
Cs. P. T.

Mégsem születik meg ezen a
héten a korábban beharango-

zott protokollum a kormányt tá-
mogató pártok között. A hétfõi
koalíciós egyeztetések után a
Demokrata-Liberális Párt vezetõi
azt nyilatkozták, a dokumentu-
mot ma írják alá a felek, ám Kele-
men Hunor mûvelõdési minisz-
tertõl megtudtuk, az eseményt a
hétvégi RMDSZ-kongresszus
utánra halasztották. A politikus
hangsúlyozta, a dokumentum va-
lójában nem együttmûködési
megállapodás, hanem a közös
kormányzás ütemterve. „Koalíci-
ós megállapodásunk már van. A
dokumentumban tételesen rögzít-
jük a kormány feladatait a 2012-
es választásokig” – magyarázta.
Folytatása a 3. oldalon 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2261 ▼
1 amerikai dollár 3,0800 ▼
100 magyar forint 1,5500 ▼

Közeleg az Oscar-finis

Vasárnap éjszaka gazdára találnak az idei
Oscar-díjak. A gála a filmvilág legfényesebb
eseményének számít, melyen tiszteletét te-
szi Hollywood krémje, a világon pedig
mintegy egymilliárd ember követi az ese-
mény élõ televíziós/internetes közvetítését. 

Megújul a humorfesztivál

Megújul idén az Erdélyi Humorfesztivál,
Kolozsvár után Marosvásárhelyen is meg-
tartják majd a gálaelõadást – jelentették be
tegnap Marosvásárhelyen Bálint Ferenc és
Tóth Szabolcs, a Szomszédnéni Produkciós
Iroda tagjai, valamint Jakab Adorján a társ-
szervezõ RMDSZ részérõl.

Média 9

Vezércikk 3

Társadalom 7
Indul a tavaszi nagytakarítás 

A tél elmúltával Nagyváradon egy hóna-
pig takarítják a köztisztasági vállalat dol-
gozói a várost, a közhasznú munkából
azonban kiveszik a részüket a helyi elítél-
tek és azok is, akik szociális támogatást
igényeltek. Szatmárnémetiben „öko-
zsaruk” vigyáznak a rendre. 

Kultúra 8

Nyertes nélkül
Vadimékkal lepaktálva a szociáldemokra-
táknak sikerült az RMDSZ-t még inkább
jelenlegi kormánykoalíciós partneréhez, a
demokrata-liberálisokhoz kötniük, azaz –

eredeti szándékukkal
szemben – eltávolítaniuk
a Szociál-Liberális Szö-
vetségtõl, függetlenül at-
tól, hogy kit választ majd

meg elnökéül a románi-
ai magyarság érdekkép-
viseleti szervezete kö-

zelgõ kongresszusán. Bogdán Tibor

Megtelt tegnap néhány órá-
ra a kolozsvári Mátyás-szo-

bor elõtti tér: a kincses város
magyar lakói, a történelmi egy-
házak, politikai és civil szerve-

zetek képviselõi közösen ünne-
pelték a nagy király születésé-
nek 568. évfordulóját. A kincses
város fõterén a Himnusz is fel-
csendült. 8. oldal 

Cseke Péter Tamás

Feszültségteli várakozások
elõzik meg a Szövetségi Ál-

landó Tanács (SZÁT) mai ülését,
amelyen az RMDSZ operatív ve-
zetése a hétvégi nagyváradi kong-
resszus napirendtervezetét végle-
gesíti. A három elnökjelölt közül
kettõ ugyanis bírálja az elnökvá-
lasztásnak azt a forgatókönyvét,
amelyet a kongresszusi biztos ké-
szül a SZÁT elé terjeszteni. Ko-
vács Péter javaslata szerint sors-
húzással döntenék majd el a jelöl-
tek felszólalási sorrendjét a kong-
resszuson, s mindegyikük tíz per-
cet kapna a bemutatkozásra. A
SZÁT-nak arra vonatkozóan is
javaslatot kell megfogalmaznia,
hogy az elnökválasztást a kong-
resszus elsõ vagy második napján
tartsák. Folytatása a 3. oldalon 

Napirend elõtti
napirendvita

Románia költségvetésének eddig 900 ezer lejbe kerültek a líbiai összecsapások, ennyit kellett
ugyanis eddig lecsippenteni a sürgõsségi tartalékalapból az észak-afrikai országban rekedt
román állampolgárok hazahozatalára. A veszteségek azonban itt nem érnek véget: a „szám-
lát” gyarapítják majd a Líbiában érdekelt hazai cégek meghiúsult üzletei is. A hosszú távú
hatásokat a lakosság leginkább a töltõállomásoknál fogja megérezni: az olaj ára történelmi
magasságokba szökött. A felkelés kirobbanása óta számos líbiai vezetõ, miniszter, diploma-
ta és magas beosztású katona mondott le tisztségérõl. Írásaink a 2. és 6. oldalon 

A Mátyás-szobrot Kelemen Hunor is megkoszorúzta

Kadhafi, írja a többihez!
A román gazdaságra és a nemzetközi olajárra is kihatnak a líbiai zavargások

Tisztelgés a nagy király elõtt

Moamer el-Kadhafi számláját sok minden terheli. A líbiai felkelõk az utcán követelik a teljhatalmú „uralkodótól”, hogy fizessen tetteiért

Fotó: Sipos M. Zoltán

Protokollum csak
kongresszus után
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Röviden

Márton: nincs remény 
az alkotmánymódosításra 

Bár az alkotmánymódosítás 21 éve szere-
pel az RMDSZ céljai között, mindaddig
nincs remény ennek megvalósulására,
amíg a parlamentben nem jön létre kéthar-
mados többség – szögezte le Márton Ár-
pád háromszéki RMDSZ-es képviselõ a
Horia Rusu Alapítvány által szervezett
konferencián. Hozzátette: a szövetség a
parlamentáris demokrácia híve, amelyben
az államfõ hatásköre jelentõsen korláto-
zott. Márton szerint létre kellene hozni egy
negyedik hatalmi pólust, amit a regionális
autonómiák jelenthetnének. 

Elvált Tõkés László

„Közös hibából” mondta ki a válást tegnap
a nagyváradi bíróság Tõkés László és Tõ-
kés Edith perében. Az indoklás meglepte a
válópert beadó, immár leánykori nevét fel-
vevõ Joó Edith ügyvédjét, ugyanis a volt re-
formátus püspök felesége azt kérte a bíró-
ságtól, hogy férje kizárólagos felelõsségét
állapítsák meg a házasság tönkremenetele
miatt. „Nem nyilatkozom mindaddig, amíg
nem konzultáltam ügyfelemmel. Azután el-
döntjük, hogy mi lesz a következõ lépés” –
hárította el a sajtó kérdéseit Kovács Zsolt, a
felperes ügyvédje. Mint ismeretes, az EP al-
elnökének volt felesége hûtlenséggel és
rossz bánásmóddal vádolta férjét. 

Benyújtották a törvénymódosítást

Benyújtotta a magyar kormány a parla-
mentnek a médiatörvény és a médiaalkot-
mány módosítására vonatkozó javaslatát
tegnap délután. A kabinet kezdeményezte:
a budapesti országgyûlés az indítvány tár-
gyalásakor térjen el a házszabálytól, hogy a
képviselõk mielõbb elfogadhassák.

Obama embere Chicagóban

Már az elsõ fordulóban megnyerte a ked-
den megtartott chicagói polgármester-vá-
lasztást Rahm Emanuel (képünkön). Ba-

rack Obama amerikai elnök volt kabinet-
fõnökének hosszas jogi csatározás árán si-
került a jelöltek listáján maradni, mert el-
lenfelei beperelték amiatt, hogy a szintén
chicagói Obama kíséretében Washington-
ba költözött.

Chmel ellenzi a honosítást

A szlovák miniszterelnök-helyettes szerint
Magyarország döntése a határon túli ma-
gyarok könnyített honosításáról, illetve
szóba került szavazójoguk nehezíti Szlo-
vákiában a kisebbségeket érintõ törvények
elfogadását. „Orbán intézkedése a kisebb-
ségi nyelvtörvény elfogadását is nehezí-
ti”– jelentette ki tegnap Pozsonyban Ru-
dolf Chmel.

A „Guttenberg-galaxis”

A német védelmi miniszter tegnap a parla-
mentben kért bocsánatot a disszertációjá-
ban elkövetett „hibákért”, a dolgozat írása-
kor reá háruló sokszoros megterhelést ne-
vezve a „felületes munka” fõ okának. Karl-
Theodor zu Guttenberg ugyanakkor vissza-
utasította azt a vádat, amely szerint el akar-
ta titkolni, hogy doktori dolgozatához
igénybe vette a Bundestag tudományos
szolgálatának szakértõit.

Gy. Z.

Az Európai Unió tagállamai
és az Európai Bizottság meg-

kezdték a Líbiában tartózkodó,
mintegy 10 ezer EU-állampolgár
kimenekítését – jelentette be
Olivier Bailly, a végrehajtó testü-
let szóvivõje tegnap Brüsszelben.
A külföldi állampolgárok evakuá-
lása már korábban megkezdõ-
dött, Törökország például ötezer-
nél több embert szállított haza,
egy állampolgárát azonban meg-
ölték. Philip Apap Bologna mál-
tai pilóta arról számolt be, hogy a
tripoli repülõtéren zûrzavaros a
helyzet, az utasok egymást tapos-
va próbálnak felszállni a gépekre,
hogy kijuthassanak Líbiából.

Abdel Fattah Junesz al-Abidi
líbiai belügyminiszter bejelentet-
te, hogy átállt a tüntetõkhöz, és
támogatja a Február 17. forradal-
mat – közölte az al-Dzsaszíra arab
hírtelevízió. A felkelés kirobba-
nása óta számos líbiai vezetõ, mi-
niszter, diplomata és magas be-
osztású katona mondott le tiszt-
ségérõl, tiltakozva az ellen, hogy
a Kadhafi-rezsim kegyetlenül le-
számol a tüntetõkkel. A külföldi
lapok közben arról cikkeznek,
hogy az ország területének nagy
részét már a kormányellenes

erõk ellenõrzik, a megosztottság
azonban itt is jól érzékelhetõ: a
hatalom kérdését végsõ soron az
egymással vetélkedõ, igencsak
megosztott törzsek fogják eldön-
teni. A líbiaiak ettõl függetlenül
Kadhafi közeli végében remény-
kednek.

Tömegpusztító fegyvereket is
bevethet saját népe ellen Kadha-
fi líbiai vezetõ – vélekedett teg-
nap Lord David Owen volt brit
külügyminiszter, aki szerint a
nemzetközi közösségnek repü-
léstilalmi övezetet kellene létesí-
tenie Líbia légterében. Ugyanak-

kor Az ENSZ Vegyifegyver-tilal-
mi Szervezete azt közölte, hogy
a líbiai kormányzat megsemmi-
sítette a mustárgáz elõállításá-
hoz szükséges vegyszerek több
mint felét. 

Közben az Európai Unió tag-
országainak illetékesei Brüsszel-
ben áttekintik, milyen szankció-
kat lehet vagy kell alkalmazni Lí-
bia ellen az erõszak aránytalan
alkalmazása miatt. Az ENSZ
Biztonsági Tanácsa pedig kedd
este zárt ajtók mögötti ülésén fel-
szólította Líbiát, hogy haladékta-
lanul hagyjon fel az erõszakcse-
lekményekkel, és egyben elítélte,
hogy az észak-afrikai ország ha-
tóságai leszámolnak a rendszer-
ellenes tüntetõkkel. 

MTI

A Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség (KMKSZ) üd-

vözli és köszönettel elfogadja a
budapesti Emberi Méltóság Ta-
nácsának felajánlását a múlt
szombaton ismételten megron-
gált vereckei honfoglalási emlék-
mû helyreállításával kapcsolatban
– közölte a szervezet elnöke. Ko-
vács Miklós szerint a honfoglalá-
si emlékmû megrongálása sérti a
magyarok méltóságát, mivel a Ve-
reckei-hágón álló emlékjel a ma-
gyar nemzet egésze számára
szimbolikus jelentõségû.

A bûncselekmény egyik gyanú-
sítottja, Oleg Kucin, a szélsõjobb-
oldali Szvoboda párt kárpátaljai
szervezetének elnöke szerint a
magyar emlékmû körül kialakult

konfliktushelyzetet az ukrán ál-
lamhatalom provokálta ki nemze-
tiségi ellentétek szításának szán-
dékával. Az emlékmû lebontását
követelte tegnap Ungváron ki-
adott nyilatkozatában az ukrán
nacionalista szellemiségû Prosz-
vita Szövetség Kárpátalja megyei
szervezete, mert szerinte az em-
lékjel „revansista monstrum”.
Pavlo Fedaka, a nacionalista
irányzatú Ukrán Párt kárpátaljai
szervezetének elnöke pedig
ugyancsak tegnap kijelentette:
„az ukrán–magyar barátság hely-
reállítása érdekében a magyarok-
nak kell kezdeményezniük a Ve-
reckei-hágón álló emlékmûvük
lebontását”. Fedaka hozzátette:
„meg kell végre érteni, hogy ami
jó Magyarországnak, az nem
mindig jó Ukrajnának”. 

Vereckével „csak a gond van”
ÚMSZ

Romániai áldozata is lehet
az új-zélandi földrengésnek:

eltûnt Lia Harca angoltanár.
Christchurchben az ortodox
pap, Emanuel Crainic atya fel-
vette a kapcsolatot a Vöröske-
reszt képviselõivel, és a nõ csa-
ládtagjai is folytatják a keresést.
Közben hetvenötre emelkedett
a várost kedden megrázó föld-
rengés ismert halálos áldozatai-
nak a száma, miközben gõzerõ-
vel folyik az esetleges túlélõk
utáni kutatás – közölték a helyi
hatóságok. A romok alól eddig
120 túlélõt mentettek ki. Egy
rendõrparancsnok az új-zélandi

állami rádiónak nyilatkozva be-
számolt arról, hogy több eset-
ben a romok alatt rekedtek
SMS-üzenetet tudtak küldeni,
vagy valahogy zajt keltettek,
ami segítette a mentõket megta-
lálásukban.

Christchurchben szükségálla-
potot rendeltek el, és mintegy
ezer katonával körülzárták a
belvárost, hogy megelõzzék a
fosztogatást. A J.P. Morgan
pénzügyi szolgáltató 12, a biz-
tosítók katasztrófa okozta vesz-
teségeit felmérõ AIR World-
wide pedig 11,5 milliárd új-zé-
landi dollárra (6,3 milliárd
euróra) becsüli az összes bizto-
sítási kárt. 

Román áldozat Új-Zélandban

Közel Kadhafi végnapjai?

Szaúd-Arábia-szerte meghirdették a Facebook
közösségi portálon március 11-re „a harag nap-
ját”; tegnapig csaknem ötszázan csatlakoztak a
választott vezetõket, a nõknek nagyobb szabadsá-
got és a politikai foglyok szabadon bocsátását kö-
vetelõ felhíváshoz. Lelõttek két rendszerellenes
tüntetõt kedden késõ este a szanaai egyetemnél –
közölték szemtanúk. A jemeni fõváros felsõokta-
tási intézményénél ülõsztrájkolókra a kormány-

pártiak egy fegyveres csoportja támadt rá. Királyi
kegyelemben részesült, és így szabadlábra került
23 síita aktivista Bahreinben. Hamad bin Ísza al-
Kalifa király hétfõn rendelte el a síita foglyok el-
engedését és a politikai foglyok ellen folyamatban
lévõ bírósági eljárások felfüggesztését, beleegyez-
ve ezáltal a síita ellenzék egyik követelésébe. A ki-
rály tegnap Szaúd-Arábiába utazott, hogy megbe-
szélést folytasson a szaúdi uralkodóval.

Líbia egy része már a felkelõk kezén van. Attól tartanak, hogy Kadhafi tömegpusztító fegyvereket is bevet

A megrongált vereckei emlékmû. Az ukrán nacionalisták lebontatnák

Munkatársunktól

Csillagászok arra figyelmez-
tetnek, hogy az elmúlt idõ-

szakban rendkívüli mértékben
aktivizálódott a Nap tevékenysé-
ge, és olyan durva napviharok
várhatók, amilyenekhez hasonló
még soha az emberiség történe-
tében nem fordult elõ. Szakértõk
szerint a készülõfélben lévõ, szo-
katlan mértékû napkitörések
akár a mûholdas rendszereket is
tönkretehetik, valamint áramki-
maradásokat okozhatnak a boly-
gó minden részén, amellyel mil-
liárdos károkat okozhatnak. Rá-
adásul ha a napkitörés eléggé

erõs, ezek az állapotok akár hó-
napokig is eltarthatnak, és hatá-
suk csak a New Orleanst romba
döntõ Katrina hurrikán pusztítá-
sával mérhetõ. A kitörés esélye
azért hatalmas, mert a Nap most
lép be természetes ciklusának
legaktívabb periódusába. Boly-
gónk már egy héttel ezelõtt ízelí-
tõt kapott a Nap hatalmas erejé-
bõl, amikor egy erõs kitörés má-
sodpercenként 933 kilométeres
gyorsaságú energiaplazmát lõtt
a Föld felé, ami több területen
megbénította a rádiós kommuni-
kációt. A közelmúltban például
Kínában már tapasztalni lehetett
a jelenséget. 

