 3 szál szárzeller, 3 sárga-
répa, 2 kis cukkini, 1 ek. pa-
radicsompüré, 1/8 liter szá-
raz fehérbor, 2 ek. olívaolaj, 1
kk. reszelt citromhéj, 1 ek.
összevágott petrezselyem. 
Elkészítése: A húst hideg
vízben megmossuk, megtö-
röljük. Forró olajban ropo-
gósra sütjük. Kivesszük és
rozmaringgal, sóval, papri-
kával ízesítjük. Minden filét
2 szelet sonkába göngyö-
lünk. Meghámozzuk és ös-
szevágjuk a fokhagymát és a
vöröshagymát. Megtisztítjuk
a répát, a zellert és a
cukkinit. Mindegyiket vé-
kony csíkokra vágjuk. A pa-
radicsompürét jót elkeverjük
a fehérborral. Forró olajban
üvegesre sütjük a hagymát.
Hozzáadjuk a fokhagymát
és a zöldséget, rövid ideig pi-
rítjuk. Belekeverjük a bort a
paradicsompürével, majd só-
val, paprikával ízesítjük. A
hússzeleteket a zöldségre
fektetjük, és fedõ alatt, ala-
csony lángon 15 percig pá-
roljuk. A filét elõmelegített
tányérra tesszük és melegen
tartjuk. A zöldséghez kever-
jük a citromhéjat és a petre-
zselymet, majd a zöldséget a
hús mellé tesszük és rögtön
tálaljuk. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ha valaki hírt közöl Önnel, fel-
tétlenül hallgassa meg, ne tegyen
úgy, mintha nem lenne rá ideje.
Az új ötletek örömöt okozó cse-
lekvésre késztetik.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Vegye észre, ha valaki gátolná
munkájában, ne menjen el szó
nélkül mellette. Legyen tudatá-
ban képességeinek, és hogy egé-
szen biztosan Önnek van igaza.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma nagyon érzékeny, ráadásul
már reggel bosszúság éri. Mind-
össze egy lépéstévesztésrõl van
szó. Sétáljon egy nagyot a friss le-
vegõn, amint teheti.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szerelmével olyan jól érzik ma-
gukat együtt, hogy elhatározzák,
összeköltöznek. Ha már mind-
ezen túl vannak, úgy ez most a
nagy egyetértés napja.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ami a szívén, az a száján, és ezt
várja el a környezetétõl is. Néha
kíméletlenül õszinte, amivel sok
haragost gyûjt magának. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az érzelmeivel csapdába csalhat-
ják. Ha az eszén nem tudnak túl-
járni, másutt próbálkoznak.
Mint az éji lepke, megszédül egy
kis melegségtõl, ha nem vigyáz.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Rájön, hogy közel nincs akkora
vész, mint gondolta. Nincs más
hátra, mint szakítani azokkal,
akik csõbe húzták, majd cserben-
hagyták.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Családtagja betegsége miatt na-
gyobb teher nehezedik a vállára,
de az Ön támogatása vagy ápo-
lása sokat jelent. Önnek kell má-
soknak is erõt adni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ne hagyja magát elcsábítani egy
siránkozó ismerõse által, aki tá-
mogatást kér. Legyen kedves, de
határozott. Õrizze meg a függet-
lenségét.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Lényeges dolgok történnek ma.
Legyen nyugodt, tisztázza ön-
magával szándékait. Partnere
féltékennyé akarja tenni, mert
kissé mellõzve érzi magát?
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Tervezze meg teendõit, mert kü-
lönben összecsapnak a hullámok
a feje fölött. Ne vállaljon magára
mindenféle apró-cseprõ ügyet.
Az estét töltse kedvesével.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai idõjárás ingerlékennyé
teszi, és különben sincs jó han-
gulatban. Menjen el vásárolni,
sétáljon, beszélgessen. Vegyen
valami apróságot, aminek örül-
ni tud.
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Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Hétközi fordulókkal
folytatódik a nõi kosár-

