
A környezetvédelmi tárca
nyilvántartása szerint másfél

évtized alatt 35,5 ezer hektár er-
dõt taroltak le a hazai illegális
fakitermelõk és fatolvajok, ezért
Borbély László miniszter hadat
üzent az erdõirtásnak. A követ-
kezõ hónapokban országos el-
lenõrzés zajlik, a fõpróbát Hargi-
ta megyében tartották: a kirótt
bírságok értéke meghaladja a
százezer lejt. Korodi Attila kép-
viselõ úgy véli: csak titkosszol-
gálati eszközökkel buktathatók
le azok, akik szervezetten lopják
a fát. Tánczos Barna államtit-
kártól megtudtuk, bár a mezõ-
gazdasági minisztérium anyagi-
akkal segíti az erdõsítést, nem
nagy az érdeklõdés a pályázataik
iránt. 6. és 7. oldal 

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 4,2051 ▼
1 amerikai dollár 3,0406 ▼
100 magyar forint 1,5454 ▼

UNITER: tarolhat Kolozsvár 

Közzétették a Román Színházi Szövetség
(UNITER) jelöléseit a 2010-es díjakra. A
már többször kitüntetett Kolozsvári Állami
Magyar Színház ezúttal is hat jelölést ka-
pott, köztük a Leonce és Léna címû elõadás.

Tévés nemzet a román

A lakosság 85 százalékának a televízió a fõ
információforrása, 32 százalékuk a rádió-
ból tájékozódik, 16 százalékuk a nyomta-
tott újságokból – derül ki az Eurobaro-
méter címû felmérésbõl. A televízió elsõbb-
sége nem meglepõ, tavaly átlagosan napi
4,17 óra volt a tévézésre fordított idõ.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
Blejnarra vadászik a DNA?

Huszonkilenc napra letartóztatták tegnap 
Nicolae Gavrilát, az Adó- és Pénzügyi Hi-
vatal (ANAF) fõtanácsosát, akit egy olasz
üzletember azzal vádol, hogy 1,8 millió
eurós kenõpénzt követelt tõle. Állítólag az
összeg több mint fele Sorin Blejnar ANAF-
igazgató zsebébe vándorolt. 

Média 9

Mondialu jogállama
A maffiózó valóban bölcsen ismerte fel:
ez a (jog?)állam õt soha nem bántotta
volna, ha családja nem tesz keresztbe ne-
ki. Feltehetõen azonban hamarosan is-

mét szabadlábon, virágzó
üzletemberként, vezetõ
politikusok komájaként
élheti életét, hiszen a
klántagok sem különbek

az államnál, és egy-
mással versengve vál-
lalják magukra a gyil-

kossági kísérletet.Bogdán Tibor

Elkezdték tegnap Bukarest-
ben tavaszi tüntetéssorozatu-

kat pedagógusok. A Szabad Tan-
ügyi Szakszervezet tagjai sztrájk-

õrséget álltak az oktatási minisz-
térium elõtt: a bércsökkentés elõt-
ti fizetésüket követelték, és az új
törvényt bírálták. 7. oldal 

Bár tegnap a magyarországi
médiumok Megéri Románi-

ában tankolni címmel számol-
tak be a rekorddrágításokról, a
határ menti Nagyvárad közpon-
ti benzinkútjainál még nem ta-
pasztaltuk a benzinturizmus hir-
telen robbanását. Közben a ro-
mán Petrom-kutaknál is nõtt
tegnap a benzin ára: a nyolcban-
is drágulást a vállalat illeték-
emeléssel magyarázza – de az
észak-afrikai és a közel-keleti fe-
szültség hatására az üzem-
anyagárak mindenhol „robba-
násnak indultak”. A jelenség át-
rajzolhatja a légitársaságok
idénre várt nettó profitját is,
mely csaknem felével csökken-
het a tavalyi 16 milliárdról 8,6
milliárd dollárra. 6. oldal 

„Robbanó” 
üzemanyagárak

Megalázóak a tanári bérek – üzente a tanügyi szakszervezet

Ásó, kapa, nagyharang?
Hosszú távra szóló koalíciós együttmûködési szerzõdést írtak alá a kormánypártok  

Fotó: Mediafax

Hadüzenet

a fatolvajoknak
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Sztrájkkészültség a tanügyben

ÚMSZ-összeállítás

Az RMDSZ részérõl új szö-
vetségi elnökként Kelemen

Hunor látta el kézjegyével a do-
kumentumot, Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes ezúttal a
háttérbõl „asszisztálta” utódját, a
szövetség több képviselõjével és
szenátorával együtt.

A parlamentben megtartott ün-
nepélyes eseményen elsõként
Emil Boc miniszterelnök, a PD-L
elnöke méltatta az egyezmény je-
lentõségét. Boc kifejtette, a pro-
tokollum céljaként fogalmazták
meg a gazdasági növekedés tar-
tóssá tétele érdekében történõ to-
vábbi közös kormányzást. A kor-
mányfõ úgy vélte, a koalíció

együtt vészelte át a legnehezebb
idõszakot, és az utóbbi idõszak-
ban sikerült enyhe gazdasági nö-
vekedést is produkálnia, miután
tavaly az összeomlás elkerülése
volt a cél. „A fontos, bár fájdal-
mas reformintézkedéseket meg-
hoztuk, most csak a gyümölcsö-
ket kell learatni” – fogalmazott
Boc. Részletezte a dokumentum-

ban lefektetett közös gazdasági
célokat, köztük a makrogazdasá-
gi stabilizációt az egységes adó-
kulcs megtartásával, a tõkepiac
konszolidációját, infrastrukturális
befektetések eszközlését, az euró-
pai uniós alapok lehívási arányá-
nak javítását. A gazdasági növe-
kedés céladatait 1,5-2 százalék-
ban határozta meg az idei évre, és
4-4,5 százalékban a jövõ évre. 