Hatalmas napviharok jönnek

További forrongások az arab világban



Folytatás az 1. oldalról

Kelemen Hunor kérdésünkre
hangsúlyozta, a „szerzõdés” a
Boc-kormány mandátumára szól.
A miniszter Gheorghe Fluturnak,
a PD-L fõtitkárhelyettesének kije-
lentésére reagált, amely szerint a
megállapodás nemcsak 2012-ig
szól, célja, hogy ez a koalíció kor-
mányozzon a 2012-es választások
után is. A dokumentum kidolgo-
zása egyébként jó ideje húzódik
már. Fekete-Szabó András szená-
tusi frakcióvezetõ három hete azt
nyilatkozta lapunknak, hogy a
megállapodást „egy-két héten be-
lül” írják alá a koalíciós pártok. A
poltikus szerint azért volt szükség
írásos megállapodásra, „hogy ne
maradjon a levegõben az, amik-
ben a koalíciós tanácskozásokon
megegyezünk”. Mint ismert,
hangsúlyos szerepet kapnak
majd a dokumentumban a gaz-
daságélénkítõ intézkedések, pél-
dául a kisvállalkozások kedvez-
ményes hitelezése vagy a fiatal
vállalkozók tízezer eurós támo-
gatása. Újdonság, hogy határ-
idõkhöz kötik a különbözõ jog-
szabályok – köztük az RMDSZ
által szorgalmazott törvények –
elfogadását. A prioritáslistán sze-
repel az RMDSZ által szorgal-
mazott kisebbségi törvény és a
régiók átszervezésérõl szóló jog-
szabály is. 

Folytatás az 1. oldalról

Olosz Gergely elnökjelölt már azt
is kifogásolja, hogy az operatív
testület „az utolsó pillanatban” ül
össze megtárgyalni a kongresszus
napirendtervezetét. „A küldöttek-
kel szembeni tiszteletlenségnek te-
kintem azt, hogy az RMDSZ fel-
sõ vezetése halogatta ezt az ülést.
Nyakunkon a kongresszus, és
még azt sem lehet tudni, hogy
melyik napon tartjuk az elnökvá-
lasztást” – háborgott a képviselõ.
Olosz azonban leginkább azt fáj-
lalja, hogy Kovács Péter elképze-
lése szerint a jelöltek csak tíz per-
cet kapnak a bemutatkozásra.
„Markó Béla leköszönõ elnök 45
percet kap majd arra, hogy a

múltról beszéljen. A jelöltek pedig
összesen 30 percet kapnának arra,
hogy a jövõrõl beszéljenek. Ezt az
aránytalanságot én méltánytalan-
nak tartom” – mondta a három-
széki elnökjelölt, aki azonban an-
nak már nem tulajdonít jelentõsé-
get, hogy az elnökválasztást me-
lyik napon tartják. „Nekem mind-
egy, lehet szombaton is, vasárnap
is” – jelentette ki az ÚMSZ-nek.

Eckstein-Kovács Péter elnökje-
lölt szintén kevesli a tíz perc fel-
szólalási lehetõséget. Leginkább
azonban azt fájlalja, hogy a jelöl-
tek a kongresszus elõtt nem üt-
köztették a közvélemény elõtt az
elképzeléseiket. „Jó lett volna, ha
az Erdély TV-ben a bukaresti tévé
magyar adásában vitatkozhattunk

volna egymással” – mondta az ál-
lamfõ kisebbségügyi tanácsadója.
Eckstein ugyanakkor továbbra is
kifogásolja a kongresszusi biztos
személyét. Szerinte Kovács Péter
elkötelezte magát az egyik jelölt
mellett, így nincs biztosítva az
esélyegyenlõség a kongresszuson.
Amúgy a jelölt az elnökválasztást
vasárnapra tenné. „Jobb lenne, ha
a kongresszus végén választanánk
meg az elnököt, mert így a kül-
döttek meghallgathatják a jelöltek
véleményét az alapszabályzattal
és a programmal kapcsolatban” –
mondta lapunknak.

Ellenjelöltjeivel szemben Kele-
men Hunor elegendõnek tartja a
tíz perc felszólalási idõt. „Szerin-
tem a hegy alatt akar abrakolni

az, aki ennél hosszabb beszédre
tart igényt. Ez nem bemutatkozó
beszéd, hiszen a küldöttek már
mindannyiunkat ismernek” –
magyarázta lapunknak a mûve-
lõdési miniszter. A jelölt azt sze-
retné, ha a tisztújítást már szom-
baton megtartanák. „A küldötte-
ket is ez érdekli a leginkább.
Emellett természetesnek tartom,
ha a jelenlegi elnök leköszönése
után új elnököt választanánk,
mert így nem keletkezne hatalmi
ûr a szövetség élén” – jelentette
ki Kelemen.

Kovács Péter elutasította Olosz
Gergely és Eckstein-Kovács Péter
bírálatait. „A SZÁT akkor se ül-
hetett volna össze hamarabb, ha a
feje tetejére áll. Amúgy is, ez a
viccbeli nyuszi esete a sapkával és
a cigarettával. Ha egy hónappal
ezelõtt hozzuk nyilvánosságra a
napirendtervezetet, akkor az lett
volna a baj. Én nem csodálkoz-
nék, ha abba kötnek bele egyesek,
hogy a nagyváradi szállodai szo-
bájuk nem a tengerre néz” – üzen-
te Olosz Gergelynek a kongresz-
szusi biztos. Kovács kitart amel-
lett, hogy tíz perc kortesbeszéd
elegendõ a kongresszuson. „Aki-
nek hosszú hetek nem voltak ele-
gendõek a küldöttek meggyõzésé-
re, annak egy óra sem lesz elég” –
vélekedett. Eckstein támadásaira
úgy reagált: az RMDSZ szabály-
zata szerint a kongresszusi biztos-
nak nincs megszabott feladata az
elnökjelöltek vonatkozásában.
„Amit a szabályzat nem tilt, azt
megengedi. Tetszik, nem tetszik,
az ügyvezetõ alelnököknek van
hangja, van álláspontja, van véle-
ménye” – jelentette ki. Leszögez-
te: garantálni tudja az esélyegyen-
lõséget a kongresszuson a jelöltek
számára. 
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Vér nem válik vízzé: Ion
Iliescu egykori, jelenleg
Szociáldemokrata Párt
névre hallgató csapata
nem tagadja meg ön-
magát – sem régi szö-
vetségesét, mindenkori
„tartalékcsapatát”, a

Nagy-Románia Pártot.
Miután Iliescu államfõsége idején Corneliu
Vadim Tudorék szerves részét képezték az
1989 után hatalomra került legellenszenve-
sebb hatalmi érdekszövetségnek, a tömörülé-
sük mellett a Társadalomi Demokrácia
Pártjából, a Román Nemzeti Egységpártból
és a Szocialista Munkapártból álló „vörös
négyszögnek”, most az Adrian Nãstase „kis
Titulescuja” által vezetett szociáldemokra-
ták ismét összekacsintottak a „tribunnal”.
Igaz, egyelõre csak megyei szinten, ám a
Nagy-Románia Párt vezére máris országos-
sá válható szövetségben gondolkodik. 
Victor Ponta a populisták kedvenc érvével, a
lakosság érdekével magyarázza az együtt-
mûködést a kiszámíthatatlan, szélsõséges,
Európa-ellenes – voltaképpen tehát az or-
szág és a nép érdekei ellen fellépõ – párttal. 
De a szövetkezés azért is érthetetlen, mert az
a Szociáldemokrata Pártnak sem jó.
Vadimmal Pontáéknak esélyük sincs meg-
valósítani legfõbb törekvésüket és leghõbb
óhajukat – Traian Bãsescu menesztését –, és
parlamenti többséget sem szerezhetnek,
amelyre viszont a Nemzeti Liberális Párttal
együtt létrehozott Szociál-Liberális Szövet-
ségben esélyük lehetne.
Csakhogy – bár a román pártok magatartá-
sa, amint most Pontáék is igazolták, nehe-
zen kiszámítható – a szociáldemokraták új
partnerét feltehetõen a nemzeti liberálisok
sem fogadják kitörõ örömmel, hiszen ezzel
maguk is Vadimék szövetségeseivé válnak.
Bizonyára értetlenkedve kapkodták a fejüket
a hírre is, miszerint a szociáldemokraták és
a nagyromániások egymás legjobb helyen
szereplõ jelöltjét támogatják majd a válasz-
tásokon, jóllehet Pontáék korábban ezt ép-
pen liberális szövetségesüknek ígérték meg,
méghozzá szerzõdésben rögzítve.  
Crin Antonescu és csapata egyszerûen ku-
tyaszorítóba került, hiszen a párton, vala-
mint választói táborán belül sokan még a
szociáldemokratákkal felvállalt közösködé-
sen is fintorogtak – elképzelhetõ, mit szólnak
most a nagyromániásokkal való „közös ház-
tartáshoz”.
Mindemellett Vadimékkal lepaktálva a szo-
ciáldemokratáknak sikerült az RMDSZ-t
még inkább jelenlegi kormánykoalíciós part-
neréhez, a demokrata-liberálisokhoz kötni-
ük, azaz – eredeti szándékukkal szemben –
eltávolítaniuk a Szociál-Liberális Szövetség-
tõl, függetlenül attól, hogy kit választ majd
meg elnökéül a romániai magyarság érdek-
képviseleti szervezete közelgõ kongresszusán. 
A történteket nyilván a romániai magyar-
ság képviseleti szervezete sem üdvözli, ame-
lyet joggal aggaszthat egyrészt mozgásteré-
nek ilyeténképpeni beszûkülése, másrészt a
szélsõségesek – remélhetõen csak idõleges,
konjunkturális – térnyerése.
Victor Ponta így „negatív bravúrt” könyvel-
het el: sikerült olyan szövetséget létrehoznia,
amely senkinek sem használ.

Nyertes nélkül

Bogdán Tibor

Napirend elõtti vita

Elnökválasztás a 2007-es aradi kongresszuson. Az urnába dobott cetlin csak Markó Béla neve szerepelt Fotó: ÚMSZ/archív

Román lapszemle

Nyolc, illegálisan épített palotája közül né-
gyet politikai kapcsolatai bevetésével és fe-
nyegetésekkel telekeltetett az elõzetes letar-
tóztatásban levõ Bercea Mondialu. (Gân-
dul) A válság ellenére négy román ál-
lampolgárnak arra is futotta, hogy egzoti-
kus szigeteken vásároljon ingatlant. Csak
egyikük neve ismert, Dinu Patriciu üzlet-
ember nyíltan felvállalta a Karib-szigeten
lévõ luxusvilláját. (Gândul) Bár az or-
szág 35 százaléka hegyes vidéknek számít,
rendkívül mostoha körülmények között le-
het téli sportokat ûzni. A bobosok és szán-
kósok szenvedik meg leginkább az infrast-
ruktúra hiányát, az országos bajnokságot
osztrák pályákon rendezik. (Puterea)

Protokollum csak
kongresszus után

M. Á. Zs.

Az RMDSZ-kongresszus kö-
zeledtével megsokasodtak a

Demokrata-Liberális Pártban
(PD-L) a miniszterelnöki tisztség
„sorsával” kapcsolatos állásfogla-
lások, sokan arra számítanak,
Traian Bãsescu államfõnek sike-
rül meggyõznie Emil Boc kor-
mányfõt arról, hogy a pártelnöki
tisztség javára mondjon le a kabi-
net vezetésérõl. 

Udrea: elláttuk 
feladatunkat 

Elena Udrea régiófejlesztési és
turisztikai miniszter, a PD-L fõ-
városi elnöke tegnap kétszer is
hallatta hangját a témában. Elõbb
„kapitális tévedésnek” nevezte
alakulata határozatlanságát, sze-
rinte ugyanis az RMDSZ kong-
resszusa után meg kell hozni azo-
kat a döntéseket, amelyekkel visz-
sza tudják nyerni a lakosság bi-
zalmát. Blogbejegyzésében azzal
indokolta a „határozott döntés”
szükségességét, hogy a gazdasági
válságintézkedések súlya alatt
megrokkant kabinetet fel kell fris-
síteni. Szerinte a Boc-kormány
tisztességesen ellátta feladatát, az
1989-es forradalom után egyetlen
kabinet sem hajtotta végre ekkora
következetességgel reformintéz-
kedéseit. „És tettük ezt a korábbi-
nál populistább ellenzék, vala-

mint a gazdasági érdekcsoportok
által irányított sajtó asszisztálása
mellett. Ehhez politikai bátorság-
ra és áldozatkészségre volt szük-
ség” – veregette meg saját és kol-
légái vállát Elena Udrea. Hozzá-
tette: a helyzet paradoxonja,
hogy miközben a gazdaság las-
san-lassan kilábal a válságból a
lakosság bizalma a kormányban
nagyon alacsony, amin változtat-
ni kell. 

Cezar Preda védi Bocot

Elena Udrea álláspontja nem
nyerte el minden kollégája tetszé-
sét, Cezar Preda PD-L-alelnök
szerint „hallatlan”, hogy egyes
miniszterek kiborítanák Emil
Bocot a kormányfõi székbõl. A
Radio France Internationale-nak

(RFI) adott interjújában Preda
rossznak nevezte a pártfüggetlen
szakértõ miniszterelnök ötletét,
hangsúlyozva, hogy az alakulat
reformjáról szóló vitát nem a
nyilvánosság elõtt kellene lefoly-
tatni. „Nekem van miniszterelnö-
köm és kormányom, amelyben
megbízom és támogatom az ál-
lam reformját. Nem kell nekem
az államfõ keresései után igazod-
nom, részemrõl csináljon, amit
akar” – fogalmazott Cezar Preda.
A PD-L-alelnök vehemens állás-
pontjával szembesülõ Elena
Udrea a Realitatea hírtelevízió
videobeszélgetésének vendége-
ként úgy pontosította korábbi
nyilatkozatát, hogy a kormányba
vetett bizalom helyreállítása alatt
nem kell feltétlenül Emil Boc le-
váltását érteni. 

Emil Bockal vagy nélküle?

IRES: a miniszterelnöknek le kellene mondania
A miniszterelnök-csere mellett szól az IRES közvélemény-kutató
intézet tegnap nyilvánosságra hozott felmérése is. Eszerint a la-
kosság 65 százaléka azon a véleményen van, hogy Bocnak le kel-
lene mondania. A lakosság bizalmatlansági szintjét hûen tükrözi
az is, hogy a megkérdezettek 60 százaléka akkor sem fog megbíz-
ni a kabinetben, ha azt már nem Emil Boc vezeti. Arra a kérdés-
re, elfogadnának-e egy pártfüggetlen, technokrata miniszterelnö-
köt, a megkérdezettek 51 százaléka nemmel, 47 százaléka pedig
igennel válaszolt. Boc lehetséges utódját a lakosság 51 százaléka
nem tudta megnevezni, 25 százalékuk Mugur Isãrescu jegybanki
kormányzót látná szívesen a kabinet élén, 9 százalékuk Victor
Ponta szociáldemokrata pártelnöknek szavazna bizalmat, Klaus
Johannis nagyszebeni szász nemzetiségû polgármestert csak a
megkérdezettek 6 százaléka juttatná a Victori-palotába. 
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Bogdán Tibor 

Traian Bãsescu államfõ
nem titkolta, Emil Boc

sorsáról, illetve az esetleges
új kormányfõ személyérõl az
RMDSZ összejövetele után
hoz majd döntést. A szociál-
demokraták félszemmel úgy-
szintén a nagyváradi ese-
mény felé sandítanak, felte-
hetõen elnökük a kong-
resszus eredményére várva
állította le a megyei pártszer-
vezetek Nagy-Románia
Párttal történõ további helyi
megállapodásainak megkö-
tését. Az érdekvédelmiek kö-
rében pedig már amolyan
szokássá vált, hogy (ki tudja,
milyen ráció alapján) az
RMDSZ különféle összejö-
vetelei – a Szövetségi Képvi-
selõk Tanácsa ülései, most
pedig a kongresszus – alkal-
mából tüntetnek „dolgozói
jogokért” a rendezvények
helyszíne elõtt. 

Felértékelõdött szerep

Kétségbevonhatatlan tény
tehát, hogy az RMDSZ sze-
repe jelentõsen felértékelõ-
dött az utóbbi idõszakban. A
romániai magyarság képvi-
seleti szervének támogatása
nélkül ugyanis a kormány el-
veszíti parlamenti többségét,
ami érthetõvé teszi a demok-

rata-liberálisok „vonzal-
mát”. Az ellenzéki pártok
pedig – hatvan százalékot
meghaladó népszerûségi
mutatójuk ellenére – a telje-
sen biztos majdani törvény-
hozási fölény szavatolása
céljából udvarolnak az
RMDSZ-nek, amely azon-
ban egyelõre nem kíván sza-
kítani kormánykoalíciós
partnerével.

Igaz, erre egyelõre az el-
lenzéki parlamenti politikai
alakulatok magatartása sem
igen ösztönzi. Mind a Szoci-
áldemokrata Párt, mind a
Nemzeti Liberális Párt több
alkalommal is tettek ma-
gyarellenes kijelentéseket az
utóbbi idõben, Victor Ponta
szociáldemokratái pedig
nemcsak a Szociál-Liberális
Szövetségen belüli partnerü-
ket, a nemzeti liberálisokat
döbbentették meg, de az
RMDSZ-t is még inkább el-
távolították maguktól a
Nagy-Románia Párttal kiala-
kított helyi együttmûködé-
sükkel.