labda-bajnokság. Tegnap egy
negyedik fordulóból elma-
radt találkozót kellett volna
pótolni, de a Gyulafehérvári
LPS–Kolozsvári U-meccset,
ezúttal útóbbiak kérésére, is-
mét elhalasztották. A kolozs-
vári klub U20-as csapatának
gerincére épülõ gárda az él-
vonal második értékcsoport-
jában (A2, 9-14. helyezettek)
érdekelt, de mert keddig a
korosztályos bajnokságban
szerepelt, és a héten bajnoki
mérkõzése van a Sportullal
is, Florin Covaciu edzõ nem
akarta túlhajszolni játékosait.
Az U egyébként hibátlanul
zárta az U20-as bajnokság
elsõ körmérkõzését, 82-65-re
verte az aradi, 66-38-ra a te-
mesvári, 95-24-re a marosvá-
sárhelyi és 68-29-re a nagy-
bányai csapatot.  Az A2 ötö-
dik fordulója keretében ma
Brassói Galactica Olimpia–
Politehnica Iaºi- és Nagyvá-
radi CSM U–Gyulafehérvári
LPS-találkozókat rendez-
nek, a kolozsvári csapat hol-
nap játszik a fõvárosi Sportul
Studenþesc együttesével. Az
elsõ értékcsoportban (A1, 1-
8 helyezettek) indulnak a
visszavágók, ma a nyolcadik
forduló mérkõzéseit bonyo-
lítják le. A menetrend: Sepsi
BC–SCM CSS Craiova (az
elsõ mérkõzésen: 51-74),
CST Alexandria–Szatmár-
németi CS Municipal (41-
67), Aradi ICIM– Temesvári
Bega Danzio (80-57), Olim-
pia–Rapid (54-72). 

Forma–1

Hírösszefoglaló 

A fõvárosban egy hete
zajló rendbontások, erõ-

szakos cselekmények, a bi-
zonytalan belpolitikai hely-
zet miatt törölték a Forma–1-
es Bahreini Nagydíjat, a vi-
lágbajnokság március 13-án
esedékes nyitóversenyét. Mi-
után Bahrein fõvárosában a
múlt hétfõn robbant ki a poli-
tikai és szociális reformokat
követelõ síiták tüntetése, és
El-Manáma központját az el-
lenzék tartja ellenõrzés alatt,
Szalman bin Hamad al-
Kalifa, az ország trónörökö-
se telefonon értesítette Bernie
Ecclestone-t, hogy a verseny
elmarad. Az F1 elsõszámú
irányítója kifejezte reményét,
hogy a bahreini GP, amely
2004 óta szerepel a száguldó
cirkusz programjában, mie-
lõbb visszatér, és újra rendez-
hetnek versenyt a szahíri pá-
lyán.

Egyelõre nincs hír arról,
hogy pótolják-e valamikor az
év folyamán az eredetileg
húsz versenybõl álló vb elsõ
futamát; az idénynyitó viadal
így március 27-én lesz Mel-
bourne-ben, és a november
27-én esedékes brazil GP-vel
ér véget a sorozat.

„Azt hiszem, okos döntés
született” – mondta Mark
Webber, a Red Bull ausztrál
pilótája. „Most már a mel-
bourne-i nyitó futamban kell
gondolkodnunk.”

„Örülök annak, hogy a
törlés mellett határoztak a
szervezõk” – fogalmazott Fe-
lipe Massa, a Ferrari brazil

versenyzõje. „Egy ilyen hely-
zetben nem szabad futamot
rendezni Bahreinben.”

„Támogatjuk a határoza-
tot és reméljük, hogy hama-
rosan visszatérhetünk a sza-
híri pályára. A bahreiniek
mindig nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket” – véleke-
dett Eric Boullier, a Renault-
istálló csapatfõnöke.