Boc az adóterhek csökkentésé-
rõl, munkahelyteremtésrõl, vala-
mint a nyugdíjak növekedésérõl
is beszélt. Kifejtette, a nyugdíjak
az infláció növekedésével párhu-
zamosan, illetve a reálbérek 50
százalékos növekedésének megfe-
lelõen emelkedhetnek. 
Folytatása a 3. oldalon 

Kisebbségi törvény, régióátalakítási törvény, választási törvény

módosítása – mindezek a törvényhozási prioritások szerepelnek

abban az együttmûködési szerzõdésben, amelyet tegnap írtak alá

a kormánykoalíciót alkotó Demokrata-Liberális Párt (PD-L), az

RMDSZ, a Románia Haladásáért Országos Szövetség (UNPR) 

és a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportja. 
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Röviden

Az eddigi német belügyminiszter
válthatja fel a védelmi minisztert

Thomas de Maiziere (CDU) eddigi német
belügyminiszter váltja a védelmi miniszte-
ri székben Karl-Theodor zu Guttenberget
– értesült a dpa hírügynökség kormánykö-
rökbõl tegnap. De Maiziere a Német Ke-
reszténydemokrata Unió (CDU) politiku-
sa, az õ utódja az ARD közszolgálati tele-
vízió szerint valószínûleg Hans-Peter
Friedrich, a Keresztényszociális Unió
(CSU) parlamenti csoportjának a vezetõje
lesz. Guttenberg kedden mondott le, mert
kiderült, hogy doktori értekezésének nagy
részét hivatkozás nélkül vette át más tanul-
mányokból.

Gorbacsov megkapta 
a legmagasabb orosz kitüntetést

Mihail Gorbacsovnak, a Szovjetunió elsõ
és egyben utolsó államfõjének, a pereszt-
rojka és a glasznoszty atyjának Oroszor-
szág legmagasabb kitüntetését adomá-
nyozta tegnap Dmitrij Medvegyev orosz
államfõ. A Szent András apostolról
(Andrej Pervozvannij) elnevezett érdem-
rendet 80. születésnapján vette át Mihail
Gorbacsov a Kremlben. A jelenlegi állam-
fõ egyben megajándékozta az ünnepeltet
„mint kollégát, mint államfõt és mint jo-
gászt” a Szergej Witte gróf, III. Sándor
orosz cár pénzügyminiszterének írásait
tartalmazó, Az állami élet törvényeinek örök
voltáról címû kötettel. 

Az izraeliek megállapodást 
kötnének a palesztinokkal

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök
inkább ideiglenes megállapodást kötne a
palesztinokkal, mint hogy megpróbálja új-
raindítani a holtpontra jutott béketárgyalá-
sokat – adta hírül kedden az izraeli sajtó.
Izrael úgy döntött, hogy nem képviselteti
magát Brüsszelben, ahol a palesztin tárgya-
lók szerdán találkoznak a közel-keleti kvar-
tett (ENSZ, EU, USA, Oroszország) kül-
döttjeivel. A felek a békefolyamat újraindí-
tásáról folytatnak megbeszélést. 

Lelõttek egy minisztert Pakisztánban

Lelõtték tegnap Iszlámábádban a kormány
kisebbségügyi miniszterét, aki követelte az
istenkáromlást büntetõ törvény megváltoz-
tatását – közölték kórházi források. Sahbaz
Bhattit – a kormány egyetlen keresztény
vallású tagját – az utcán lõtte le több fegy-
veres. A rendõrség közölte: egyelõre nem
látja bizonyítottnak, hogy a támadásnak õ
volt a kiszemelt célpontja. Az istenkárom-
lást büntetõ törvény novemberben lett he-
ves társadalmi vita tárgya, mert egy bíróság
a jogszabály alapján halálra ítélt egy négy-
gyerekes anyát.

Tunéziában kiszabadult 
az összes politikai fogoly

Tunéziában kiszabadult az összes politikai
fogoly – jelentette be tegnap Szamir ben
Omar ügyvéd, a politikai foglyokat segítõ
nemzetközi szövetség fõtitkára. Összesen
mintegy 800 személyrõl volt szó, akit cso-
portonként engedtek el. Közülük 3-400 ke-
rült szabadlábra tegnap. Kiszabadult az
úgynevezett szalafista mozgalom harminc-
fõs csoportja is, benne egy halálra és nyolc
életfogytiglanra ítélt személy.