Az RMDSZ ellenzékkel
szembeni jelenlegi bizalmat-
lanságát egyébként alátá-
masztja az a körülmény is,
hogy az utóbbi években szûk
egyéni vagy pártérdekekbõl
mind a szociáldemokraták,
mind a nemzeti liberálisok
késznek mutatkoztak a szö-

vetkezésre Corneliu Vadim
Tudor szélsõséges tömörülé-
sével; a Nagy-Románia Párt
jelentette a „kompromisszu-
mos megoldást” valamennyi
román párt számára, ha érde-
keik éppen úgy kívánták meg. 

Kísért a 
„vörös négyszög”

A szociáldemokraták Ilfov
megyei szervezete nemrégi-
ben szövetségre lépett Vadim
Tudorék pártjának helyi tö-
mörülésével. Igaz, a szociál-
demokraták már két évtizede
kacsintanak össze minden le-
hetséges alkalommal a nagy-
romániásokkal, akikkel
Nicolae Vãcãroiu kabinetjé-
ben a hírhedett „vörös négy-
szög” keretében együtt is kor-
mányoztak a Ceauºescu volt
miniszterelnöke, Ilie Verdeþ
által alapított Szocialista
Munkapárt és Gheorghe
Funar Román Nemzeti Egy-
ségpártja mellett. 

A mostani protokollum-
nak azonban közelebbi elõz-
ménye is van: a két alakulat
tavaly decemberben Gorj
megye szintjén kötött hason-
ló megállapodást, szavatolva
maguknak a többséget a me-
gyei tanácsban. 

De a demokrata-liberáli-
sok sem voltak finnyásak,
amikor 2009 júniusában
többséget akartak szerezni
maguknak a bukaresti fõta-
nácsban: habozás nélkül szö-
vetségre léptek a Nagy-Ro-
mánia Párttal.

A demokrata-liberálisok
egyébként Gigi Becali Új
Nemzedék Pártjával is
együttmûködési protokollu-
mot kötöttek azért, hogy sza-
vatolják az egyszerû többsé-
get két fõvárosi alpolgármes-
ter megválasztásához. Ezzel
egyben megakadályozták a
szociáldemokratákat abban,
hogy leváltsák a demokrata-
liberálisok által támogatott
alpolgármestereket, és elle-

hetetlenítették a szociálde-
mokrata Marian Vanghe-
liének azt a törekvését is,
hogy kiterjessze hatalmát a
teljes fõvárosra.

De szükség esetén fenntar-
tás nélkül szövetkeztek Va-
dim Tudorékkal a nemzeti li-
berálisok is: Hunyad megyei
képviselõjelöltjük tavaly a
nagyromániások segítségével
jutott mandátumhoz.

Vállvetve az 
erdélyi magyarsággal

Ilyen körülmények között
aligha lehet komolynak ven-
ni Victor Ponta legfrissebb
bejelentését, miszerint leállít-
ja pártja és Vadim Tudorék
további helyi együttmûködé-
sét. Egyrészt feltehetõen
csak konjunkturális „szüne-
teltetésrõl” van szó – Ponta
még mindig bízik abban,
hogy az RMDSZ kongresz-
szusa után meggyõzheti az
új elnököt a Szociál-Liberális

Unióhoz való csatlakozás-
ról. Másrészt a már megszü-
letett megállapodásokat nem
lehet meg nem történtté ten-
ni, már csak azért sem, mert
a szociáldemokraták és a
nagyromániások Ilfov me-
gyei együttmûködési egyez-
ménye 2019 végéig szól! És
bár Victor Ponta szerint a
kétoldalú együttmûködésrõl
kizárólag helyi szinteken le-
het szó a két párt között, az a
tény, hogy az Ilfov megyei
egyezményt a szociáldemok-
raták részérõl a párt alelnö-
ke, Robert Negoiþa írta alá,
bizonyos mértékig nyilván-
valóan országos szinten is el-
kötelezi a tömörülést. Fõleg,
hogy az együttmûködést az
alelnök újabb gyõzelemnek
nevezte a Traian Bãsescu ál-
lamfõi tisztségbõl történõ fel-
függesztéséhez vezetõ úton.

Mindez igazolja a politikai
elemzõk megállapítását, mi-
szerint lépésükkel a szociál-
demokraták a Nagy-Romá-
nia Pártot voltaképpen be-
csempészték a „cselédbejá-
rón” a Szociál-Liberális Szö-
vetségbe. Amelyhez tehát
ilyen körülmények között az
RMDSZ-nek vajmi kevés
köze lehet. 

A kialakult helyzet még in-
kább érvényessé teszi a romá-
niai magyarság képviseleti
szervezetének elnöki tisztsé-
gére pályázó Kelemen Hunor
programjának egyik sarkala-
tos megállapítását, miszerint
egyetlen állandó szövetsége-
sének csakis az erdélyi ma-
gyarságot tekintheti az
RMDSZ, amely így nem is
kíván semmilyen román vagy
határon túli politikai párt ki-
szolgáltatottjává lenni. 

Az igazi szövetséges

MTI/ÚMSZ

A tavaly õsszel életbe lép-
tetett menetrend elsõ ese-

ményeként az Európai Bi-
zottság a múlt hónapban ki-
adta elsõ Éves növekedési jelen-
tését. Ez kijelöli az EU-beli
makrogazdasági és költség-
vetési egyeztetés és pálya kí-
vánatos irányát. 

Brüsszeli ajánlások

Ehhez a bizottság hátteret
vázolt fel: „2010-ben az EU-
tagállamok bruttó állam-
adóssága összesen a GDP
85 százalékára emelkedett
az euróövezetben, EU-szerte
pedig 80 százalékra. Európá-
ban a középtávú potenciális
növekedés az elõrejelzések
szerint alacsony marad, a
becslések szerint 2020-ig 1,5
százalék körüli szinten lesz,
ha nem kerül sor a fõbb ver-
senytársakkal szemben mu-
tatkozó munkatermelékeny-

ség-lemaradás csökkentését
célzó strukturális intézkedé-
sekre. Ciklikus jellege miatt a
fellendülés önmagában még
nem elegendõ ahhoz, hogy
Európát visszavezesse a vál-
ság elõtti gazdasági helyzet-
be, és ahhoz, hogy felszívja a
felhalmozott hiányokat.”

A jövõ évi állami költség-
vetések tervezéséhez a
brüsszeli bizottság több
ajánlást is tesz. Fontosnak
tartja a szigorú költségvetési
konszolidációt: a tagállam-
oknak a közkiadások növe-
kedését szigorúan a középtá-
vú GDP-növekedés rátája
alatt kell tartaniuk, miköz-
ben prioritásként kell kezel-
niük a fenntartható növeke-
dést elõsegítõ kiadásokat,
olyan területeken,  mint a
kutatás és innováció, az ok-
tatás és az energetika. A
közvetett adók növekedés-
barátabbak a közvetlen
adóknál, az adókulcsok
emelésével szemben pedig

az adóalapok szélesítését
kell elõnyben részesíteni. 

Korrigálni kell a makro-
gazdasági egyensúlytalansá-
gokat: a magas folyófizetési-
mérleg-hiányú és jelentõsen
eladósodott tagállamok ese-
tében az intézkedések kiter-
jedhetnek a bérek szigorú és
tartós visszafogására, ideért-
ve a béralkurendszerek index-
álási záradékainak felülvizs-
gálatát is.

A munkavállalás vonzób-
bá tétele szempontjából a
munkaerõ-kereslet serkenté-
se és a növekedés megte-
remtése érdekében vala-
mennyi tagállamnak priori-
tásként kell kezelnie a mun-
ka megadóztatásától való el-
mozdulást.

A fellendülés beindulásá-
val felül kell vizsgálni a mun-
kanélküli-ellátásokat annak
érdekében, hogy ösztönöz-
zék a munkavállalást, elke-
rüljék az ellátásoktól való
függõséget és alkalmazkodja-
nak a gazdasági ciklusokhoz.

Szükségesnek mutatkozik
a nyugdíjrendszerek reform-
ja: azoknak a tagállamoknak,
amelyek még nem hoztak

ilyen intézkedéseket, meg
kell emelniük a nyugdíjkor-
határt. A tagállamoknak pri-
oritásként kell kezelniük az
elõrehozott nyugellátás leépí-
tését, és célirányos ösztönzõ-
ket kell alkalmazniuk az idõ-
sebb munkavállalók foglal-
koztatására és az egész életen
át tartó tanulás elõmozdítá-
sára. A tagállamoknak elõ
kell mozdítaniuk a magán-
megtakarítások növekedését
a nyugdíjjövedelmek növelé-
se érdekében.

Országspecifikus 
politikai 
iránymutatások

A brüsszeli bizottság aján-
lásai alapján az Európai Ta-
nács a nyár elõtt országspeci-
fikus politikai iránymutatáso-
kat dolgoz ki, a politikai ko-
ordináció integrált megköze-
lítésének szellemében pedig
egyszerre fogja értékelni a
költségvetési és a növekedési
stratégiákat.

A jövõtõl ez évente rend-
szeressé válik. Az euróöve-
zeti, illetve az EU-beli ál-
lam- és kormányfõk követ-

kezõ, márciusi csúcsértekez-
letének napirendjén szerepel
még a közös államháztartási
célok (legföljebb 3 százalé-
kos folyó hiány, legtöbb 60
százalékos bruttó állam-
adósság a GDP-hez képest)
kikényszerítését szolgáló
büntetésrendszer szigorítá-
sa, illetve a bajba került or-
szágok támogatására tavaly
létesített Euróövezeti Men-
tõalap (EFSF) kapacitásá-
nak növelése és állandósítá-
sa az Európai Stabilitási Me-
chanizmus keretében.

Egyirányú út?

Mindehhez járult a leg-
utóbbi, február eleji csúcsér-
tekezleten a német és a fran-
cia kormány közös, immár a
bizottsági ajánlásokhoz csa-
tolt javaslata „európai ver-
senyképességi paktum” meg-
kötésére, amely elõírja a bé-
rek, fizetések inflációs kiiga-
zításának megszüntetését, a
diplomát és más, szakképesí-
tést igazoló okmányok elis-
merését, az átlagos nyugdíj-
korhatár hozzáigazítását  a
demográfiai fejleményekhez,

az „adósságriadó” mecha-
nizmusának kötelezõ beikta-
tását a nemzeti alkotmá-
nyokba, nemzeti válságkeze-
lõ rendszer létrehozását a
bankok számára.

Eddig már Görögország és
Olaszország ellenezte az EU
beleszólását az alkotmányo-
zásba, Belgium, Luxemburg,
Ausztria, Portugália és Spa-
nyolország ellenezte a bérin-
dexálás megszüntetését, kü-
lön Ausztria a nyugdíjkorha-
tár emelése ellen is felszólalt,
Írország és Magyarország je-
lezte, hogy nem tetszik az
adóharmonizáció.

Ez azonban nem jelenti
azt, hogy mindebbõl nem le-
het valóság – csakúgy, mint
szinte mindenbõl, amit az
EU az utóbbi 54 évben las-
san, de biztosan végrehaj-
tott. És a kacifántos elneve-
zések és rövidítések (ver-
senyképességi paktum, sta-
bilitási mechanizmus, sze-
meszter stb.) most már mind
egy irányba mutatnak: afelé,
amelynek egyelõre szintén
csak a fantázianevét tudjuk
– az Európai Egyesült Álla-
mok felé. 

Irány az Európai Egyesült Államok?

Az RMDSZ X. kongresszusa

A romániai politikai élet középpont-
jába került az RMDSZ hétvégi,  X.
kongresszusa. A fõbb parlamenti 
pártok, az államfõ, de még a szak-
szervezetek is a tisztújító rendez-
vényhez kötik további lépéseiket.

A „nemzeti nagylétek” újabb csapást
szenvednek: megkezdõdött az európai
gazdasági kormányzás elsõ szemesztere. 

Szakszervezeti tüntetés az egyik tavalyi SZKT ideje alatt, a marosvásárhelyi Kultúrpalota elõtt. Repetáznak?



A sajtó, az újságíró szerepe a politika, a po-
litikus kritikája. Nem csupán a közössége,
hanem a politikus érdekében is az, így te-
remti meg a kétirányú információáramlást
lehetõvé tevõ bizalom hídjának épülését a
vezetõk és szavazók közt. Ezért húsz éves
újságírói munkám során ritkán, ha memóri-
ám nem csal, soha nem méltattam politi-
kust. Most mégis megteszem, akkor is, ha
tudom, néhányan sokatmondóan néznek
majd rám, és azt kiáltják: Leleplezted ma-
gad, bértollnok! A romániai magyar sajtó-
ban is járja az a módi, hogy azokat a politi-
kusokat érdemes dicsérni, akiknek egyre
magasabban áll a csillaguk, s belerúgni
azokba kell, mert lehet, akik veszítenek ha-
talmukból. Én maradok azok között az új-
ságírók között, akik ennek a gyakorlatnak

az ellenkezõjét cselekszik. 
Markó Bélát akkor mélta-
tom nyilvánosan elõször,
amikor politikai karrierje
csúcsán lemond az
RMDSZ elnöki tisztségé-

rõl. A még ellenségei ál-
tal is Markó-korszak-
nak nevezett tizen-

nyolc év ugyanis a ro-

mániai magyarság történetének legjobb idõ-
szaka volt. Akkor is, ha nem sikerült elérni
az autonómiát, akkor is, ha nincs önálló
magyar állami egyetemünk. Azzal a szüksé-
ges megjegyzéssel, hogy a kisebbségi jogi ér-
dekérvényesítés nem csupán Markó Bélának
és az RMDSZ-nek, hanem elsõsorban az ér-
dekvédelmi szervezet által
hangoztatott társadalmi ös-
szefogásnak, az erdélyi ma-
gyar közösség józanságá-
nak köszönhetõ. 
Markó Bélát, a politikust
van, aki szereti, van, aki
kétségbe vonja tevékenysé-
gét. Egy valami azonban kétségbevonhatat-
lan: elnöksége alatt, tizennyolc éven át az
RMDSZ egyetlen választást sem vesztett el.
Magyar vidéken megnyerte a helyhatósági
választásokat, bejutott a parlamentbe, és
1996 óta támogatja a kormányzó pártot
vagy éppen a kormánykoalíció tagja. Az
európai parlamenti választásokon pedig a
romániai magyarság számarányán felüli lét-
számban juttatott képviselõket Brüsszelbe.
Markó Bélát 1993-ban, az RMDSZ harma-
dik kongresszusán választották elnökké.
„Hogy jó vagy rossz döntés volt az én meg-

választásom, az majd késõbb kiderül. Bíz-
zuk az utókorra, hogy eldöntse, ki volt ál-
lamférfi és ki nem” – mondta 1996-ban,
amikor így emlékezett a brassói kongresz-
szuson született döntésre: „Az volt a szán-
dék, hogy olyasvalaki kerüljön a szövetség
élére, aki egyensúlyt tud teremteni. Egyéb-

ként engem sokszor idege-
sített, hogy az én alkatom-
hoz ez társul, mert én tu-
lajdonképpen gyûlölöm a
langyosságot, hiszen a lan-
gyosokat kiköpi az Úr,
márpedig aki itt se áll, ott
se áll, az langyos. Én nem

vagyok igazán pártpolitikus. Az elmúlt
években jó néhányszor kifogásolta egy-két
román politikus, hogy nem eléggé markán-
sak az álláspontjaim. Õk jól érzékelték,
hogy én nem voltam hajlandó teljes erõvel
ide vagy oda állni, elõrerohanni, annyira el-
kötelezni magam, hogy mögöttem feléges-
sem a hidakat. Ez nem mindenkinek rokon-
szenves...”
Az RMDSZ elnöke megvallotta, sokra tart
bizonyos baloldali, és sokra tart jobboldali
értékeket is, õ ezt megteheti, mert nem
kényszerítette rá a helyzet arra, hogy egyik

vagy másik oldalra álljon. Elismerte, hogy
ezt egyesek amolyan se hús, se hal állapot-
nak tartják, ám szerinte ez az erdélyi ma-
gyar politika, amely más, mint a magyaror-
szági magyar politika, mert az erdélyi ma-
gyarság is más helyzetben van, mint a ma-
gyarországi magyarság. 
Hogy mi lesz a sokszínû erdélyi egységnek
a sorsa? Nos, az erdélyi magyar társadalom
jövõjét kétségtelenül befolyásolja Markó
Béla visszavonulása. Kérdés, hogy az el-
nökválasztás után a vesztesek el tudják-e fo-
gadni vereségüket. Kérdés, hogy az új elnök
milyen viszonyt alakít ki Tõkés Lászlóval
és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, a
FIDESZ-szel, a román pártokkal. Mennyi-
re lesz befolyásolható? 
Politikai vezetõként Markó Bélának az eré-
nye éppen az volt, hogy nem hagyta, má-
sok diktáljanak neki. Az erdélyi magyarság-
nak hasonló vezetõ(k)re van szüksége.
Hogy megtaláljuk-e? A kérdés a brassói
kongresszus elõtt is hasonló volt, hiszen
egy – ma már legtöbben elismerik – nagy
kaliberû politikus, Domokos Géza helyére
kerestünk alkalmas vezetõt. A válasz egy-
másfél évtized múlva talán hasonlóan igen-
lõ lesz… 

Az álomban (írja Coleridge) épp azokat a benyomásokat jelenítik
meg a képek, amelyeket mi a hatásuknak vélünk; nem azért rette-
günk, mert egy szfinx kísért bennünket, hanem azért álmodunk
egy szfinxrõl, mert magyarázatot akarunk adni a rettegésünkre.
Ha ez így van, akkor hogy is tudná közvetíteni az álomképek
puszta elmondása azt a döbbenetet, elragadtatást, riadalmat, fe-
nyegetést és ujjongást, ami ma éjjel szõtte át az álmomat? Azért
megkísérlem elmondani; az, hogy egyetlen jelenetbõl állt, talán
semlegesíti vagy mérsékli az alapvetõ nehézséget.
A helyszín: a Bölcsészettudományi Kar; az idõpont: alkonyat.
Egy kicsit (ahogy az az álmokban lenni szokott) minden más volt;
némi túlzás módosította a dolgokat. Vezetõket választottunk; jó-
magam Pedro Henríquez Urenával társalogtam, aki az ébrenlét-vi-
lágban már sok-sok éve halott. Egyszerre csak tüntetõk vagy utcai
zenészek ricsaja zavart meg bennünket. Emberi és állati kiáltozás
hallatszott a Bajo felõl. Felordított egy hang: “Ott jönnek!”, utána
pedig: “Az Istenek! Az Istenek!” Négy-öt személy vált ki a csõdü-
letbõl, és elfoglalták az Aula Magna pódiumát. Mindannyian sír-
va tapsoltunk; az Istenek tértek vissza több száz éves számûzetés-
bõl. A pódium felnagyította az alakjukat, s õk hátravetett fejjel, ki-
húzott mellel, büszkén fogadták a hódolatunkat. Egyikük egy ágat
tartott a kezében (nyilvánvalóan összhangban az álmok botaniká-
jával); másikuk széles mozdulattal nyújtotta ki a kezét: egy mancs
volt; Janus egyik arca gyanakodva figyelte Thot görbe csõrét. 