Ez az elsõ eset, hogy politi-
kai okokból törölni kell egy
futamot a Forma–1-ben. Az
1950. május 13. óta lebonyo-
lított 839 GP közül csupán
egy (!) alkalommal kellett az
idõpontot módosítani. Az
1985-ös Belga Nagydíjat ere-
detileg június 2-án kellett vol-
na megrendezni, ám aszfal-
tozás miatt a versenyt csak

szeptember 15-én tudták le-
bonyolítani.

Az idénynyitó Bahreini
Nagydíj törlése miatt várha-
tóan 19 futamos lesz az idei
Forma–1-es autós gyorsasá
gi-világbajnokság. Az idei
módosított versenynaptár:
március 27.: Ausztrál Nagy-
díj; április 10.: Malajziai
Nagydíj; április 17.: Kínai
Nagydíj; május 8.: Török
Nagydíj; május 22.: Spanyol
Nagydíj; május 29.: Monacói
Nagydíj; június 12.: Kanadai
Nagydíj; június 26.: Európa
Nagydíj; július 10.: Brit
Nagydíj; július 24.: Német
Nagydíj; július 31.: Magyar
Nagydíj; augusztus 28.: Bel-
ga Nagydíj; szeptember 11.:
Olasz Nagydíj; szeptember

25.: Szingapúri Nagydíj; ok-
tóber 9.: Japán Nagydíj; ok-
tóber 16.: Koreai Nagydíj;
október 30.: Indiai Nagydíj;
november 13.: Abu-Dzabi
Nagydíj; november 27.: Bra-
zil Nagydíj. 

A kulisszákban zajló ese-
ményektõl függetlenül a piló-
ták tovább próbálgatták vado-
natúj járgányaikat. Vasárnap
a német Nico Rosberg Mer-
cedese, hétfõn azonban már a
brazil Felipe Massa Ferrarija
bizonyult a leggyorsabbnak a
Forma–1-es csapatok barce-
lonai tesztelésén. A hétfõi zá-
rónapon az ausztrál Mark
Webber (Red Bull) a máso-
dik, a svájci Sébastien Buemi
(Toro Rosso) pedig a harma-
dik legjobb idõt érte el. 
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Röviden
Volvo-kupa Miskolcon 

Az olimpiai bajnoki címvé-
dõ magyar férfi vízilabda-vá-
logatott május végén kezdi
meg a felkészülését a nyári,
sanghaji vb-re, de az optimá-
lis keret kialakításában sokat
segíthet a mától péntekig
Miskolcon zajló Volvo-kupa
is. Kemény Dénes és tanít-
ványai meg akarják nyerni a
tornát, amelyen Ausztrália,
Németország és Kanada vá-
logatottja vesz még részt. A
körmérkõzést abban az
uszodában bonyolítják le,
amelynek névadója éppen a
szövetségi kapitány. 

Slágermérkõzés 
Milánóban 

Ma újabb két mérkõzéssel
folytatódik a labdarúgó-Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntõ-
je: az Olympique Marseille a
Manchester Unitedet látja
vendégül, míg a másik pár-
ban az elõzõ sorozat két dön-
tõse, az Internazionale és a
Bayern München csap össze,
Milánóban. A TVR 1 utóbbi
találkozóról számol be élõ-
ben 21.40 órai kezdettel. 

Súlyos büntetés 
a Sparta Prágának 

A Cseh Labdarúgó-szövet-
ség (CMFS) 750 ezer koro-
nás büntetéssel sújtotta a
Sparta Práhát, mert a klub
nem engedte el két játékosát
a válogatottba, a futballisták
ugyanakkor pályára léptek a
Zenit elleni felkészülési mér-
kõzésen. A CMFS ezen felül
Josef Chovanec vezetõedzõt
tíz hétre, az érintett csatáro-
kat, Vaclav Kadlecet és To-
mas Pekhartot pedig két
mérkõzésre tiltotta el. A két
labdarúgó betegségre hivat-
kozva nem utazott el a hor-
vátok ellen február 9-én pá-
lyára lépõ U21-es csapathoz. 