Tízezrek tüntettek Örményországban

Több mint tízezer ellenzéki szimpatizáns
gyûlt össze Jerevánban a kormány lemon-
dását és új választások kiírását követelve,
jelentette az AFP francia hírügynökség új-
ságírója a helyszínrõl. „Készen állunk arra,
hogy párbeszédet folytassunk a hatalom-
mal, de kizárólag egyetlen témáról: az el-
nöki és parlamenti választások mielõbbi
megszervezésérõl” – szögezte le Levon Ter-
Petroszján ellenzéki vezetõ, aki 1991 és
1998 között volt a függetlenedõ Örményor-
szág elsõ elnöke.

Hírösszefoglaló

Továbbra is polgárháborús ál-
lapotok uralkodnak Líbiában.

A Moammer Kadhafi vezetõhöz
hûséges kormányerõk tegnap of-
fenzívát indítottak a lázadók el-
len, hogy megpróbálják vissza-
szerezni az ellenõrzést az ellen-
zék kezére jutott területek – az
országnak szinte a teljes keleti fe-
le – felett. Kadhafi katonái a ke-
let-líbiai Marsza el-Brega városát
támadták, a harcok kimenetele
napközben bizonytalannak tûnt.
A fõvárostól, Tripolitól 740 kilo-
méterre keletre fekvõ Brega el-
foglalása az eddigi legjelentõsebb
katonai sikere lenne a Kadhafi-
hoz hû erõknek a líbiai lázadás
két héttel ezelõtti kitörése óta. A
településtõl 75 kilométerre lévõ
nagyobb városban, Adzsdábí-
jában a helyi lakosok megkezd-
ték a felkészülést a védekezésre,
attól tartanak ugyanis, hogy a
Kadhafi-hû erõk Brega után elle-
nük indulnak meg.

Az offenzíva láttán a líbiai el-
lenzékiek azt kérték tegnap az
ENSZ-tõl, hogy adjon felhatal-
mazást légi csapásokra a zsoldo-
sok ellen, akik Moammer Kad-
hafi vezetõ oldalán harcolnak a
civilekkel. Ezt a Nemzeti Ta-
nács szóvivõje jelentette be a lí-
biai nagyvárosban, Bengáziban,
amely a keleti országrésszel
együtt az ellenzék kezén van.
Szerinte „nyílt agresszióról és
inváziós kísérletrõl van szó afri-
kai országok támogatásával,
zsoldosok bevetésével a líbiai ci-
vilek ellen”. „A zsoldosok állá-
sai és erõsségei ellen kérjük a
pontos légi csapást” – mondta

Abdel-Háfiz Goga szóvivõ, aki
azonban hozzátette, hogy „el-
lenzik bármiféle külföldi erõ je-
lenlétét Líbia földjén”.

Kadhafi: én nem
is vagyok hatalmon

Moammer Kadhafi hallani
sem akar arról, hogy lemondjon a
hatalomról. Tegnap kijelentette,
valójában nem is õ gyakorolja a
hatalmat, mert azt az 1969-es for-
radalmat levezénylõ tisztek 1977-
ben átadták a népnek.    Kadhafi

Tripoliban népes hallgatóság
elõtt, egy zárt helyen rendezett
nagygyûlésen azt fejtegette, 1977
óta nem voltak tüntetések az or-
szágban. Azt is közölte, hogy
nemcsak ellenzéki, hanem õt tá-
mogató tömegmegmozdulások is
lezajlottak, csak ezekrõl a mûhol-
das hírtelevíziók nem sugároztak
beszámolókat.

A válság okait boncolgatva
Kadhafi úgy vélte, hogy az al-
Kaida áll a felkelés mögött. Sze-
rinte a nemzetközi terrorhálózat
„alvó sejtjei” beszivárogtak Líbiá-
ba, fegyverekre tettek szert, majd
megtámadták a biztonsági erõket.
Kadhafi túlzónak tartotta a halá-
los áldozatokról külföldön ismer-
tetett becsléseket, amelyek szerint
kétezren is meghalhattak a líbiai
konfliktusban. Az ezredes szerint
150-en vesztették életüket a „ter-
roristák” felkelésében.

Felfüggesztett 
ENSZ-tagság

Mindeközben az ENSZ-köz-
gyûlés Emberi Jogi Tanácsa fel-
függesztette Líbia tagságát a
szervezetben, a Nemzetközi
Büntetõbíróság (ICC) fõügyésze
pedig tegnap közölte: hivatalos
vizsgálatot kezd annak megálla-
pítására, hogy a Kadhafi-rezsim
követett-e el emberiesség elleni
bûncselekményeket Líbiában.  A
testület ezzel példátlanul rövid
idõ alatt reagált a Líbiával kap-
csolatos megkeresésre, ugyanis
az ENSZ BT a hétvégén döntött
úgy, hogy a bíróság elé terjeszti
az ügyet. Az ICC ügyészei több-
nyire hónapok alatt döntik el,
hogy indítsanak-e vizsgálatot le-
hetséges háborús bûnök ügyé-
ben, de volt már olyan eset, hogy
évekig mérlegeltek. 

Hírösszefoglaló

A határon túl élõ magyar
nemzeti közösségek megma-

radásának és fejlõdésének egye-
düli garanciája az, ha területi,
személyi, illetõleg sajátos jogál-
lású autonómiaformákat biztosí-
tanak számukra – hangsúlyozta
tegnap közzétett nyilatkozatá-
ban a Kárpát-medencei Magyar
Autonómia Tanács (KMAT),
amelynek tagszervezetei Brüsz-
szelben, az Európai Parlament
(EP) székházában tartottak ki-
helyezett tanácskozást. A meg-
beszélés végén tartott sajtótájé-
koztatón Tõkés László, az EP
alelnöke közölte, hogy a szlová-
kiai Magyar Koalíció Pártja tel-
jes jogú taggá vált a KMAT-ban,
amely az autonómia mellett el-
kötelezett határon túli magyar
szervezeteket tömöríti.