Jorge Luis Borges: Ragnarök, Scholz László fordítása

Az újságíró ritkán dicsér
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Az európai irodalom közhelyei közé tartozik
(Tolsztoj, Buzatti, Móricz, Sánta, találomra mond-
tam négy szerzõt) az aggok, vének, öregek, idõsek,
szép- és hajlott korú személyek kilökdösése, szélres-
zorítása, lenullázása. Így vackol magának helyet az
új, a forradalmi, fiatal, célratörõ, nem laczafaczázó
kis- és középszer. Valószínûleg kulturális kényszer-
nek engedelmeskedve. Vagy kényelmes társadalmi
magyarázattal: „Íme, ti akartátok, hogy túlnépesed-
jünk, ti akartátok, hogy doktorátust szerezzünk, az-
tán most nem férünk el az egyetemi glóbuszon.” 
A honi törvény öregritkító hadjáratot hirdetett a
felsõoktatásban. Hajtóvadászat öregekre, hogy az is-
mert olasz szerzõ könyvére emlékeztessem az olva-
sót. Az idõsebbet, aki elõtt még van becsülete a pa-
píralapú könyvnek, tudásnak is. A bûvös/bûnös
hatvanötön túl megszûnik a felsõoktatásban a tu-
dásérvényesítés, a tapasztalat, az alkotáshoz nyúj-
tott háttér, intézményrendszer, kedvezmény, em-
berség. A phd-iskolák vezetése azok kezébe kerül,
akik kortársaiknak kedvezve gyorsan szaporítani
fogják a tucatdoktorok számát. Akik holnap majd
õket fogják kiszorítani az egyetemi stallumokból,
talárok közül, hiszen a türelmetlenek, a könnyen
ölbehulló, életkorhoz kötött dicsõségre vágyók szá-
ma egyre nõ.
A törvény nem kegyelmez a kiválóknak, a törvény
elõtti egyenlõség az egyenlõtlenség forrásává válik,
nem a megszerzett/szenvedett és megtapasztalt tu-
dás számít, hanem az utóbbszületés privilégiuma.
Holott hatvanöt évesen az egyetemi tanárok és tár-
saik még alkotóerejük teljében vannak, amelyhez az
intézményesült formák, jogosítványok, tanszéki al-
építmény és légkör jelentõsen hozzájárul, nem szé-
gyellem azt állítani: röptet. Feladatokat, célokat,
stratégiákat szab, felelõsséget jelent stb. 
No persze, úgy érzem, a törvényalkotó kártyái mö-
gé látok, midõn azt hiszem: számos álegyetemet,
mintha-intézetet, felsõoktatási elemit kell ellehetetle-
níteni, kiszûrni, amelyek 1990 után magzottak fel a
pusztában, a személyi becsvágy melegágyásaiban.
De ehhez a részre nem hajló, biztos módszertani
alapon álló akkreditációs rendszer, a tanári kar tu-
dása, igényessége is eljuttatta volna a megelégülésig
a törvényszerkesztõ EU-vágyait. 

Persze nem ártana szétnézni az egyete-
mek tanulói között sem: a kifinomult
csalási módszerek, a korrupció, az una-
lomig bámult szent tehenek (pléhbor-
jak) imádása termeli a fel nem szívha-
tó, el nem helyezkedõ, tétova, tanszé-

ken lötyögõ, áltudást spiccelõ több-
letet. Amely kevesebb, mint hat-

vanöt esztendõvel ezelõtt látta
meg az egyetemes napocskát. 
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Politikai vezetõként
Markó Bélának az erénye
éppen az volt, hogy 
nem hagyta, mások 
diktáljanak neki.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Két békés hatalom van: a jog és az illem.”
Johann Wolfgang von Goethe

Nyugdíjas idõtöltés

Visszajöttek!

Az utóbbszületés
privilégiuma

A nap címe. Traian Bãsescu: „Bárhova
mutatsz a belügyminisztériumban, ott a kor-
rupció”, Evenimentul zilei.

Magyarázat. A megállapítás nem csak azért
válik majd szállóigévé, mert nagy az
igazságtartalma, hanem mert aki mondta,
bár szinte hihetetlen, hét éve Románia
elnöke.

Õrült rendszer, de van benne beszéd.
Victor Ponta pártelnök a PSD választmányi
ülésén kijelentette, hogy soha több megál-
lapodást nem kötnek a Nagy-Románia
Párttal. Ezzel cáfolta a mániások
közleményét, egyszersmind mintegy beval-
lotta, hogy neki nem szóltak az ügyrõl.
Akkor már VCTudor a maga önfeledt õszin-
teségében kiszámíthatóbb: kijelentette, hogy
a PSD-nek nem a liberálisokkal, hanem
velük, a PRM-vel kell szövetkezniük.
(Olvassuk a Cotidianulban.) És ez a PSD
próbálja megnyerni a magyarokat...

Leültetõsdi. Megkezdõdött a vadászszezon
szakszervezetiekre, írja az Academia Caþa-
vencu, helyesen fedezve fel a meteopolitikai
összefüggést a közeledõ tavasz és a dolgozók
szabadtéri mozgásgyakorlatai között. A
képlet egyszerû, minthogy az embereknek
egyre több idejük van, ha jó az idõ, akkor
tüntetnek, ha nem jó az idõ, akkor nem. Na-
mármost, a szakszervezeti vezetõk különleges
helyzetben vannak, hiszen újabban akkor
sem biztos, hogy tüntetnek, ha szép az idõ,
mivel az antikorrupciós ügyészséget frekven-
tálják. És nem is tudják, hogy ott a bank-
számláikat vagy a bizalmi tõkéjüket ellenõr-
zik. (A cikkecske címe: Hossu tolvajt kiált!)

Még egy szertefoszlott illúzió. Silviu Pri-
goanã az egyik legbuzgóbb törvénykezde-
ményezõ, visszhangos javaslatai azonban
rendre kudarcot vallanak. Most – a Cronica
Românã hasábjairól tudjuk meg – a szenátus
jogi bizottsága egyhangú szavazással 
visszautasította a prostitúció törvényesítését.
Tanácstalanok vagyunk.

A nap álhíre. A nagyváradi RMDSZ-kon-
gresszus szervezõi azok számára, akik nem
férnek be a terembe vagy nem bírják egyes
hozzászólók emelt hangját, a stadionban
elhelyezett hatalmas kivetítõkön közvetítik a
meccset. 

Sebestyén Mihály
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HIRDETÉS

Sz. Zs.

A román költségvetés is
megszenvedi a líbiai za-

vargásokat: a Külügymi-
nisztérium tegnap 900 ezer
lejt volt kénytelen elvonni a
sürgõsségi tartalékalapból,
hogy repülõgépet küldhes-
sen az észak-afrikai ország-
ban rekedt állampolgárok
kiszabadítására. A szaktár-
ca tájékoztatása szerint Lí-
biában mintegy ötszáz ro-
mánt tartanak nyilván, akik-
nek a zöme kõolajipari tár-
saságok alkalmazásában áll.

Kicsi, de fontos

Míg 2009-ben a román
gazdaság exportjának 0,10
százaléka „vándorolt” Líbi-
ába, addig tavaly ez az
arány 0,12 százalékra kú-
szott fel – derül ki a gazda-
sági minisztérium honlap-
ján olvasható statisztikák-
ból. A kivitel több mint 65
százalékos növekedést ért el
a kereskedelmi forgalom
szempontjából: míg az ta-
valyelõtt 22 millió eurót tett
ki, 2010-ben már megközelí-
tette a 38 milliót. Egy év le-
forgása alatt viszont mint-
egy 43 százalékkal csökkent
az import, amely 2010-ben
mindössze 22,6 millió eurós
forgalmat bonyolított le,
szemben a 2009-ben teljesí-

tett 39,7 millió euróval. A
mostani zavargások azon-
ban csírájában fojthatják el
a román cégek nyereséges-
nek ígérkezõ üzleteit is, a
gazdasági tárca líbiai befek-
tetési útmutatójából ugyanis
kiderül: a következõ 3-5 év-
re több tízmilliárd dollár ér-
tékû beruházási lehetõség
volt betervezve az észak-af-
rikai országban, amelyek az
érdeklõdõ hazai cégek elõtt
is nyitva álltak. Ezek közül
is kiemelkednek a kõolaj- és
földgázipar 15 milliárd dol-
láros fejlesztési projektjei, a
tízmilliárd dollárra becsült
infrastruktúra és urbaniszti-
kai beruházások (amelyek
során mintegy 450 ezer la-
kás épülne), egy idegenfor-
galmi logisztika kiépítése,
az egészségügy felszereltsé-
ge, a vízellátás biztosítása.
Ezekhez Románia nemcsak
felszerelést és építõanyago-
kat biztosíthatna (a szaktár-
ca elsõ helyen javasolja kivi-
telre az olaj- és földgázkiter-
melésre használatos-, illetve
a szállítóeszközöket), de a
szakemberek utánpótlásá-
ban is jó lapokkal indulha-
tott volna. 

Amennyiben a gazdasági
kapcsolatok megszenvedik
az összecsapásokat, Romá-
nia legnagyobbat az üzem-
anyagok piacán, valamint
az organikus kémiai termé-

kek továbbá a vas és acél be-
hozatalán bukik – ugyanis
elsõsorban ezt importál az
afrikai országból.

Olajszûke fenyeget

Az olajpiacon már most
hatalmas hullámokat vetet-
tek a líbiai zavargások, miu-
tán az ország évi 77 millió
tonnás kitermeléssel a világ
huszadik legfontosabb kõo-
lajexportõre – emellett pe-
dig a legnagyobb tartalékok-
kal rendelkezõ afrikai ál-
lam. A 2011-re érvényes ár-

prognózis szerint a Brent
olaj globális alaptípus hor-
dónkénti egész éves átlagára
az idén 91 dollár lesz, szem-
ben a tavalyi 80,3 dollárral.

Tegnapi londoni értesülé-
sek szerint a líbiai olajter-
melés negyede már kiesett
az országban zajló összecsa-
pások miatt – Európa kor-
mányai sorra jelentették be:
nincs kizárva, hogy kényte-
lenek lesznek a tartalékok-
hoz nyúlni, miután Tri-
polisz kedden elzárta az
egyetlen európai olajvezeték
csapját, a Greenstreamet.

Legutóbbi statisztikák sze-
rint Líbiában napi 1,33 mil-
lió hordó nyersanyag kerül
kivitelre, amelynek zömét
Európa államai „nyelik el”:
jelentõsebb mértékben
Olaszország (32 százalé-
kot), Németország (13,4
százalék) és Franciaország
(10 százalék). A líbiai olajra
nagy arányban igényt tart
még többek között Kína, az
Egyesült Államok és Brazí-
lia is. A Wall Street Journal
azt vetette a világ nagyhatal-
mai szemére, hogy az „olaj-
pénzek” miatt tûrte évekig

tétlenül Kadhafi zsarnokos-
kodó uralmát.

Üzlet, több lábon 

A Financial Times (FT) sze-
rint a Líbiai Befektetési Ha-
tóság (LIA) 60-80 milliárd
dollárra (44-59 milliárd
euróra) becsült pénzalapja
világszerte több ágazatban is
részesedést szerzett, miután
a tripoliszi hatóságok 2006-
ban egy több lábon álló gaz-
dasági modell mellett dön-
töttek, hogy csökkentsék
olajpiactól való függésüket.
A LIA mindenekelõtt legna-
gyobb kereskedelmi partne-
rével (és egykori gyarmatosí-
tójával), Olaszországgal
igyekezett gazdasági kapcso-
latokat kiépíteni – itt azóta
2,5 százalékos részesedést
szerzett az UniCredit bank-
ban, de a nehéz helyzetben
levõ olasz vállalkozások
megsegítésére ötszáz millió
dolláros alapot hozott létre a
Mediobancában is. Az
ingatlanbiznisz mellett be-
szállt a médiába is, 3,1 szá-
zalékot vásárolva meg az
FT-is birtokló Pearson kiadó
részvényeibõl. A Líbiai
Arab Külföldi Befektetések
Társaság 7,5 százalékos tu-
lajdonosa a torinói Juventus
futballcsapatnak – melynek
vezetõtanácsába az egyik
Kadhafi-fiú is bekerült. 

Röviden

Kadhafi, írja a többihez…

„Adósságamnesztia”

Ötévenként újraütemezhetik
az állammal szembeni tarto-
zásukat a magáncégek, úgy,
hogy ebben az idõszakban
mentesülnek a büntetések
alól és csak a kamatokat kell
fizetniük – jelentette be teg-
nap Gogancea-Vãtãºoiu, az
Adó- és Pénzügyi Hivatal
(ANAF) alelnöke, hozzáté-
ve, a rendeletet hamarosan a
kormány elé terjesztik. Bár a
nagyobb adósságok esetén
garanciát kérnek az átüteme-
zéshez, a kisebb összegeknél
erre nem lesz szükség.

Pirosban az OMV

A kõolajár emelkedésének,
valamint a marketing és a fi-
nomítási eljárás hatékonyab-
bá tételének köszönhetõen
2,6-szor nagyobb nettó nye-
reségre tett szert tavaly az
OMV Petrom, mint egy év-
vel korábban – írta a Media-
fax. Mivel az eladások 16
százalékkal növekedtek, a
cég elérte a 2,19 milliárd le-
jes profitot, szemben a 2009-
ben teljesített 833 millió lejjel.

Kapós az Azomureº

A marosvásárhelyi Azomu-
reº vegyipari kombinát lehet
a brókercégek idei kedvence,
mivel az elõrejelzések szerint
a cég részvényei 32 százalék-
kal értékelõdhetnek fel – írta
a Ziarul Financiar. A vállalat
nettó nyeresége tavaly elérte
a 148 millió lejt.

ÚMSZ

„Romániának a meglé-
võ ipari és innovációs

potenciálját kellene kiak-
náznia. Ezt kell minden
erõnkkel és forrásunkkal tá-
mogatnunk, figyelembe vé-
ve az európai és világtörek-
véseket a tudásalapú- és a
zöld gazdaság, valamint a
megújuló energiaforrások
területén” – fogalmazott
Winkler Gyula európai par-
lamenti képviselõ, aki rámu-
tatott, helytelen az észak-eu-
rópai szolgáltatóipar mo-
delljét követni. A politikus-
közgazdász ezt a Hunyad
Megyei Kereskedelmi és
Ipari Kamara, illetve a

Hunyad Megye Prefektúrája
által szervezett tegnapi sze-
mináriumon jelentette ki,
amely az ipari tulajdonok
védelme tematikájához kap-
csolódott.

Az eseményen Varga Gá-
bor, az Országos Szabadal-
mi és Védjegyhivatal vezér-
igazgatója és az általa veze-
tett intézmény szakértõi be-
mutatták a hivatal feladat-
körét, az ipari tulajdonnal
kapcsolatos európai irány-
zatokat, illetve a szellemi tu-
lajdonra vonatkozó, 2011-
2015 közötti idõszakra szó-
ló országos stratégia-terve-
zetet. 