Nyert a Real Sociedad 

A spanyol labdarúgó-Prime-
ra División 24. fordulójának
hétfõ esti zárómérkõzésén a
Real Sociedad 1-0-ra nyert a
Mallorca ellen, és feljött a
táblázat nyolcadik helyére.

Ötöt lõttek 
a Kalapácsosok

Az angol labdarúgó-FA Ku-
pa hétfõ esti nyolcaddön-
tõjében a West Ham United
5-1-re verte a másodosztályú
Burnley-t. Március elsején
Everton–Reading- (II.), egy
nappal késõbb pedig Man-
chester City–Aston Villa-
mérkõzést rendeznek. 

Tamgho világcsúcsa 

Teddy Tamgho 17,91 méte-
res új fedett pályás világ-
csúccsal nyerte meg a férfi
hármasugrást az Aubiere-
ben rendezett francia baj-
nokságon. A 21 éves atléta a
tavalyi, dohai világbajnoksá-
gon felállított saját rekordját
döntötte meg egy centimé-
terrel. Tamgho szabadtéren
minden idõk harmadik leg-
jobb ugrója 17,98 méteres
eredményével.

A bahreini pálya 2004-tõl szerepel a száguldó cirkusz programjában, idén elkerülhetik a versenyzõk

Esik a bahreini futam?

Alpesi sí

T. J. L. 

A Garmisch-Partenkir-
chenben megrendezett

alpesisí-világbajnokság fõ
szervezõje, Peter Fischer
bejelentette, hogy Német-
ország, amilyen gyorsan
csak lehet, újra vb-házigaz-
da lenne. 

A mostani seregszemlét
megelõzõen Németország
elõször 1978-ban rendezett
alpesi-vb-t, s akkor is Gar-
misch-Partenkirchenben. 

Gian Franco Kasper, a
nemzetközi szövetség (FIS)
elnöke nagyon sikeresnek
ítélte a 2011-es vébét, és biz-
tosította a német illetékese-
ket, hogy a világ legjobb sí-
zõi szívesen visszatérnének
Garmischba. Miután a kö-
vetkezõ világbajnokságra
2013 februárjában az auszt-
riai Schladmingban kerül
sor, leghamarabb 2015-ben
jöhet újra szóba egy német
rendezés. 

A 2011-es alpesisí-vb
egyébként osztrák fölényben
zajlott, amit a nyolc medál (a
megoszlás 4-3-1-) bizonyít.
Az éremtáblázat képzeletbeli
dobogóját Franciaország (2-
1-1) és Olaszország (1-2-3)
egészíti ki, aranyérmet még

az amerikaiak (egyet és két
ezüstöt is), a szlovénok (egy-
egyet és egy ezüstöt), a kana-
daiak (egyet) és a norvégok
(egyet) szereztek. A svédek
négy, a németek két, a svájci-
ak és a horvátok pedig egy-
egy medállal gazdagították
gyûjteményüket.    

A világbajnokságok 80
éves történetének legered-
ményesebb országa továbbra
is Ausztria, a maga 259 ér-
mével (85-89-85). 

Az élmezõnyt Svájc (59-
65-55, összesen 179), Fran-
caiország (39-49-31, össze-
sen 119), Németország (33-

31-40, összesen 104) Olasz-
ország (20-21-23, összesen
64), Norvégia (20-17-13,
összesen 50), az Egyesült
Államok (19-23-28, össze-
sen 70) és Svédország (17-7-
16, összesen 40) egészíti ki.    