A zárónyilatkozat szerint a
KMAT tagszervezetei minden
törvényes eszközt fel kívánnak
használni annak érdekében, hogy
a magyarság jogos autonómiaigé-
nyének érvényt szerezzenek. „A
magyar kérdés ilyetén megoldása
Európa stabilitása szempontjából
is elengedhetetlen” – hangoztat-
ták a dokumentumban.

A brüsszeli tanácskozáson két
további állásfoglalást is elfogad-
tak. Az egyik Európa stabilitásá-
nak és az õshonos nemzeti kö-
zösségek jogainak összefüggése-
irõl szól. Egyebek közt megálla-
pítja: a nemzeti közösségek au-
tonómiája – miként azt pozitív
európai példák egész sora bizo-
nyítja – a többségi nemzetek ér-
deke is.

A másik állásfoglalás a Kár-
pát-medencei magyar ügyet tag-
lalja európai összefüggésben.
Ennek egyik megállapítása,
hogy „bár az esélyegyenlõség, a
szubszidiaritás és az önkor-
mányzatiság az európai építke-
zés rendezõelvei, és minden he-
tedik európai polgár kisebbségi
is egyben, jelenleg az Európai
Unió mûködését szabályozó
szerzõdések és dokumentumok
mégsem beszélnek világosan a
számbeli kisebbségben élõ nem-
zeti közösségek és a hozzájuk
tartozó személyek sajátos jogai-
ról. Éppen ezért az egyéni sza-
badságjogok, illetve az erre épí-
tett európai alapjogok dokumen-
tumai mellett egy Európai Ki-
sebbségvédelmi Charta megal-
kotását is elengedhetetlennek
tartjuk”. 

Brüsszeli autonómiakérés 
ÚMSZ

Támadást követett el egy
amerikai katonákat szállító

busz ellen egy koszovói férfi teg-
nap a frankfurti repülõtér egyik
épülete elõtt, két embert megölve
és legalább még egyet súlyosan
megsebesítve. A 21 éves koszovói
tettest elfogták – közölte a német
rendõrség, amely egyelõre nem
zárja ki, hogy politikai indíttatású
terrorcselekmény történt. A rend-
õrségnek még nem sikerült meg-
állapítania a pontos tényállást.
„A jelek szerint minden a buszon
történt” – mondta el Jürgen Lin-
ker rendõrségi szóvivõ.

A támadás a második legforgal-
masabb európai reptér 2-es termi-
náljának egyik nyilvános busz-
parkolójában zajlott le. Egyelõre
azonban nem lehet tudni, hogy a
tettes milyen fegyvert használt.
Bár a támadás során lövések is el-
dördültek, a koszovói férfinál egy
kést is találtak.

Ugyanígy nem világos, hogy a
megtámadott buszon hányan tar-
tózkodtak a bûncselekmény pilla-
natában. Az amerikai hadsereg-
nek a német nagyváros térségé-
ben több nagy bázisa is van, ame-
lyeket egyebek közt logisztikai
tranzitállomásként használ afga-
nisztáni és iraki mûveleteihez. 

Lelõttek két amerikai katonát

Támadnak Khadafi hívei

Súlyos élelmiszerhiány fenyeget

Egyre súlyosabb az élelmiszerhiány Líbiában, mert jelentõs
fennakadások vannak az élelmiszer-ellátásban. Sok üzlet be-
zárt, alig van friss áru. Több üzemben leállt a termelés, szinte
teljesen megszûnt a halászat, jórészt azért, mert az ország gaz-
daságában fontos szerepet játszó külföldi vendégmunkások el-
menekültek az országból.

Khadafi hívei vezérüket éltetik Tripoli központjában. Líbia teljhatalmú ura még a fõvárosban tartózkodik

Riadalom Frankfurtban, Európa második legnagyobb repülõterén



Folytatás az 1. oldalról

Kelemen Hunor az RMDSZ által
megfogalmazott törvényhozási és
kormányzási prioritásokról be-
szélt. „A kisebbségi jogok meg-
erõsítésére és kibõvítésére vonat-
kozó rendelkezések szerepelnek a
protokollumban. Ilyen a kisebbsé-
gi törvény, amely már 2005 óta a
parlamentben várja sorsát; a má-
sik fontos törvény a fejlesztési ré-
giók átszervezésére vonatkozik” –
részletezte a szövetségi elnök. 

Nem publikusak a határidõk

Korábban az RMDSZ politiku-
sai hangsúlyozták, a koalíciós
egyezség hatékonyságát az bizto-
sítja, hogy határidõkhöz kötik a
közös kormányzás ütemtervébe
foglalt törvények és intézkedések
elfogadását. A megállapodás teg-
napi ismertetésekor azonban nem
hangzottak el határidõk; dátumok
a sajtóhoz eljuttatott dokumen-
tumban sem szerepelnek. „Az volt
a koalíciós egyezség, hogy a határ-
idõk a megállapodás egyik mellék-
letét képezik. Ez azonban nem
nyilvános, nem kívántuk a sajtó
elé tárni” – mondta lapunknak Fe-
kete Szabó András szenátusi frak-
cióvezetõ. A politikus nem kíván-
ta részletezni, miért volt szükség a
határidõk titkosítására. 