Winkler Gyula a szellemi
tulajdonra vonatkozó euró-

pai törekvéseket ismertetve
kiemelte: ezzel kapcsolato-
san fogadott el múlt héten
egy dokumentumot Stras-
bourgban az Európai Parla-
ment. „A szellemi tulajdon
egy fontos fejezet az Euró-
pai Unió szabadkereskedel-
mi egyezményeinek kidol-
gozásakor. Ugyanakkor fon-
tos leckét kaptunk azáltal,
ahogy az EU kilábalt a vál-
ságból. Németország az az
ország, amely a leggyorsab-
ban és a legerõteljesebben
küzdötte le a válságot, mivel
gazdasága a kis- és közép-
vállalatokra, valamint az in-
novációra és az exportra
épül” – magyarázta az EP-
képviselõ. 

Bár tavaly csökkent a líbiai import, a kõolajbehozatal kiesése érzékenyen érintheti Romániát is 

„Innovációra kell építeni”

ÚMSZ

Tiltakozik a Romfila-
telia a távközlési minisz-

térium azon tervezete ellen,
miszerint beolvasztaná a
Román Postába, amely je-
lenleg egyetlen részvényese
a bélyegkibocsátó hivatal-
nak. A szaktárca, amely 75
százalékban birtokolja a
postát, rendelettervezetben
kérné a kormánytól a beke-
belezéses fúziót a felhalmo-
zott veszteségekre hivatkoz-
va, illetve arra, hogy a 2013.
január 1-jén liberalizálódó
piacon a hatóság képtelen
lesz egyedül helytállni a
postai szolgáltatások verse-
nyében.

A Romfilatelia határozot-
tan visszautasítja a vesztesé-
gességre vonatkozó váda-
kat, hangsúlyozva: a köz-
hasznú társaságok azon ke-
vés kivétele közé tartozik,
amely profitot tud felmutat-
ni (ez tájékoztatása szerint a
2004-2010-es idõszakban
5,7 millió lejre emelkedett).
A társaság éles hangú közle-
ménye értetlenkedve jegyzi
meg, hogy egy nyereséges
intézményt egy „katasztro-
fális gazdasági helyzetben
levõ” vállalatnak szolgáltat-
nának ki. Bár a minisztéri-
um azzal érvelt, hogy jelen-
tõs költségeket takaríthatná-
nak meg a két hivatal admi-
nisztrációjának az összevo-
násával, a Romfilatelia rá-
mutat arra, hogy a tervezet

semmilyen anyagi nyereség-
gel nem járna az államra
nézve. Sõt, a döntés meg-
nyirbálná a költségvetési be-
vételeket is, hiszen így a hi-
vatal nem fizetné a nyeresé-
ge után járó adókat, a Ro-
mán Posta pedig – eleve
veszteséges állami cég lévén
– nem járul hozzá a büdzsé
gyarapításához.

„A postai szolgáltatások
liberalizációja nem jelenti a
román bélyeg eltûnését, az a
román állam szuverén ha-
táskörébe tartozik” – reagált
a Romfilatelia, rámutatva,
hogy annak ellenére sikerült
profitot termelnie, hogy a
bélyegeladások évek óta fo-
lyamatosan csökkentek a
posta forgalmazásán belül.
„Saját erõbõl a társaság ké-
pes volt olyan új elosztó-
rendszerek után nézni, ame-
lyeknek köszönhetõen sike-
resen értékesíthette termé-
keit, így sosem szorult álla-
mi támogatásra tevékenysé-
ge fenntartása céljából” –
fogalmazott a Romfilatelia
vezetõsége.

Amint arról korábban be-
számoltunk, a Román Posta
súlyos anyagi nehézségekkel
küszködik, a vállalat re-
formja és versenyképessé té-
tele a román kormány egyik
fõ vállalása volt a Nemzet-
közi Valutaalap felé. 2009-
ben 1,44 milliárd lejes forga-
lom mellett a posta 181,5
millió lejes veszteséget hal-
mozott fel. 

Nem lesz bélyegnyaló 

a nyereséges Romfilatelia 
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Jövõ héten kezdõdik a ta-
vaszi „nagytakarítás”

Nagyváradon, több erdélyi
önkormányzathoz hasonló-
an a helyi vezetés itt is lomta-
lanításra, szervezett város-
képszépítésre ösztönzi a la-
kosokat – presztízskérdés lett
a rendezett város. Az akció-
nak van elõzménye, ugyanis
tavaly indult a Nagyváradi
zöld tavasz elnevezésû prog-
ram, amely rendkívül nép-
szerûnek bizonyult: több szá-
zan éltek a helyi tisztasági
vállalat, az Ecologic Service
Rt. segítségével, és otthonaik
lomtalanítását a meghirdetett
idõben és módon végezték el.

Rablóból parkúr

Március 1-je és 31-e között
a cég munkatársai ismét „vé-
gigmennek” a városon: ki-
tisztítják az utcákat, zöldöve-
zeteket, a közterületeket, az
összegyûlt szemetet pedig
megfelelõ módon tárolják.
Kérésre a parkosított öveze-
tek rehabilitálását is elvégzik
az illetékesek. A hónap elsõ
felében a város északi, a má-
sodik felében a déli kerülete-
ket takarítják, a zöldövezetek
rendezésében a helyi bün-
tetésvégrehajtási intézet is
segédkezik. A tervek szerint
felszámolják az illegális sze-
métlerakatokat, illetve azo-
kat a szemétgyûjtõket, ame-
lyek nem megfelelõen üze-
melnek. A polgármesteri hi-
vatal felhívta a szociális se-
gélyt igénylõk figyelmét arra,
hogy a takarítási akcióban
ledolgozhatják azt a kötelezõ
havi 72 órás közmunkát,
amely a juttatás igénybevé-
telének feltétele. A lomtala-
nításkor összegyûlt hulladé-

kot egy nappal azelõtt kell
kitenni az utcára, mielõtt a
köztisztasági vállalat dolgo-
zói az adott körzetben meg-
kezdik a munkát: a pontos
beosztásról idõben értesítik a
helyieket. „Tavaly viszony-
lag pontosan zajlott az ak-
ció, habár a lomtalanított
tárgyakból több járókelõ is
elvitt, mire a szemétszállítók
megérkeztek. Talán ez nem
is baj, jó helyre kerülhetnek a
sokáig õrzött tárgyak” – nyi-
latkozta Solymosi Béla helyi
nyugdíjas, aki az tervezi,
idén még „szigorúbb” lesz,
és több régi bútorától is meg-
válik a városi nagytakarítás
segítségével.

A zöld zsaruk

Szatmárnémetiben külön
hatóság, az úgynevezett

ökológiai vagy környezetvé-
delmi rendõrség felügyeli a
város tisztaságát a követke-
zõ idõszakban. A testület a
helyi rendõrség, illetve a
köztisztasági vállalat, a
Florisal munkatársaiból áll,
akik pontos beosztás szerint
róják az utcákat. Az illetéke-
sek két autóval, napi két vál-
tásban járõröznek, így a reg-
gel héttõl este tizenegyig tar-
tó mûszak alatt figyelik,
hogy ki nem tartja be a köz-
tisztaságra vonatkozó elõírá-
sokat. A felügyelet mûködé-
se február 14-e óta folyama-
tos, a járõrök nemcsak a sze-
metelõk ellen lépnek fel, de
jelentik az illegális hulladék-
lerakatokat is, és azt is meg-
próbálják kideríteni, hogy ki
áll a szemetelés, vagy a kör-
nyezetrombolás mögött. Az
„ökonyomozás” során –

hangsúlyozza a testület – fel-
használnak minden olyan
információt, amelynek segít-
ségével jogszerûen kideríthe-
tõ az elkövetõ személye. Az
elsõ jelentõs összegû bírsá-
got azért rótták ki, mert egy
fogorvosi rendelõ felújítása
után a kivitelezõk közterüle-
ten hagytak 25 zsáknyi épít-
kezési törmeléket.  A felelõ-
söket 600 lej bírságra köte-
lezték. A munkálatokat vég-
zõ cég nem ismerte el fele-
lõsségét: azzal védekezett,
hogy egyik alkalmazottjuk
újrahasznosítás céljából „el-
kérte” a törmeléket, és õ bo-
rította tiltott területre a hul-
ladékot, miután rájött, még-
sem tudja felhasználni az
anyagot. Érdemes lesz a to-
vábbiakban megfontolni, mi
kerül a szemétbe – hangsú-
lyozzák a szatmári „öko-

rendõrök” – a Kárpátok ne-
gyed szemetelõjét is egy, a
hulladék között felejtett
számla buktatta le. Eddig
már többször segítette a nyo-
mozást a szemeteszsákok-
ban felejtett fejléces cégpapír
vagy hanyagul eldobált
számla. A szatmári rendõr-
ség arra figyelmeztet: kis
mennyiségû szemét esetén
nem biztos, hogy bírságol-
nak, de a környezet rehabili-
tációjához elvárják a felelõ-
sök hozzájárulását is. Azo-
kat, akik fontosnak tartják a
város tisztaságát, arra kérik
az illetékesek, jelezzék, ha
szemetelõket vagy nem elõ-
írásszerûen tárolt hulladékot
látnak. 

Kihívás a hulladék 
szabványos tárolása

„Nagyon is helyesnek tar-
tom azt, hogy hatóság figye-
li a szemetelést, bár a vissza-
éléseket szerintem az is ösz-
tönzi, hogy a sûrûn lakott
negyedekben nehézkes a
szeméttárolás. A szemetes-
konténereket ugyan gyakran
ürítik, de lehet, hogy jobban
el kellene szigetelni a tároló-
kat” – vélekedett a la-
punknak nyilatkozó Kiss
Dénes vállalkozó, aki elis-
merte: lakásfelújítással fog-
lalkozó cége számára is ki-
hívást jelent a hulladék
szabványos tárolása. „Én
feltétlenül jelenteni fogom,
ha rajtakapok valakit a sze-
metelésen, sajnos még a ját-
szótereket sem kímélik a lel-
kiismeretlen emberek” – vé-
lekedett Kristály Emese két-
gyerekes édesanya, aki el-
mondta: volt már arra is pél-
da, hogy a lányai veszélyes
vegyi anyagot tartalmazó
palackot találtak. 
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Ráférne Nagyváradra a takarítás, közösségi összefogás kell a közösségi szeméthez Fotó: Tofán Levente

HIRDETÉS

Totka László

A nagyváradi ipari mû-
emléképületek teljes ka-

taszterének elkészítésére, va-
lamint a város építészeti
brandjének megtervezésére,
arculatának védelmére ké-
szül az a városi és megyei ön-
kormányzat által közösen
mûködtetett mûemlékvédõ
alapítvány, amelynek soros
elnöki tisztségét március else-
jétõl Sárközi Zoltán városi ta-
nácsos veszi át. Az idei évben
kiemelt cél az ipari mûemlék
épületek számbavétele. Kö-
rülbelül 70-80 ilyen ingatlan
van Nagyváradon: gyárak,
különbözõ mûhelyek, csar-
nokok várnak felújításra –
hangzott el a tegnapi sajtótá-
jékoztatón. Ugyancsak eb-
ben az évben készül el a
Rulikowszky temetõ teljes
katasztere.  A tervek szerint
mûemlékké nyilvánítják az
egykori remízt is, a mai
nagypiac egyik épületét. Ezt
a régi csarnokot többfunkci-

ós épületté szeretnék alakíta-
ni: hétköznapokon vásárcsar-
nokként, hétvégén koncertte-
remként is mûködhet a felújí-
tott, korszerûsített ingatlan.
Az alapítvány további fel-
adata a város egységes arcu-
latának megerõsítése, képvi-
selete: ehhez a nagyváradiak
javaslatait is várják – emlé-
keztetett Sárközi Zoltán, aki
bízik a helyi lakosok közre-
mûködésében. „A régi épü-
letben lakó emberek gyakran
nem is tudják, hogy ameny-
nyiben mûemléknek nyilvá-
nított lakást birtokolnak, an-
nak felújítására, restaurálá-
sára európai forrásokból le-
het összegeket lehívni” –
fejtette ki a városi tanácsos,
aki biztosította az alapítvány
segítségérõl az érintetteket.
Jelenleg száz épület mûem-
lékké minõsítése van folya-
matban, egy-egy ingatlan
„védettsége” körülbelül egy
év alatt szerezhetõ meg – tet-
te hozzá az önkormányzat
képviselõje. 

Brandesítés Nagyváradon

Várat még magára a tavasz, 
indul a tavaszi nagytakarítás

Kovács Zsolt

„Feketén” árulják a fehér
kenyeret Kovászna me-

gyében, az illegálisan elõállí-
tott pékáru okozhat komoly
gondot a térségben. A mûkö-
dési engedély nélküli élelmi-
szergyártókat a Kovászna
Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Ható-
ság ellenõrzi fokozott figye-
lemmel hetek óta. Sikó Bara-
bási Sándor igazgató tegnap
sajtótájékoztatón jelentette
be: a következõ idõszakban
folytatódik az ellenõrzés,
amelynek célja áttekinteni,
milyen feltételek mellett dol-
goznak a térségben levõ pék-
ségek, és megfelelnek-e az
elõírásoknak a pékipari áruk.
A hatóság vezetõje hangsú-
lyozta: tudomásuk van arról,
hogy Háromszéken többen
készítenek például házike-
nyeret vagy péktermékeket,
de nincs engedélyük ilyen te-
vékenységre, így „pult alatt”
forgalmazzák a sokak által
kedvelt és keresett árukat.
Szakértõk szerint ezeknek a
termékeknek rendszerint lát-
szólag jó az állaga, de nem
biztosított a felhasznált alap-
anyagok minõsége, a kész
termékek tárolásának higié-
niás feltételei. „Vakon vásá-
rol az, aki házi pékárut vásá-
rol, még akkor is, ha jól isme-
ri a készítõt” – hívják fel a la-
kosság figyelmét a hatóság
munkatársai. Gyakorta elõ-
fordul, hogy iskolába, óvodá-
ba, nagyobb létszámú gye-
rekközösségek számára ren-
delnek „házi” süteményeket,
pedig ilyen termék csak ak-
kor fogyasztható, ha ellenõr-
zött, és rendelkezik a szakha-
tóság érvényes engedélyével.
A háromszéki Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági
Hatóság februárban öt bünte-
tést osztott ki 6600 lej érték-
ben, a revizorok elkoboztak
300 kilogrammnyi romlott
élelmiszert is. Az ellenõrök a
higiéniás szabályok megsér-
tését állapították meg. 

Komisz kenyér

Háromszéken
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Antal Erika

Rendkívüli társulati ülést
tartottak tegnap a Ma-

rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
házban, miután a rendezõ
és a színészek közt kipattant
feszültségek miatt Csapó
György igazgató leállította
egy soron következõ elõ-
adás próbáit. 

A rendkívüli ülés elõzmé-
nyei 2010 októberére vezet-
nek vissza, amikor Kelemen
Hunor kulturális miniszter
vezérigazgatót váltott: Vlad
Rãdulescu helyére ideigle-
nesen kinevezte Csapó
Györgyöt. Az új szinidirek-
tor lapunknak októberben
még úgy nyilatkozott, lecse-
réli a színház egész addigi
vezetését: meneszti a gazda-
sági igazgatót, Kárp Györ-
gyöt és Kövesdy Istvánt, a
magyar társulat mûvészeti
vezetõjét, illetve a román
társulat vezetõjét, Nicolae
Cristachét is. A meneszté-
sek azonban mind e mai na-
pig nem történtek meg, sõt
az igazgató kinevezése is
ideiglenes maradt, noha an-
nak véglegesítését már az
õszre várták. 

Csapó György már kine-
vezésekor kilátásba helyezte
„közönségbarát” elõadások
betûzését az egyébként már
kész mûsorrendbe. Ezt pró-

bálta gyakorlatba ültetni,
amikor február folyamán el-
kezdték próbálni a Déry Ti-
bor kisregénye alapján írt
zenés darabot, a Képzelt ri-
port egy amerikai pop-fesztivál-
ról címût. A társulat tagjai
azonban levélben tiltakoz-
tak a mûsorváltoztatás és
más igazgatói rendelkezé-
sek miatt, több színész is
visszaadta a kiosztott szere-
pet, „amire még soha nem
volt példa a marosvásárhe-
lyi színházban” – állapítja

meg tudósításában a Króni-
ka címû napilap.

Szélyes Ferenc színmû-
vész elhárította lapunk ér-
deklõdését a tegnapi társula-
ti üléssel kapcsolatosan.
„Megfogadtuk egymás közt,
hogy nem nyilatkozunk a
sajtónak, nem kívánjuk to-
vább növelni a feszültsége-
ket” – fogalmazott Szélyes.
Kövesdy István, a Tompa
Miklós Társulat mûvészeti
vezetõje az ÚMSZ érdeklõ-
désére úgy fogalmazott, „ez

egy olyan belsõ ügye a szín-
háznak, ami aljas módon ki-
került a színház falai mögül.
Én korábban sem nyilatkoz-
tam, és megkértem minden-
kit, tegye ugyanezt. Nem a
nagy nyilvánosságra tarto-
zik, nem hiszem, hogy jót
tesz az intézménynek” –
mondta Kövesdy. 

Csapó György lapunknak
úgy nyilatkozott: rendkívül
szerencsétlenül menedzsel-
te Kövesdy István mûvésze-
ti vezetõ a Képzelt riport kö-

rül kialakult helyzetet.
Olyan régi, belsõ feszültsé-
gek kerültek felszínre a
színházban, amelyek egyál-
talán nem tartoznak a kö-
zönségre. „A lényeg az –
szögezte le a vezérigazgató,
–- hogy a Képzelt riportot
legkésõbb októberig be fog-
juk mutatni.” 