A sísport jó híre szerint ki-
engedték a kórházból Hans
Gruggert, aki január 20-án,
a Világkupa-sorozat kitz-
büheli lesiklóedzésén bukott
hatalmasat. Az Osztrák Sí-
szövetség szerint a 29 éves
versenyzõt átszállították a
hochzirli rehabilitációs köz-
pontba. Erre azért kerülhe-
tett sor, mert a mûtét után
nem lépett fel komplikáció
és a sportoló gyorsabban
gyógyult, mint várták.

A pályafutása során négy
Vk-futamot nyert síelõ a tré-
ningen az úgynevezett
Mausefallén, egy éles bal ka-
nyar utáni nagy ugratón ve-
szítette el az egyensúlyát,
erõsen beverte a fejét, s az
esés következtében azonnal
elájult. Bukását követõen sú-
lyos fej- és mellkasi sérülé-
sekkel szállították helikop-
terrel az innsbrucki egyete-
mi kórházba, ahol ötórás
életmentõ agymûtéten esett
át. Aztán napokig mestersé-
ges kómában tartották,
melybõl január 31-én ébresz-
tették fel. 

Jól siklanak a németek

Másodszori

halasztás

Labdarúgás 

ÚMSZ

Az Európai Labdarúgó-
szövetség (UEFA) nyil-

vánosságra hozta az idei Baj-
nokok Ligája-döntõre szóló
jegyek árát, a belépõk értéke
az elmúlt két évben közel a
duplájára nõtt. A legolcsóbb,
azaz a harmadik kategóriába
sorolt jegyek 175 euróba ke-
rülnek, ez 2009-ben még
csak 90, míg tavaly 155 euró
(körülbelül 42 ezer forint)
volt. A londoni Wembley
Stadionban május 28-án sor-
ra kerülõ fináléra a két részt
vevõ klub egyenként 25 ezer
darab belépõt kap, míg a ma-
radék 11 ezer jegyet február
24. és március 18. között ér-
tékesítik.

A szurkolókat felháborítot-
ták a jegyárak. „Ez sokkolt
minket, különösen a jelenlegi
gazdasági helyzetben – nyi-
latkozta Michael Brunskill, a
Futballszurkolók Szövetségé-
nek (FSF) szóvivõje. – Az
UEFA annak idején azért tett

szombatra a döntõ napját,
hogy egy családiasabbá tegye
a hangulatot, de ebbõl a
pénzbõl egy család akár már
nyaralni is elmehetne.” „Az
UEFA jól tudja, hogy egy
Bajnokok Ligája-döntõ sok
szurkoló számára csak egy-
szer adatik meg az életben, és
õk ezen üzérkednek” – tette
hozzá a több mint 180 ezer
taggal rendelkezõ nemzetkö-
zi szervezet szóvivõje. Érde-
kesség, hogy egyes nemzet-
közi jegyirodák is hirdetik
már a mérkõzésre szóló belé-
põket, ám nem ritka az ezer
(!) eurós induló ár.

Nemtetszésének adott
hangot Sir Alex Ferguson, a
Manchester United labdarú-
gócsapatának vezetõedzõje
is. „Hihetetlen és egyben ki-
ábrándító! Botrányos! A
jegyárakhoz ráadásul még
hozzáadódik a foglalási díj is,
ami tovább növeli költséget.
Te jó isten! – méltatlankodott
Ferguson, hozzátéve ugyan-
akkor, hogy az edzõk és a já-
tékosok nem tehetnek sem-
mit ez ügyben. 

Jegyárbotrány a BL-ben

Az idei Európa Liga-döntõre szóló legdrágább belépõ is
kevesebbe kerül, mint a BL-fináléra szóló legolcsóbb ti-
kett. A május 18-án Dublinban sorra kerülõ összecsapás-
ra a legolcsóbb, azaz negyedik kategóriájú jegyeket már 50
eurótól el lehet érni, míg a legdrágább 135 euróba kerül. 

EL: lényegesen olcsóbb jegyárak

Gian Franco Kasper a FIS elnöke
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