A határidõk kapcsán lapunk ér-
deklõdésére Kelemen Hunor a
helyszínen elmondta, a kisebbségi
törvényt már az idei a tavaszi tör-
vényhozási ciklusban fogadnák el,
a régióátszervezési törvényt pedig
az õszi parlamenti ciklusban kez-
dik el megvitatni, hogy aztán jövõ-
re, a tavaszi ülésszak ideje alatt el-
fogadják. „Ugyanakkor javasoljuk
a választási törvények módosítá-
sát: mind az önkormányzati,
mind a parlamenti választásokat
szabályozó jogszabály esetében ar-

ra törekszünk, hogy erõs és ará-
nyos képviseletet biztosítsunk a ro-
mániai magyarságnak” – tette
hozzá Kelemen Hunor. Mint is-
meretes, a helyhatósági választási
törvény esetében az RMDSZ a vá-
lasztási küszöb 5-rõl 3 százalékra
való csökkentését szorgalmazza,
míg a parlamenti választási tör-
vény esetében az arányos képvise-
let megõrzése a cél. Ennek kap-
csán kérdésünkre kifejtette: az
RMDSZ szempontjából lehetsé-
ges a vegyes rendszer támogatása,
vagy az egyéni választókerületes
rendszer leegyszerûsítése egyszerû
többséges rendszerre.

„Elkiabálja” Boc 
a gazdaségi növekedést?

Felvetésünkre, miszerint nem túl-
zott-e Emil Boc optimizmusa,
amikor egy trimeszter egyetlen
százalékos növekedése alapján

már a gazdasági növekedésre épí-
ti a kormány teljes stratégiáját,
Kelemen Hunor tagadólag vála-
szolt. „Azt látjuk, hogy az elmúlt
év utolsó két hónapja már gazda-
sági kiegyensúlyozottságot ho-
zott, ezt kell megerõsítenünk.
Olyan intézkedéseket vezetünk
be, amelyeknek hatásait már az
idei év második felétõl a minden-
napjaikban, életszínvonaluk növe-
kedésében érezhetik a polgárok” –
fejtette ki az RMDSZ elnöke.

Mi lesz 2012 után?

A dokumentum egyébként a kö-
vetkezõ mondattal zárul: „A koa-
líció politikai célja (...) a közös
kormányzás 2012 után is.” Az
RMDSZ politikusai korábban
többször is hangsúlyozták: nincs
„örök hûség”, a koalíciós megálla-
podás csak a Boc-kormány man-
dátuma végéig, 2012-ig szól. Feke-

te Szabó András nem lát ellent-
mondást a fenti megfogalmazás és
a korábbi nyilatkozatok között.
„Ez a zárómondat nem jelent
semmiféle elkötelezettséget az
RMDSZ részérõl: csupán egy célt,
szándékot fogalmaz meg. Vala-
mennyi koalíciós tárgyaláson részt
vettem, és a nagyobbik kormány-
pártnak sohasem ígértük azt, hogy
2012 után is együtt folytatjuk” –
magyarázta a szenátor. 

Bírál az ellenzék 

Victor Ponta, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke sze-
rint a Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) „mindent feláldoz annak
érdekében, hogy hatalmon ma-
radhasson”. Mihai Voicu, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) alelnöke
is úgy vélte, hogy a koalíciós pár-
tok számára öncél, hogy a kor-
mányrúdnál maradjanak. 
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Elsõ hallásra oktalan
kérkedésnek tûnhet
Bercea Mondialu
mellveregetése, misze-
rint írástudatlansága
ellenére okosabb, talp-
raesettebb bárkinél eb-
ben az országban.