Leghamarabb a román ta-
gozaton lesz egy bemutató,
a Zorba, a görög, március 18-
án. „Ami talán a közönség-
re is tartozik, az a tény,
hogy a társulatban van egy
egészséges lüktetés, és van
egy furcsa régi szokásjog,
éspedig az, hogy eddig a ve-
zérigazgató nem avatkozott
be a repertoár elkészítésébe.
Én ezt nagyon furcsállom,
mert ha felelõsséget vállal
egy vezérigazgató a színház
mûködéséért, akkor kell le-
gyen némi beleszólása
abba” – fejtette ki lapunk-
nak Csapó György.

A vásárhelyi színház hon-
lapján egyébként román
nyelven olvasható a vezér-
igazgatói állás betöltésére
kiírt pályázat, amelynek ér-
telmében március 11-ig vár-
ják a pályázók jelentkezését.
Kövesdy szerint „rossz pilla-
natban” történt meg a ki-
írás, és nincs megfelelõkép-
pen átgondolva a meghirde-
tett állás. 
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Röviden Képzelt riport, valós botrányTovábbjutott 
a Jedam együttes

Továbbjuttatta a Jedam
együttest a Folkbeats népze-
nei és világzenei tehetségku-
tató zsûrije a középdöntõbe.
Ezzel az erdélyi, világzenét
játszó együttes egy lépéssel
közelebb került a vetélkedõ
díjaihoz: az amerikai turné-
hoz, illetve a lemezfelvétel-
hez. Hétvégén, február 26-
án 12 órától a világzenei
elõdöntõ második részében
a budapesti Fáklya klubban
(VI. kerület Csengery u. 68.)
fellép a Role együttes is. A
középdöntõk márciusban
zajlanak majd, ezekben
mindkét (népzenei és világ-
zenei) kategóriában 12
együttes mérkõzik meg.

Palikatúrák

Az ismert vajdasági karika-
turista, Léphaft Pál rajzai-
ból nyitnak kiállítást holnap
19 órától a Várad folyóirat
szerkesztõségében (Decem-
ber 1. – Nagyvásár tér 12.)
Az újvidéki Magyar Szó
nagybecskereki születésû
munkatársa erdélyi vándor-
kiállításának utolsó helyszí-
nén – Marosvásárhely, Ko-
lozsvár és Arad után – mu-
tatja be mintegy negyven
karikatúráját többek között
ismert közéleti, politikai
személyiségekrõl, Palikatú-
rák címmel.

Csapó György igazgató, Kárp György gazdasági igazgató, Kövesdy István mûvészeti vezetõ

Sipos M. Zoltán

Kolozsvár több száz ma-
gyar lakója, a történelmi

egyházak, politikai és civil
szervezetek képviselõi közö-
sen ünnepelték tegnap dél-
után Mátyás király születé-
sének 568. évfordulóját a
kincses város fõterén, a
nagy király szobra elõtt. Az
ünnepség ötletgazdája, a ko-
lozsvári Pro Iuventute Szo-
ciokulturális Egyesület elnö-
ke, Molnos Lajos volt, aki
megnyitó beszédében remé-
nyét fejezte ki, hogy még so-
káig megünnepli majd a vá-
ros a nagy szülöttjének szü-
letésnapját, és tiszteletben
fogja tartani a magyar kö-
zösség a király emlékét. 

„Mátyás király nem ki-
rálynak született, de azzá
lett sok ember akaratából.
Meghalt Mátyás, oda az
igazság – szól a mindenki
számára ismerõs közmon-
dás. Adja a Mindenható Is-
ten, hogy minél többször ke-
ressük az igazságot és emlé-
kezzünk nagy királyunkra”
– fogalmazott ünnepi beszé-
dében Takó István római
katolikus lelkész. Az ünnep-
ségen imát mondott Kalit
Eszter evangélikus lelkész és
Rüsz-Fogarasi Tibor unitá-
rius pap is. 

Ezután a civil szervezetek
képviselõi és a jelenlévõ po-
litikusok helyezték el névte-
len koszorúikat a szoborcso-
port talapzatán: többek
között Kelemen Hunor kul-
turális miniszter, László At-

tila, Kolozsvár alpolgármes-
tere, Fekete Emõke, a Ko-
lozs Megyei Tanács alelnö-
ke és Gergely Balázs, az
EMNT kolozsvári elnöke is.
Az ünnepség Molnos Lajos
korábbi nyilatkozatát alátá-
masztva, politikamentesen
zajlott. A megemlékezés a
nemzeti ima eléneklésével
zárult. 

Az Amaryllis Társaság a
több napos Mátyás Napok
keretében tegnap délben a
postagalambok röptetésé-
vel emlékezett az uralkodó-
ra. „Tizenkilenc éve ünne-
peljük ezt az alkalmat Ko-

lozsváron, de a mostani
különlegesebb esemény,
mert végre a szoborcsoport
is méltányos, a király emlé-
kéhez méltó állapotba ke-
rült. Úgy gondoltuk, hogy
a politikusokkal ellentét-
ben, akik nagyon csúnyán
lejáratták az uralkodó em-
lékét, fiatalos lendülettel,
de mégis méltósággal emlé-
kezünk Mátyásra” – fogal-
mazott Maczalik Arnold, a
társaság elnöke. 

Mint ismert, a Mátyás-
szobor restaurálása tavaly
novemberben fejezõdött be.
A munkálatok költségeit a

magyar és a román kor-
mány egyenlõ mértékben tá-
mogatta, ezért a szobor hi-
vatalos átadása is közös
részvétellel történik. Az idõ-
pont körüli egyezkedések
azonban több hónapon ke-
resztül húzódtak, erre a civil
szféra többször is érzéke-
nyen reagált. Januárban
spontán villámcsõdület ke-
retében avatták fel a szobrot
kolozsvári fiatalok. Molnos
Lajos kezdeményezése is
egy ehhez hasonló civil kez-
deményezés. A hivatalos át-
adásra április elsõ hétvégé-
jén kerül sor. 

Tisztelgés a nagy király elõtt A. E.

Megújul az idén az Erdé-
lyi Humorfesztivál, Ko-

lozsvár után Marosvásárhe-
lyen is megtartják majd a gá-
laelõadást, amelyen erdélyi-
ek mellett magyarországi
humoristák is fellépnek – je-
lentette be tegnapi sajtótájé-
koztatóján, Marosvásárhe-
lyen Bálint Ferenc és Tóth
Szabolcs, a Szomszédnéni
Produkciós Iroda tagjai, va-
lamint Jakab Adorján a társ-
szervezõ RMDSZ részérõl.

A nyolcadik állomásához
érkezõ Erdélyi Humorfeszti-
válra március 10-ig lehet je-
lentkezni, a versenyt Kolozs-
váron tartják április 8-án, a
gálát pedig április 9-én. Új-
donságnak számít, hogy a
gálát április 10-én Marosvá-
sárhelyen megismétlik. Ezt
azzal magyarázta Bálint Fe-
renc, hogy tekintettel van-
nak a tavalyi verseny nyerte-
sére, Balla Leventére, aki
Maros megyei. Egyébként is
Marosvásárhelyrõl mindig
szép számban jelentkeztek
az amatõr humoristák,
ugyanis a városban úgy-
mond hagyománya van a
humornak, a kabarénak.
„Nagy István és Gáspárik
Attila a legismertebb maros-
vásárhelyi humorista páros,
kár, hogy Gáspárik abba-
hagyta” – vélekedett Bálint. 

A fesztivál idei kiadásakor
is egyik fontos célkitûzésük,
hogy lehetõséget biztosítsa-
nak az amatõr humoristák-
nak a megmérettetésre. Tóth
Szabolcs szerint az erdélyiek
ilyen szempontból sokkal

szerencsésebbek a magyar-
országiaknál, itt ugyanis
évente szerveznek versenyt,
míg az anyaországban csak
nyolcévente kerül sor hason-
ló rendezvényre. Az idei elõ-
válogatás több helyszínen
történik majd: március 15-
én Szatmáron, 16-án Maros-
vásárhelyen, 18-án Csíksze-
redában, 19-én Sepsiszent-
györgyön és 20-án Kolozs-
váron. Ha lesz megfelelõ
számú jelentkezõ, Nagyvá-
radon is tartanak elõváloga-
tást. Az idén elsõ alkalom-
mal jelentkeztek temesvári
humoristák is. 

Jakab Adorján, a humor-
fesztivál fõszervezõje el-
mondta, az RMDSZ-pro-
gramiroda és a Szomszéd-
néni Produkciós Iroda közös
rendezvényének nyertesei
számára más fellépési lehe-
tõségeket is biztosítanak. 

Az Erdélyi Humorfeszti-
vál elõválogatására bárki je-
lentkezhet, aki úgy érzi,
hogy van saját mondanivaló-
ja, és azt eléggé humorosan
elõ is tudja adni. Csak saját
szöveggel lehet jelentkezni,
és lehetõleg nem olyan anek-
dotákkal vagy városi legen-
dáknak nevezett történetek-
kel, amelyeket már ismer a
közönség. A zsûrizés egysze-
rûen mûködik, hiszen ami a
közönségnek nem tetszik, az
nyilvánvalóan nem jut to-
vább. Akik eddig nyertesen
kerültek ki a megmérettetés-
bõl, azok általában második-
harmadik alkalommal jelent-
keztek. A jelentkezõk között
lehetnek párok vagy csapa-
tok is. 

Megújul a humorfesztivál

A történelmi egyházak, politikai és civil szervezetek képviselõi közösen ünnepelték Mátyást

A szerzõ felvétele

A szerzõ felvétele
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F. I.

Vasárnap éjszaka gazdára ta-
lálnak a 2011-es Oscar-díjak,

és pontot teszünk az idei szezon
végére. William A. Wellman
1927-es Szárnyak címû néma-
filmjének odaítélt Oscar-díj át-
adásakor a Hollywood Roose-
velt Hotelben tartott vacsora
résztvevõi minden bizonnyal fel-
tételezni sem merték, hogy a
XXI. században ez a díj nem
annyira szakmai elismerést,
mint inkább pénzt fog majd je-
lenteni a stábnak. Az arannyal
futtatott, 3,8 kg-os britannium-
szobrok mára már dollármillió-
kat hoznak az egyes stúdióknak.

Borítékolt beszédidõ

De ettõl függetlenül az Oscar-
gála még mindig a filmvilág leg-
fényesebb eseményének számít,
melyen tiszteletét teszi Holly-
wood krémje, a világon pedig
mintegy egymilliárd ember kö-
veti az esemény élõ televíziós/
internetes közvetítését. Így
érthetõ, hogy a szervezõk álma
egy zökkenõmentes, intrikák
nélküli gála – amit évrõl évre
egyre szigorúbb szabályokkal
próbálnak bebiztosítani. Idén
például a díjazottak mindössze
45 másodpercet kapnak arra,
hogy megköszönjék a szobrot.
Az idõkorlátot 1943-ban vezet-
ték be (bár akkor még percekben
gondolkodhattak a díjazottak),
miután Greer Garson, aki a Mrs.
Miniver címû háborús drámában
nyújtott alakításáért vehette át a
legjobb férfi fõszereplõnek járó
Oscart, több mint öt perces kö-
szönõbeszédet mondott. De per-
sze a pár másodperces beszéd is
lehet veszélyes, Michael Moore
dokumentumfilmes például Ge-
orge W. Bush (akkor még) elnö-
köt akarta elzavarni az Oscar-

színpadon állva. A február 27-i
ceremónia másik újdonsága,
hogy megújult a gyõztesek nevét
rejtõ boríték. Az utóbbi hetven
évben egyszerû fehér borítékból
húzták elõ a díjazottak nevét tar-
talmazó kártyát, most azonban
aranyszínû tartó lesz az egyes
kategóriák gyõzteseit kihirdetõ
sztárok kezében. 

Jóslatok és elvárások

Ha azt tartjuk szem elõtt, hogy
a tavalyi Oscar-díjas, A bombák
földjén a Soundance díjazottjai
közül került ki, akkor már elõre
fogadhatunk Lisa Cholodenko A
gyerekek jól vannak (The Kids Are
All Right) címû filmjének sikeré-
re. Ha viszont figyelembe vesz-
szük, hogy ezúttal egy olyan al-

kotást is jelöltek (12 kategóriá-
ban), amelyik minden tekintet-
ben az akadémia szájíze szerint
van összerakva, szinte biztosra
vehetjük A király beszéde sikerét.
A Collin Firth fõszereplésû VI.
György királyról szóló filmben
minden benne van, ami egy tipi-
kus Oscar-alkotáshoz kell – drá-
ma, humor, történelem, kiemel-
kedõ színészi teljesítmén. Persze
ellene szól az, hogy az utóbbi
négy-öt évben a modernebb szel-
lemiségû alkotásokat díjazták (A
tégla, Nem vénnek való vidék, Gettó
milliomos, A bombák földjén), de
nagy kérdés, hogy az Amerikai
Filmakadémia idén folytatja a
modernek díjazását, vagy a pe-
dig visszatér a klasszikus vonal-
vezetésû filmekhez. Ha utóbbi el-
lenében dönt, akkor a királydrá-

ma angol-Oscaron (BAFTA) va-
ló rajtját derékba törheti David
Fincher A közösségi háló címû al-
kotása. A több mint 500 millió
felhasználót számláló Facebook-
ról szóló film nem csupán egy al-
kotás, hanem egy generáció mo-
zija, mint volt anno a Dirty
Dancing vagy az „újkapitalista”
generáció számára a Pulp Fiction.
Természetesen a Facebook-
filmhez hasonlóan tíz jelöléssel
bíró A félszemû (Ethan és Joel Coen)
címû western és Christopher
Nolan új sci-fi thrillere, az Eredet
is remek alkotások, akárcsak
Darren Aronofsky Fekete hattyú-
ja, de szinte kizárt, hogy közülük
kerüljön ki a gyõztes. Ahogy az
is, hogy a kétezres években elõ-
ször, idén megosztott díjat adja-
nak át. 

Röviden

Közeleg az Oscar-finis
A hétvégén kiderül, hogy kik kapják a filmvilág legjelentõsebb elismerését

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:...........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

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

✁

MÉDIAPARTNERÜNK

Ijesztõ statisztikát tett közzé Stephen Lewis
kanadai pszichiáter és kutatócsoportja.
Mintegy ötezer olyan YouTube-videót szá-
moltak össze, ahol friss slágerek által szol-
gáltatott zenei aláfestés mellett ifjak végez-
nek úgynevezett önsebzést elõidézõ cselekede-
teket. A fõleg borotvapengékkel megejtett ön-
vagdosás, leginkább a kamaszokat érintõ
„divat” pszichológiai hátterét még nem tár-
ták fel teljesen, de annyit gyanítanak, hogy
az ifjak ingerszegény környezete és a fõleg
internetes eredetû (fölösleges) információ-túl-
tengés okozhatja ezt a kollektív devianciát.
Azonban szomorú tény, hogy a média lélek-
és testromboló hatásának ezen újabb ékes bi-
zonyítéka nem váltotta ki azonnal az érin-
tett szülõk tízezreinek hisztérikus reakcióját
– vajon az lenne a gond, hogy ezeknek szü-
lõknek a bugyuta akciófilmek nagyon meg-
emelték a vérmennyiség-ingerküszöbét?

(prier)

Kettõs tükör 

Firth összeroppanthatja a fiatal Eisenberget? Vasárnap eldõl, hogy VI. György vagy a Facebook lesz az Oscar királya

Bukarestben az Antigoné

Ma este 18 órától a Bukresti Magyar Kultu-
rális Intézet szervezésében vetítik a 9.
Filmtett– Duna Mûhely Alkotótábor kis-
filmjeit. A Homoródfürdõn megtartott éves
alkotótábor filmjeibõl készült válogatás leve-
títés után 19 órától Jakab-Benke Nándor
(képünkön) Antigoné címû nagyjátékfilmjét
láthatja a bukaresti közönség. A fiatal erdé-

lyi filmes alkotása a filmkészítés nehézségeit
állítja középpontba – a vetítés után a közön-
ség a film alkotóival beszélgethet.

Eljárt Süveges szája, kirúgták

Nem csak családi okai voltak Süveges Ger-
gõ múlt csütörtöki lemondásának az m2 in-
tendánsi posztjáról – írja a Népszabadság. A
budapesti napilap információi szerint távo-
zásában az is közrejátszhatott, hogy múlt
kedden a blogján és a Facebookon is nyilvá-
nosságra hozta a kettes csatorna õszi mûsor-
tervét, de ehhez nem kért elõzetesen enge-
délyt a fõnökeitõl és a mûsorokat gyártó
mûsor-szolgáltatási alap illetékeseitõl. Le-
mondása elõtti napon, szerda este Süveges
egyébként a Klubrádióban még hosszan be-
szélt az intendánsi terveirõl, és meg sem em-
lítette lemondási szándékát. Az MTV hiva-
talosan azzal indokolta távozását, hogy mû-
sorvezetõi munka és a csatorna mûködtetése
mellett nem lenne elég ideje a családjára.