Csakhogy a maffiózó
valóban mély bölcsességrõl tett bizonyságot
letartóztatása alkalmával, amikor kijelen-
tette: amire az ország – értsd: állam – kép-
telen volt, azt megtette családja, amely rács
mögé dugta õt. 
Az államfõ „keresztelõ” testvére révén
Traian Bãsescut, de hasonló „keresztyéni
felbuzdulásról” bizonyságot tevõ más vezetõ
politikusokat, igazságszolgáltatási és köz-
igazgatási tisztségviselõket rokonaként felvo-
nultató Mondialu vígan folytathatná ma is
üzelmeit, ha meg nem késeli unokaöccsét,
amit a családja aztán felfújt – hát így ke-
rülhetett végül is elõzetes letartóztatásba.
Korábban az igazságszolgáltatás ugyanis
valamennyi bûnvádi ügycsomója esetében
leállította az eljárást, márpedig e dossziék
száma nem csekély, 120 körül mozog. Az
állam szempontjából tehát a klánvezér
patyolattiszta, bár adócsalással, zsarolással,
erõszak alkalmazásával vádolták, több
mint félszáz palotája közül a legtöbb enge-
dély nélkül és nyilvánvaló módon törvényte-
len úton szerzett pénzbõl épült. 
Ennek ellenére az unokákban (is) bõvelkedõ
klán fejétõl egyetlen politikus-keresztapa
sem határolódott el, Mircea Bãsescu még a
bandavezér letartóztatása után sem bánta
meg, hogy a keresztapaság felvállalásával
„beházasította” a Bãsescu-famíliát az alvi-
lági fõnök családjába. 
De miért is cselekedtek volna másként, ami-
kor a jogállam intézményei is óvakodnak
hozzányúlni Bercea Mondialuhoz. Még a
gépkocsivezetõi jogosítványát sem vonják
be, pedig azt – mivel írni-olvasni egyáltalán
nem tud – nyilvánvalóan törvénytelenül
szerezte meg. A jogosítvány kibocsátásában
ludas törvényszegõk azonban egy csapásra
rendkívül törvénytisztelõkké váltak: a köz-
úti rendõrség, az ügyészség, az Olt megyei
prefektúra egyaránt mossa a kezét, a bírói
döntés hiányával takarózva, a döntés vi-
szont azért várat magára, mert az illetéke-
sek nem jelzik a törvényszegést az igazság-
szolgáltatásnak, amely magától szintén
nem figyel fel a történtekre. 
Persze – mondják máris értõ jogászok – hiá-
ba is figyelne fel, mivel a jogsértés elévültnek
tekinthetõ, Bercea Mondialu tehát vígan ve-
zethet, amíg meg nem hal (egy írástudó,
akit kocsijával elüt).
A maffiózó valóban bölcsen ismerte fel: ez a
(jog?)állam õt soha nem bántotta volna, ha
családja nem tesz keresztbe neki. Feltehetõen
azonban hamarosan ismét szabadlábon, vi-
rágzó üzletemberként, vezetõ politikusok ko-
májaként élheti életét, hiszen a klántagok
sem különbek az államnál, és egymással
versengve vállalják magukra a gyilkossági
kísérletet. Amint pedig egy politikai elemzõ
szellemesen megállapította, elérkezhet az a
nap is, amikor maga az áldozat vallja majd
magát bûnösnek – harakiri elkövetéséért.

Mondialu jogállama

Bogdán Tibor

Ásó, kapa, nagyharang?

Az új megállapodást új RMDSZ-elnökként Kelemen Hunor írta alá Emil Boc miniszterelnökkel Fotó: Tofán Levente

Román lapszemle

Pesszimisták a romániaiak – csupán 14
százalékuk bízik az ország gazdasági
helyzetének jobbra fordulásában. A tava-
szi 61 százalékkal ellentétben a lakos-
ságnak csupán 44 százaléka számít a
helyzet rosszabbodására. (Evenimentul
zilei) Annak ellenére, hogy az egyete-
mek politikai tudományok karán zömé-
ben lányok tanulnak, a politikai életet a
férfiak dominálják. A Szociáldemokrata
és a Demokarata-Liberális Párt országos
vezetõségében a 61 férfi mellett csupán
nyolc hölgy van. (România liberã) Az
Antena 1 Super Bingo Metropolis címû
versenye résztvevõinek a hiszékenységét
kihasználva próbálnak meggazdagodni
ismeretlen tettesek. (Puterea)

M. Á. Zs.

Huszonkilenc napos letartóz-
tatási parancsot adott ki teg-

nap a Fõvárosi Ítélõtábla Nicolae
Gavrilã, az Adó- és Pénzügyi Hi-
vatal (ANAF) fõtanácsosa és
Marius Stãncescu ügyvéd ellen
azt követõen, hogy egy olasz üz-
letember azzal vádolta õket, hogy
mintegy 1,8 millió eurós kenõ-
pénzt követeltek tõle. Minden jel
arra mutat, hogy Antonello
Celestini feljelentése nyomán
megindult lavina Sorin Blejnart,
az ANAF igazgatóját is magával
sodorja, ugyanis az egyik letar-
tóztatott ügyvédje szerint az Or-
szágos Korrupcióellenes Igazga-
tóság (DNA) arra gyanakszik,
hogy a tetemes összeg több mint
fele, mintegy egymillió euró a
pénzügyõrség vezetõjének a zse-
bében kötött ki. Marius Stãn-
cescu ügyvédje, Ioan Cazacu sze-
rint az ügyészeknek nincsenek bi-
zonyítékaik védence ellen, csu-
pán arról van szó, hogy Celestini
„szokásához híven, amikor rosz-
szul mennek az üzletei, feljelent
valakit a DNA-nál”. 

A korrupcióellenes igazgatóság
által összeállított dosszié szerint
2008-ban Gavrilã 120 ezer eurós
kenõpénzt kapott Celestinitõl,
hogy vesse latba befolyását annak
érdekében, hogy ne zárolják

egyik cégének a bankszámláját.
Egy másik alkalommal az olasz
üzletember 400 ezer euróval há-
lálta meg Gavrilã segítségét 960
tonna dohányáru vámmentes ha-
tárátléptetése miatt. Tavaly no-
vemberben Gavrilã „csak” 200
ezer eurót kért Celestinitõl a
konstancai és giurgiui kikötõben
veszteglõ dohányárujának „sza-
badon bocsátásáért”. 