Különleges módon rótta le tiszte-
letét a Facebook elõtt több egyip-
tomi család – újszülött kislányai-
kat a Zuckerberg által alapított,
félmilliárd felhasználót számláló
oldalról nevezték el. Ezzel a gesz-
tussal tulajdonképpen szakral-
izálták ezt a honlapot – élõvé tet-
ték annak szellemét. A névmágia
itt nem bugyutaság, mint
nálunkfelé a sok „Superman”,
„Dikáprió” vagy
„Dzsontravolta”, hanem szimbo-
likus üzenet a nyolcvanmillió
egyiptominak, és fõleg az ötmil-
lió egyiptomi Facebook-fel-
használónak: testet ölthet a sza-
badság iránti vágyuk. 
Észak-Afrikában, Közel-Keleten
meg a világ egyéb, cenzúrától
sújtott vidékein egyre népszerûb-
bé válik a közösségi oldalakon
történõ kommunikáció. A multi-
médiás információcserét biztosí-
tó, népszerû közösségi oldalak
(Youtube, Facebook, Hi5 stb.), il-
letve a nagyjából monomédiás,
de professzionalizáltabb lapok
(Twitter, CNN, iReport stb.) egy-
felõl óriási adatforgalmukkal,
másfelõl a feltöltött információk

gyors terjedésével kompenzálhat-
ják a központosítás elve alapján
mûködõ médiumokban (nyomta-
tott újság, rádió, tévé) alkalma-
zott tartalomszûréseket. Bármely
ellenõrzõ szerv, amely nem alkal-
maz emberi intelligenciájú szoft-
vereket, vagy gigantikus méretû
besúgó-apparátust, tehetetlen az-
zal a mérhetetlen gazdagságú és
sebességû információcserével
szemben, amely a Web 2.0-ás in-
teraktív platformokon zajlik. A
blogok rövid felvirágzása, majd a
közösségi oldalak által történt le-
hengerlése után a szabad véle-
ménynyilvánítástól rettegõ álla-
mok (Ne feledjük: Magyarorszá-
got is ilyesmivel vádolja pár hó-
napja az EU. Romániáról meg
számtalan példát idéztünk mi is.)
fejvakarva kell tudomásul ve-
gyék, hogy esetleges „kényes” tár-
sadalom-mozgási helyzetekben
képtelenek a közvélemény irányí-
tására, mert a neten szervezkedõ
mozgalom-kezdeményezõk bárho-
vá eljuttatják üzenetüket. Egyip-
tom radikális módon próbálta
megállítani az országon belüli in-
formációcserét: lekapcsolt min-

denféle távkommunikációs esz-
közt – de túl késõre. Ethan
Zuckermann, a Harvard Egye-
tem kutatója azt állítja, hogy Tu-
nézia esetében figyelhetõ meg leg-
inkább a „Facebook-effektus”, és
a külföldi médiák az innen szer-
zett adatokból tájékoztatták a vi-
lágot, de a „netes demokrácia”
sajnos még nem gyõzött le min-
denféle korlátozó hatalmi túlka-
pást. Ám az, amit eddig láttunk,
csak reménnyel tölthet el: hátha
a technika nem csak lelket öl,
hátha nem csak az emberek elgé-
piesítését szolgálja, hanem új di-
menzióba emelheti az interper-
szonális viszonyokat. Az emberi-
ség nagy százaléka már internet-
függõ – ám, mint Egyiptom, Tu-
nézia és reméljük, nemsokára Kí-
na példája is bizonyítani fogja:
önmagunk világhálón történõ
megosztása nem feltétlenül jelenti
azt, hogy beleoldódunk a digitá-
lis világba. A szimbólumok, a
szakrális gesztusok révén meg-
õrizhetjük emberségünk igazi lé-
nyegét.

Péter Árpád 

Médiagnózis

Testet öltött a lélekölõ Facebook



7.00 Hattól Nyolcig
9.00 “Harangok zúgnak
bennem”
10.00 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.30 Lélek Boulevard
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 A világörökség kincsei
15.40 Ázsia szerelmese
(ismerett. f.)
16.35 “Gyilkosság, lövés
által...”
17.30 Mundi Romani
18.00 Beavatás
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Monicomp Liga
(élő)
Ferencvárosi TC–Kecske-
méti TE-ERECO labdarúgó-
mérkőzés
22.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
22.15 Magánélet (francia-
olasz filmdráma, 1962)
23.50 Sporthírek
23.55 Váltó
0.05 A királynő és én
(dokumentumf.)
1.40 Kikötő - Friss (ism.)
2.05 Híradó (ism.)
2.30 Ferencvárosi TC -
Kecskeméti TE-ERECO
(ism.)

8.05 A földi lányok csábí-
tóak (am. vígjáték) 10.00
Televíziós vásárlás 13.00
Jane Austen magánélete
(angol-amerikai-ír dráma)
15.15 Kung fúj, avagy a
barack románca (am. víg-
játék) 16.55 Gyilkos ful-
lánk (am.-kan. film) 18.30
Világok harca 2. (am.
akcióilm) 20.05 Kék vil-
lám (am. thriller) 22.10 A
halál 50 órája (am. film-
dráma) 1.00 Nézz az égre!
(amerikai-angol-kanadai
dráma)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.30 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Titkos szerelem
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
– reality show 20.30 Sze-
mek az árnyékban (ismét-
lés) 22.00 Az élet ihlette
– reality show 23.00 Az
éjszaka szülöttei (ameri-
kai horror, 1990)

7.00 Napraforgó–reggeli
magazinműsor 9.00 Több-
szemközt, ismétlés 16.00
Délutáni Híradó 16.15
Többszemközt, ismétlés
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Dél-
utáni Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Reg-
geli terefere, ismétlés
18.30 Híradó 19.30 Esti
Híradó 20.00 Hot Jazz
Band – koncertrészlet
21.00 Kultúrcsepp, ismét-
lés 21.30 Híradó 22.00
Átjáró, ismétlés

8.30 Esmeralda (mexikói
sorozat) 10.00 Elátkozott
paradicsom (mexikói sor.)
12.45 Tengernyi szenve-
dély (sor.) 14.30 Szerelem
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
Elisa nyomában (mexikói
sorozat) 22.30 Ördögi kör
(sorozat) 0.30 Clase 406
(sorozat)
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Prima Tv, 20.30
Rabold el az elnököt!

Brutális gengszterek egy csoportja túszul ejti az egyik leghíre-
sebb és legprofibb hollywoodi kaszkadőrt, Nick Jamest. A
rosszfiúk élén a szépséges Lacey áll, aki egy-egy akció sikeré-
ért a bájait is hajlandó bevetni. A bűnözők arra kényszerítik
Nicket, hogy minden szaktudását vesse be elkövetkező me-
rényletük során, amelyben nem kisebb célt tűznek ki maguk
elé, mint az Egyesült Államok kormányának megdöntését.

m1, 22.40
Feldobott kõ

Pásztor Balázs, egy falusi vasutas fia az ‘50-es évek elején
filmrendezői szakra jelentkezik, de mivel apját bebörtönöz-
ték egy jelentéktelen szabálytalanság miatt, nem veszik fel
a főiskolára. Földmérői állást vállal. Munkája során sok vidé-
ket jár be, sokféle embert ismer meg. Ezek az ő “egyetemei”.
Barátságot köt a hazájából idemenekült görög partizán há-
zaspárral, Iliásszal és Irinivel.

m2, 23.20
A mûvészetek hídja

A 20. sz-i Párizsban játszódó történet főszereplője a fiatal
Sarah, operaénekesi pályája elején. Monteverdi dalok le-
mezfelvételére készülve a zenekar vezetőjének bánásmódja,
és a világ durvasága elviselhetetlenné válik a gyönyörű han-
gú lány számára, és végzetes lépésre szánja el magát. Pedig
talán ekkor találta volna meg őt az igaz szerelem.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 Körzeti magazin 
- Szeged
11.45 Közjáték
11.48 Monda és történe-
lem
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 A múzsa csókja
15.10 Operatőrmesék
15.40 Jelfogó (ism.)
16.30 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
17.20 Párizsi jóbarátok
(sor.)
18.00 Bűvölet (sor.)
18.30 Magyar bulizene
19.25 Átjáró
19.50 Esti mese
20.15 Az öcsém cipői
(dok. f.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
22.25 A csodálatos 
Mrs. Pritchard 
(angol vígj. sor.)
23.20 A művészetek hídja
(francia filmdráma, 2004)
1.20 India 
- Álmok útján (sor.)
2.10 Házaspárbaj (sor.)

7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz - Közszolgála-
ti magazin (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 Kilenc túsz
(am. krimisor.)
16.10 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.15 Mindörökké szere-
lem (mexikói sor.)
18.15 NekedValó (2010) -
Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág Összefog-
laló (2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 CSI: 
A helyszínelők 
(am.-kan. sor.)
Utána. RTL-híradó
23.25 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
0.20 PokerStars.net 
- Big Game
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin
1.40 ittHON
1.55 Döglött akták 
(am. krimisor.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.10 Árva angyal (ism.)
12.55 Párizs 2010 
- A nagy özönvíz (francia
katasztrófa f., 2007)
14.35 EZO.TV
15.40 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sci-fi sor.)
16.35 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 Marina 
(mexikói-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
Élő játék-show
21.10 Aktív - TV2 maga-
zinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Hawaii Five-0
(amerikai sorozat)
23.20 Zsaruvér 
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Hősök (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.50 Smallville 
(am. akció sor.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező
11.05 Ingatlanpiac (ism.)
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv (ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.35 Európai híradó
(ism.)
19.05 Értékmentés 
másként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok

9.15 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.15 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.15
Greek, a szövetség (soro-
zat) 12.10 Anna - Az új kez-
det (sorozat) 14.10 Nyom-
talanul (ism.) 16.00 CSI
(ism.) 17.00 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 18.00 Gor-
don Ramsay 19.00 A da-
dus (sorozat) 19.30
Jóbarátok (sorozat) 20.30
Két pasi (sorozat) 21.30
CSI (sorozat) 22.30 Véres
játék (am. akcióf.) 0.20
Kés/alatt (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Szőkeva-
dászat 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00
Europa League - összefog-
laló 21.00 Wrestling
RAW, Showtime 23.00
American Gladiators 0.00
Sport.ro Hírek

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Jelfogó (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Nemzet és védelem
15.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak... (dok. f.)
16.25 Szökés a nagy ár-
víz idején (kisjátékf.)
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
19.25 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
22.05 Az Este
22.40 Feldobott kő 
(magyar f., 1968)
0.05 Barangolások öt
kontinensen
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek
0.45 Prizma
1.00 Ma Reggel (ism.)
2.55 Kalandozó

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Zsebtörténetek
14.50 Történelmi emlé-
kek (ism.)
15.00 Parlamenti pártok
fóruma
15.35 Románia 
parlamentje
16.30 Az én Európám
(ism.)
17.00 Mestreség, 
aranykarperec
17.30 Vizor monden
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.10 Szeretettel
Dragobete alkalmából 
– szórakoztató műsor
0.00 Eurovision 2011
0.15 Elit halálosztók 
(brazil akcióf., 2007)
2.05 Zsebtörténetek
(ism.)
2.10 Mestreség, 
aranykarperec (ism.)

5.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Tornado Valley
(amerikai filmdráma,
2009) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 A Niebelungok 
kincse 
(német kalandfilm, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Román tehetségek

– verseny műsor
22.15 A bombák földjén
(am. filmdráma, 2008)
1.00 Életem a kabaré
(amerikai vígjáték, 1988)
3.15 A bombák földjén
(amerikai filmdráma,
2008) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 

(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai sor.)
14.30 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
– verseny show (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.30 Rapid–Unirea
Urziceni mérkőzés (live)
22.30 Kickboxer 3.: 
A küzdés művészete 
(am. akciófilm, 1992)
0.30 SPL (hongkongi ak-
ciófilm, 2005) (ism.)
2.30 Egy rém rendes 
család (am. sor.) (ism.)

7.00 Lököttek
7.45 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Farmer
feleséget keresek (ism.)

10.30 Osso Bucco 
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2008) 
(ismétlés)
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
15.30 Szakácspárbaj
(francia vígjáték, 1998)
17.30 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
19.30 Cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Rabold 
el az elnököt! 
(amerikai akciófilm, 1997)
22.30 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Mondenii
0.00 Pingvinszerelem
(amerikai vígjáték, 2006)
2.00 Gyilkos számok 
(am. krimisor.)
3.30 Rabold el az elnököt!
(ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Range Rover
9.00 Halálos fogás 
- Nincs kegyelem
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Moab sivatag
14.00 Állítólag...
15.00 Piszkos munkák
15.30 Hogyan 
készült?
17.00 Halálos fogás 
- Veszélyek 
és tévedések
18.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Sierra Nevada
20.00 Állítólag... 
- Elnöki kérés
21.00 Hogyan készült?
22.30 Piszkos munkák
Peter Schmeichellel
23.30 Ross Kemp: 
Harc a Közel-Keleten
0.30 Megúsztam élve! 
- A Pan Am 73-as 
járatának eltérítése
1.30 Trükkös tesók
2.30 Ausztrália 
határain
3.00 Állítólag... 
- Elnöki kérés

7.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
7.55 Állatri ösztön
(dokumnetum sor.)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Videóterápia (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Utópia
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
16.55 Győztesek
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.30 Lex et Honor
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
19.00 Biznisz óra
20.10 Született 
szerelmesek 
(amerikai romantikus film,
1998)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Románia-Izrael futsal
mérkőzés
1.30 Lex et Honor 
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 17.55
Hírek, műsorismertető

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 Aranyemberek – magyarok

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Mátyás és Jázmin
napja van.
A Mátyás héber eredetû
férfinév. A héber Mattatiás
latin Matthias formájából
származik, jelentése Isten
ajándéka. Más vélemény
szerint a manu, azaz a
„jó”, és a thesis, azaz az
„elhelyezés” szavakból
származik. Ezért Mátyás:
a rossz – vagyis Júdás – he-
lyére „elhelyezett jó”.
A Jázmin nõi név a
Jasminum növénynemzet-
ség nevébõl származik,
amelynek az alapszava per-
zsa eredetû.
Holnap a Géza, Cézár és
Vanda nevûeket köszönt-
jük.

Évforduló
• 1582 – XIII. Gergely pá-
pa bevezeti a róla elneve-
zett Gergely-naptárat,
amely október 4-én átlép
10 napot. 
• 1920 – Németországban
megalakul a Nemzeti Szo-
cialista Párt, az 1933-tól
Adolf Hitler által vezetett
Nemzetiszocialista Német
Munkáspárt jogelõdje.
• 1939 – Magyarország
csatlakozik az antikomin-
tern paktumhoz.
• 1945 – Az amerikai had-
sereg felszabadítja a Fülöp-
szigetek fõvárosát, Manilát
a japán megszállás alól.
• 1991 – Az Amerikai
Egyesült Államok hadereje
összehangolt légi, száraz-
földi és tengeri támadást

indított Irak ellen az elsõ ira-
ki háborúban.
• 2007 – A virginiai kong-
resszus mindkét háza bocsá-
natot kért azért a szerepért,
amelyet a szövetségi állam
játszott a feketék rabszolga-
sorban tartásában az USA-
ban.
• 2008 – Nyolcvanadik éve
rendezik meg az Éves Aka-
démiai Díjkiosztót (Annual
Academy Awards), vagyis az
Oscart.

Vicc
A vállalati értekezleten az
elõadó dühösen félbeszakítja
elõadását:
– A sok közbekiabálás miatt
már a saját szavamat sem ér-
tem!
– Ne törõdjön azzal – kiált
vissza egy bátor hallgató. –
Nem mulaszt semmit!

Recept
Rakott kínai kel 
Hozzávalók: 1 kisebb kínai
kel, fél kiló darált hús, 2 tojás,
reszelt sajt, fûszerek, tejszín.
Elkészítése: A kelbõl pár le-
velet leszedünk az aljának, il-
letve a tetejének, elõfõzzük
kicsit. A többit felszeleteljük.
A húst megpirítjuk hagymá-
val meg a fûszerekkel. Ezek
után hõálló tálban lerakunk
pár levelet, majd a húst a fel-
aprított levelekkel rétegez-
zük, a tetejére jönnek a mara-
dék egész levelek. Az egészet
nyakon öntjük a tojásos, tej-
színes keverékkel, sajtot szó-
runk rá, és a sütõbe tesszük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Mozgalmas napja lesz ma, túl
sok feladata van. Este kulturális
kikapcsolódást válasszon: szín-
házi elõadás, mozi vagy hang-
verseny. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Pénzügyekben ne döntsön elha-
markodottan, fölöslegesen ne te-
gyen kockára nagyobb összeget.
Legyen nagyon megfontolt, ak-
kor biztos, hogy eléri vágyálmát.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Borongós hangulattal ébredt, de
ezt azonnal felejtse el. Figyeljen
azokra, akik vidáman beszélget-
nek, nevetgélnek. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Sok gondot okoz Önnek gyerme-
ke jövõjének megteremtése. Ha
nyitott szemmel jár a világban,
szerencséje révén találkozhat az-
zal, aki egyengetni fogja „cseme-
téjének” elõmenetelét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Fogyó Hold idején szokatlan
megoldást talál egy régi problé-
mára. Képessé válik arra, hogy
más szemszögbõl lássa az esemé-
nyeket. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ne csak azzal mutassa ki a sze-
retetét, hogy eltartja a családot.
Túl sok forog kockán ahhoz,
hogy meggondolatlanul csele-
kedjen.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Valaki negédesen mosolyogva
egy kényes ügyben akarja lépre
csalni. Szerencse, hogy gyorsan
feltalálja magát, ily módon a ke-
lepcét elkerüli.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nagyon családcentrikus, életét a
szerettei köré építi. Párjával le-
hetnek vitái, veszekedései, de a
szeretkezés februárban olyan a
fázós Skorpiónak, mint a hóvi-
rágnak a melengetõ napsugár.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hatalmas szenvedély és rengeteg
érzelem lakozik Önben. Képes
lesz legyõzni saját szemérmessé-
gét, s kezdeményezõen léphet fel
a szívügyek terén is. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai nap nyugalmas, zavarta-
lan lesz. Feltétlenül õrizze meg
munkakedvét és jó humorát. Fi-
gyeljen minden értesülésre, soha
nem tudja, hogy késõbb mi lesz
hasznára.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Õrizze meg optimizmusát, csak
akkor tud hatékonyan dolgozni.
Egy szerencsés találkozásban lesz
része, ami új távlatot nyithat éle-
tében.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nagyon felpörögnek az esemé-
nyek, megy minden a maga út-
ján. Vigyázzon, nehogy kima-
radjon valami fontos dologból a
nagy rohanás közepette.

Horoszkóp

11

Február 24., csütörtök
Az év 8. hete és 55. napja, hátravan 310 nap

Üvegházhatás

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK

Szerkesztõség és kiadó: 

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

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

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

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Baló Levente (Kultúra) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Farkas István (Média)

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Nyáguly András 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0728-780582 (Kolozsvár), Totka Lász-

ló – 0788-715848 (Nagyvárad), Hor-

váth István – 0747-517574 

(Csíkszereda), Baloga-Tamás Erika –

0746-375775 (Székelyudvarhely), Ko-

vács Zsolt – 0788-715766 

(Sepsiszentgyörgy), Mayla Júlia – 0745-

682401 (Beszterce), Sike Lajos – 0788-

715687 (Szatmárnémeti), Tamás 

András – 0744-781709 (Nagyenyed) 

Fotóriporter, képszerkesztõ: 

Tofán Levente

Grafikus: 
Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet 

Kiadja 
a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

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

Jogtanácsos: 
Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  

és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ 

a Román Postánál  (katalógusszám:

19302), közvetlenül a szerkesztõség-

nél és elõfizetés-szervezõinknél. 

Magánterjesztõk forgalmazzák.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a



Forma–1

Hírösszefoglaló 

Jól halad a gyógyulása,
de orvosa szerint még

több hétig kórházban kell
maradnia Robert Kubicának,
a Renault Forma–1-es csapat
ralibalesetet szenvedett piló-
tájának. „Jól érzi magát, és
az állapota »pozitív« ahhoz
képest, hogy min ment ke-
resztül – fogalmazott az istál-
ló honlapján Mario Igor
Rossello. – Jó hír, hogy a mû-
tétek után nem lépett fel sem-

milyen komplikáció, fertõ-
zés. A beteg már kicsit tudja
mozgatni az ujjait, érez a ke-
zével.” A 26 éves lengyel ver-
senyzõ február 6-án, egy
olaszországi raliviadalon
szenvedett súlyos balesetet, a
karját, a lábát és a kézfejét
többször meg kellett operál-
ni. Jelenleg a klinika rehabili-
tációs részlegében kezelik.
Kubica helyét a német Nick
Heidfeld veszi át az idei sze-
zonban a Renault-nál. Tehát
õ is tesztelni fog Montmeló-
ban. Március 8. és 11. között
ugyanis Barcelonában rende-

zik meg a Forma–1-es csapa-
tok utolsó tesztelését az
idénynyitó Ausztrál Nagydíj
elõtt. A gyakorlásra eredeti-
leg Bahreinben, a szahíri pá-
lyán került volna sor, ám a
fõvárosban, el-Manámában
egy hete zajló erõszakos cse-
lekmények, a bizonytalan
belpolitikai helyzet miatt hét-
fõn törölték a vb-naptárból
az F1-es bahreini GP-t.
A montmelói aszfaltcsíkon a
világbajnokságon részt vevõ
12 istálló tesztel majd, a mel-
bourne-i nyitófutamot márci-
us 27-én rendezik. 

Kézilabda 

Turós-Jakab László

A nap bombahíre ezúttal
a kézilabda világából jön:

Gligore Czari, a román baj-
noki ezüstérmes Resica-
bányai UCM férfi kézilabda-
csapatának edzõje az alakulat
azonnali megszûnésérõl érte-
sítette tegnap délben a sajtót. 

A tavaly Román Kupát (is)
nyert, s az utóbbi években
három Challenge-kupa-dia-
dallal büszkélkedõ együttes
gondjai a tavalyi nyár végén
jelentkeztek, miután Adrian
Chebuþiu szakosztályelnö-
köt, s egyben UCM-igaz-
gatót 60 millió eurós nagy-
rendû adócsalás miatt elítél-
ték, és el is zárták. A vezetõ
szabadulása nem hozott sem-
mi jót az autó-motor szak-
osztályt is mûködtetõ sport-
egyesület számára, Chebuþiu
tegnap az azonnali hatállyal
való felszámolásról értesítet-
te az érdekelteket.    

A bejelentés hallatán
Cristian Gaþu, a Román Ké-

zilabda-szövetség elnöke
azon melegében azt nyilat-
kozta, hogy mindaddig sem-
milyen hivatalos értesítést
nem kaptak, tehát nem fo-
galmazhat meg egy állás-

pontot. Azt azonban máris
leszögezte, hogy a szövetség
mindent elkövet azért, hogy
megmentse a csapatot és fõ-
leg annak kontinentális ku-
paszereplését. Már csak

azért is, mert a hét végén be-
jutott a Kupagyõztesek Eu-
rópa-kupájának legjobb
nyolc együttese közé, és egy
esetleges visszalépés súlyos
következményekkel járna az

egész román kézilabda szá-
mára: a komoly pénzbünte-
tés és az európai kupapo-
rondról való kétéves kitiltás
mellett ugyanis Románia
egy csapatot veszítene a
2011–12-es Ek-idényre.  

A hónapok óta fizetetlen
UCM-játékosok közül tízen
már február elején a szövet-
séghez fordultak, és szaba-
don igazolható játékosok let-
tek. Nyolcan máris új csapa-
tot kaptak: Ionuþ Irimuº há-
lóõr, Predrag Vujadinovics
balszélsõ és Valentin Ghio-
nea jobbszélsõ Kolozsváron,
az U-Transilvaniánál, Cris-
tian Fenici irányító és Ioan
Claudiu Stan jobbátlövõ Te-
mesváron, a Polinál, Gheor-
ghe Irimescu beállós és Ale-
xandru Stamate balátlövõ
Konstancán, a HCM-nél,
Ionuþ Georgescu pedig Buka-
restben, a CS Municipalnál
folytatja pályafutását. 

A többiek ebben a hónap-
ban még maradtak, miután
fennállt annak a lehetõsége,
hogy rendezõdnek az anyagi
gondok. Czari a veteránok-

kal, Tucanuval, Pîrîianuval
és Petreával, no meg 18 éves
ifikkel, Erosszal, Raduval és
Tomával bravúrosnak mond-
ható továbbjutást harcolt ki
az ukrán Budyvelnik Bro-
varyval szemben (33-16 és
27-31), és ezzel a KEK-ne-
gyeddöntõkben való szerep-
lés jogát.  

Az UCM azonban nem-
csak az európai kupaporon-
don folytathatta volna dia-
dalmenetét, hanem a hazai
bajnokságban is. A Nemzeti
Liga 2010–11-es küzdelem-
sorozatának felénél ugyanis
az UCM áll az élen, egy
ponttal megelõzve a Székely-
udvarhelyi KC-t és kettõvel a
címvédõ HCM Konstancát.
Szombaton éppen az SZKC
elleni csúcsrangadó házigaz-
dája kellett volna legyen az
UCM, de kérdés, hogy a
mérkõzésre sor kerül-e, vagy
sem? Mint ahogy azt sem le-
het tudni, hogy az UCM ed-
digi eredményeit törlik, vagy
a továbbiakban 0-10-zel vesz-
ti el minden mérkõzését a
visszavágókon. 
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Röviden
Hengereltek az aradiak 

A nõi kosárlabda-bajnokság
második értékcsoportjában
(A2), az ötödik fordulóban:
Brassó–Iaºi 55-53 és Nagy-
várad–Gyulafehérvár 59-66.
A Kolozsvári U ma fogadja
a Sportult. Az elsõ értékcso-
portban (A1): Arad–Temes-
vár 87-52. 

Pólógyõzelem Kanadával

Az olimpiai bajnok magyar
férfivízilabda-válogatott 15-
4-e verte a kanadai együttest
Debrecenben, a lapzárta
után megkezdõdött miskolci
Volvo Kupa kedd esti barát-
ságos „elõmérkõzésén”. A
körmérkõzésen Ausztrália
volt az elsõ ellenfél, ma Né-
metország, pénteken pedig
Kanada következik.

Arn gyõzött 

A magyar Arn Gréta 6-4, 6-
4-re nyert a temesvári szüle-
tésû Gallovits-Hall Edina el-
len az acapulcói salakpályás
tenisztorna nõi versenyének
elsõ fordulójában. Ugyan-
azon a tornán Simona Ha-
lep (5.) 6-3, 6-7 (4), 6-3 ará-
nyú vereséget szenvedett a
spanyol Laura Pous-Tiotól.
A hölgyekével párhuzamo-
san zajló ATP-torna elsõ for-
dulójában a spanyol Nicolas
Almagro (3.) 6-3, 6-2-re ver-
te Victor Hãnescut. Dohá-
ban Alexandra Dulgheru is
kikapott: 6-7 (4), 2-6 a cseh
Klara Zakopalovával. 

Blackpool-siker

A Tottenham Hotspur 
2-0-ra kikapott az újonc
Blackpool otthonában az
angol labdarúgó Premier
League 18. fordulójából 
elhalasztott mérkõzésen.

„Szétkapkodták” a resicai játékosokat. Az Európa-klasszis Vali Ghionea Kolozsvárra igazolt 

Megszûnt a Resicabányai UCM 

Labdarúgás

T. J. L. 

Az ötödik és a hatodik
nyolcaddöntõvel, ponto-

sabban azok elsõ mérkõzése-
ivel folytatódott kedden este
a labdarúgó-Bajnokok Ligája
2010–11-es kiírása. 

A lyoni Stade de Gerland-
on a vendég Real Madrid re-
mizett az Olympique-kel. Hi-
ába szerzett Karim Benzema
rögtön becserélése után veze-
tést a királyi gárdának, a 83.
percben Bafétimbi Gomis
pontot mentett a franciák-
nak, 1-1. Ezzel az OL ma-
radt a Real Madrid mumusa,
hiszen a blancoalakulat a he-
tedik európai kupatalálkozó
alkalmából sem tudott javíta-
ni a franciák elleni mérlegén,
ami most négy döntetlen és
három vereség, 5-11-es gól-
aránnyal. Jose Mourinho ta-
nítványai azonban március
16-án megtörhetik a jeget, de
a Santiago Bernabeu-n az
Olympique esélyei sem cse-

kélyek. Már csak azért sem,
mert a Realt hat BL-szezont
jelentõ folyamatos kudarcso-
rozat tudata nyomasztja, az-
az menetrendszerû búcsú a
legjobb 16 között. 

A meglepetés elmaradt a
dán fõvárosban, ahol az FC
Köbenhavn 2-0-ra kikapott a
Chelsea-tõl. Az angol pont-
vadászatban nem igazán re-
meklõ londoniak mindkét
gólját a francia idegenlégiós,
Nicolas Anelka szerezte, aki
a 17. és az 54. percben volt
eredményes. A Kékek törté-
netük 50. gyõzelmét aratták
a Bajnokok Ligájában és fél
lábbal már a legjobb nyolc
között érezhetik magukat. A
londoni visszavágót is márci-
us 16-án rendezik, az angol
továbbjutás képletébe egy
egygólos vereség is belefér. 

Lapzárta után Internazio-
nale Milánó–Bayern Mün-
chen- és Olympique Mar-
seille–Manchester United-
mérkõzésekkel fejezõdött be
a BL-nyolcaddöntõk elsõ fel-
vonása. 

Nyeretlen házigazdák Kubica gyógyul, a mezõny
az Ausztrál Nagydíjra készül 

Bár a kedd esti, hazai visszavágón csak 1-1-et ért el, múlt
heti, szaloniki sikerének (1-0) köszönhetõen a CSZKA ki-
ütötte a PAOK-ot. A görögök a 67. percben ledolgozták
ugyan hátrányukat, de Ignasevics 80. percben szerzett
egyenlítõ találata búcsújukat jelentette. Lapzárta után FC
Porto (portugál)–Sevilla- (spanyol) (az elsõ mérkõzésen:
2-1) visszavágót rendeztek. A mai nagyüzem mûsora:
Sporting Lisszabon)–Glasgow Rangers (skót) (1-1), FC
Liverpool–Sparta Prága (0-0), Szpartak Moszkva–FC Bá-
zel (svájci) (3-2), Zenit Szentpétervár (orosz)–Young
Boys Bern (svájci) (1-2), PSV Eindhoven (holland)–OSC
Lille (francia) (2-2), Bayer Leverkusen (német)–Metaliszt
Harkiv (ukrán) (4-0), Villarreal (spanyol)–SSC Napoli
(olasz) (0-0), Ajax Amsterdam (holland)–Anderlecht
Brüsszel (belga) (3-0), Sporting Braga (portugál)–Lech
Poznan (lengyel) (0-1), Dinamo Kijev (ukrán)–Besiktas
Isztambul (4-1), Manchester City–Arisz Szaloniki (0-0),
Twente Enschede (holland)–Rubin Kazany (orosz) (2-0),
VfB Stuttgart (német)–Benfica Lisszabon (1-2), Paris
Saint-Germain–BATE Boriszov (fehérorosz) (2-2). A
sport.ro 20 órától Liverpoolból, 22 órától pedig
Villarrealból sugároz élõben.

Európa-liga: elsõ nyolcaddöntõs a CSZKA Moszkva

Labdarúgás

T. J. L. 

A labdarúgó-Liga 1 ta-
vaszi visszavágóinak

hétvégi rajtját akkor sem na-
polják el, ha méteres hó lesz
– szögezte le Mitica Dra-
gomir. A LPF-elnök tudha-
tott valamit, hiszen a követ-
kezõ napok idõjárás-jelenté-
se kiadós havazást helyez ki-
látásba szinte az egész or-
szágban. Pénteken, szomba-
ton és hétfõn a 19. forduló
két-két találkozójára kerül-
ne sor, vasárnap pedig ép-
penséggel háromra, köztük
a nagy csinnadrattával be-
harangozott Craiova– Stea-
ua-slágermérkõzésre.   

A 2011-es esztendõ elsõ
hivatalos bajnoki mérkõzé-
sének eredménye ismert:
miután a Pandurii nem
tudta tegnapig törleszteni
600 ezer eurós adósságát, a
galaciak elleni meccsét
nem tûzték mûsorra, s így

a listavezetõ Oþelul játék
nélkül, 3-0-s gólaránnyal
kapja a három pontot. 

Cristian Borcea, a Dina-
mo elnöke, valamint két csa-
pattulajdonos, a temesvári
Marian Iancu és a vaslui-i
Adrian Porumboiu szándé-
kosságot, bundát kiált. Elõb-
bi bizonyítékokkal is szolgál
mondván, hogy a dinamós
klubvezetés több variánst is
javasolt a mintegy 460 ezer
eurós adósság törlesztésére,
de a Târgu Jiu-iak hallani
sem akartak róluk.  

Ezzel szemben a Rapid és
az Unirea Urziceni lerótta
összesen 600 ezer euróra rú-
gó adósságát, tehát a pénte-
ki, giuleºti-i mérkõzést le-
játsszák. Csakúgy, mint az
Universitatea–Steaua-mecs-
cset, miután a craiovai Ad-
rian Mititelu a FC Caracal
iránti adósságát is letudta. 

Megoldódtak és mégsem
a craiovai ªtefan Barbo-
ianu gondjai. A hátvédként
és középpályásként is be-

vethetõ 23 éves játékos a
bajnokság végéig a Dina-
mo színeiben rúgja a lasz-
tit, addig amíg érvénybe
lép az Universitatea Craio-
vával alákanyarintott szer-
zõdése. Ha a fõvárosi csa-
patnál akar maradni, Bãr-
boianut egy 10 millió eurós
lelépési összeg kifizetésére
kötelezi a kontraktus egyik
kitétele!  

Ismét elõtérbe került a
Steauának a Ghencea útról
való távozása, miután Gigi
Becali csapattulajdonos hó-
napok óta nem fizetett bér-
leti díjat a hadügyminiszté-
riumnak. Az adósság 120
ezer euró, amit Becali nem
szándékszik törleszteni. S
azzal fenyegetõzik, hogy ha
mennie kell, mindent magá-
val visz, amibe ott befekte-
tett, mûgyepet, felvonókat
és egyebeket. De ez is szap-
panbuborék, hiszen a múlt
nyár hasonló huzavonája
sem változtatott sermmit a
tényálláson. 

Nincs halasztás a Liga 1-ben
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