A Gavrilã által igényelt össze-
gekhez képest Marius Stãncescu
aprópénzért „dolgozott”. A DNA
iratcsomója szerint az ügyvéd
2008-ban 50 ezer euróért intézte
el a pénzügyõrségnél egy csempé-
szeti ügy elfelejtését, tavaly no-
vemberben pedig 21 ezer eurót ka-
pott egy adócsalási vád tisztázásá-
ért. Stãncescu 10 százalékos ré-
szesedésért vállalta azt, hogy egy-
millió eurót juttat el az ANAF ve-
zetõségébe tartozó személyhez
(vélhetõen Sorin Blejnarhoz), aki
ezért az összegért védelmet bizto-
sított volna Celestininek egy ille-
gális cigarettagyár felépítéséhez. 

Az ANAF tegnap délután köz-
leményben vágott vissza, megál-
lapítva, hogy a Celestinivel össze-
függésbe hozott cégek 357 millió
euróval kurtították meg az állami
költségvetést. Az összeg legna-
gyobb részét a dohányárukra ki-
vetett hozzáadottérték-adó ki nem
fizetése jelenti. 

Blejnarra vadászik a DNA?

Cs. P. T.

Áttörésként értékelik az
RMDSZ politikusai azt,

hogy tegnap a képviselõház ház-
bizottságában eldõlt: ezentúl a
kisebbségi törvényt három szak-
bizottság helyett csak egyetlen
testületnek kell megvitatnia. „A
jogszabály vitája az emberjogi
szakbizottságban folytatódik. Ez
fontos elõrelépést jelent, hiszen a
törvény elfogadtatásának akadá-
lya volt, hogy megtárgyalásához
három bizottság összehívására
volt szükség” – nyilatkozta la-
punknak Máté András képviselõ-
házi frakcióvezetõ. Mint ismert,
a kisebbségi törvény cikkelyen-
kénti vitája eddig az oktatási, a
jogi és az emberjogi szaktestüle-

tek együttes ülésén zajlott. Az
ülés megtartásához a bizottságok
elnökeinek hosszasan kellett
egyeztetniük, s ha sikerült is
megegyezniük az idõpontban, a
távolmaradó képviselõk miatt
nem volt meg a kvórum. A bi-
zottságok együttes ülése ugyanis
csak akkor volt döntõképes, ha
mindhárom testület külön-külön
is döntõképes volt. Utóbb meg-
született az az engedmény, hogy
az oktatási szakbizottság tagjai-
nak nem kell döntõképes jelenlé-
tet biztosítaniuk az üléseken, ám
ez sem sokat lendített a munkán.
Az oktatási bizottság tagjaira
egyébként azért nem volt égetõen
szükség, mert a törvény vitája so-
rán a képviselõk eljutottak a tan-
ügyi fejezet végéig. 

Házbizottság: felgyorsulhat 

a kisebbségi törvény vitája

Szenátus: pálfordulás a tanügyi bizottságban

A képviselõház által jóváhagyott  – és az RMDSZ által szorgal-
mazott – formában fogadta el a szenátus oktatási bizottsága a
tanügyi törvény anyanyelvi oktatásra vonatkozó fejezeteit. Ez
Mihail Hãrdãu bizottsági elnök szerint annak köszönhetõ, hogy
megváltozott az ellenzéki szenátorok véleménye a kisebbségi ok-
tatás szabályázásáról. Mint ismert, a tanügyi törvényt korábban
parlamenti felelõsségvállalással fogadtatta el a kormány, s Máté
András szerint a jogszabály szenátusi változatát nincs miért erõl-
tetni. „Reméljük, hogy a törvénynek ez a változata megbukik a
plénumon” – mondta a frakcióvezetõ.



B. T.

Négy fontos fejezetben
határozza meg a közös

alapvetõ célokat a kormány-
koalíciós alakulatok jövõbe-
ni, 2012 végéig szóló együtt-
mûködését szabályozó meg-
állapodás. Ennek megfelelõ-
en a négyes prioritást a mak-
rogazdasági stabilizáció, Ro-
mánia társadalmi fejlesztése,
az állam alkotmányos és köz-
igazgatási reformjának vég-
rehajtása és Románia politi-
kájának Európai Unión belü-
li támogatása jelenti.

2020 távlatában

Az aláírók – Emil Boc a
PD-L, Kelemen Hunor, az
RMDSZ, Gabriel Oprea, az
UNPR elnöke, valamint
Varujan Pambuccian, a nem
magyar kisebbségek parla-
menti csoportjának vezetõje –

tömörüléseik együttmûködé-
sénél egyebek között a tavalyi
közös politikai akció gazda-
ságstabilizáló hatásából, vala-
mint abból indulnak ki, hogy
az országnak a fejlesztést elõ-
segítõ, kedvezõ gazdasági
légkört szavatoló fenntartha-
tó intézkedésekre van szüksé-
ge, illetve, hogy a globális
gazdasági és társadalmi vál-
ság körülményei között Ro-
mánia esélyét a következetes
politikai akciókra alapozott
politikai, gazdasági és társa-
dalmi stabilitás jelenti.

A makrogazdaság stabilitá-
sa és a gazdasági növekedés
biztosítása érdekében a felek
azon lesznek, hogy az ország
megfeleljen a 2011–2013-as
idõszakra szóló adózási és
költségvetési stratégia célkitû-
zéseinek. A partnerek szán-
déka fenntartani az egységes
adókulcsot, egyszerûsíteni az
adózást és csökkenteni a tár-

sadalombiztosítási hozzájá-
rulásokat, korlátozni a bürok-
ráciát, rugalmasabbá tenni a
munkaerõt, elfogadva egyben
a munkatörvénykönyvet, va-
lamint a társadalmi párbe-
szédre vonatkozó törvényke-
zést. Fontos feladat e fejezet
esetében a tõkepiac megszi-
lárdítása, az állami vállalatok
– régóta halogatott – szerke-
zeti átalakítása, szavatolva bi-
zonyos állami aktívák tõzsdei
értékesítését. 

A protokollum az ország
közúti infrastruktúrájának
bõvítését is elõirányozza; így
különleges hangsúlyt kap
majd a VI. számú Pán-Euró-
pai Közlekedési Folyosó ré-
szét képezõ Nagy-lak–Kons-
tanca-, az erdélyi-, valamint
a Bukarest–Brassó-autópálya
megépítése. 

Az aláírók célja meggyor-
sítani az európai uniós pénz-
lapok lehívását, de arra is kö-

telezettséget vállalnak, hogy
kidolgozzák a 2014–2020 kö-
zötti idõszakra szóló orszá-
gos fejlesztési tervet.

A felsorolt intézkedések
nyomán a román gazdaság
2011-ben 1,5-2, jövõre pedig
4-4,5 százalékos gyarapodási
ütemet ér el.

Átfogó szociális 
intézkedések

Fontos fejezetét alkotják a
protokollumnak a társadalmi
fejlesztést célzó intézkedések
is. Ennek érdekében minde-
nekelõtt gyakorlatba ültetik a
tavaly elfogadott strukturális
reformot, elsõsorban az adó-
rendszer, a nyugdíj-, bér- és
foglalkoztatási rendszer terü-
letén. A koalíciós partnerek
elképzelése szerint a nyugdíj-
növelés jövõre százszázalé-
kos arányban követné az inf-
lációs ráta alakulását, ami-
hez hozzájárul még a bruttó
átlagbér elõzõ évben elért re-
álnövekedésének 50 százalé-
ka. A kormánykoalíció foly-
tatja az egészségügyi refor-
mot, megvalósítja a tavaly el-
fogadott oktatási törvényben
foglalt reformintézkedéseket,
támogatja a szolidaritási ille-
téket, valamint a nagy vagyo-

nok ellenõrzésére vonatkozó
törvénykezés gyakorlati al-
kalmazását, de kiemelt fi-
gyelmet fordít a szegénység
leküzdésére és a romák társa-
dalmi-gazdasági integráció-
jára kidolgozott programok
alkalmazására is.

Régebbi elvárások

Az ország jelenlegi helyze-
tében nagy jelentõségûek az
állam alkotmányos és köz-
igazgatási reformjára vonat-
kozó fejezetben foglalt célki-
tûzések. Ezek szerint a felek
folytatják majd a korrupció
elleni harcot, és beindítják az
alkotmányos reformot. A vál-
lalások között szerepel a négy
elfogadott jogi – a büntetõ és
polgári, valamint a büntetõ és
polgári eljárási – törvény-
könyv alkalmazása. Szerepel
a dokumentumban az
RMDSZ régebbi elvárása, a
fejlesztési régiók újraszerve-
zése, a központi közigazgatá-
si rendszer további decentrali-
zációja a szubszidiaritás elve
alapján. A protokollum értel-
mében módosítják a helyi
közigazgatási törvényt, vala-
mint a választási törvényke-
zést, és az RMDSZ szintén
régebbi követelésének megfe-

lelõen elfogadják a nemzeti
kisebbségek törvényét. 

A kormánykoalíciós tö-
mörülések egyben kötele-
zettséget vállalnak arra is,
hogy az Európai Unión be-
lül, Románia politikáját tá-
mogatva, kiteljesítik az Euró-
pa 2020 elnevezésû stratégiá-
ban szereplõ közös és nem-
zeti politikát, érvényt szerez-
ve az intelligens, környezet-
barát és befogadó növekedés
európai stratégiájának. A cé-
lok között szerepel természe-
tesen a schengeni térséghez
történõ csatlakozás, vala-
mint a romániai igazságszol-
gáltatási rendszer brüsszeli
ellenõrzõ mechanizmusának
megszüntetése.

A partnerek egyik régebbi
céljukként is fontosnak tart-
ják az ország energetikai füg-
getlenségének a biztosítását,
határokon átnyúló energeti-
kai infrastruktúra kiépítésé-
vel, és törekedni fognak a
Duna-stratégia gyakorlatba
ültetésére is. 

Végül a négy aláíró az
együttmûködés politikai cél-
kitûzéseként határozza meg
az ország gazdasági gyarapo-
dását, valamint a közös kor-
mányzás folytatását – 2012
után is. 
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Négyesfogat, (több mint) két évre
Hosszas egyeztetés, idõpontcsúsztatások után tegnap

megszületett a négy kormánykoalíciós tömörülés – a

Demokrata-Liberális Párt (PD-L), az RMDSZ, az Orszá-

gos Szövetség Románia Haladásáért (UNPR), valamint 

a nem magyar kisebbségek parlamenti frakciója – által

aláírt közös együttmûködési protokollum.

Gy. Z.

Az ötlettõl a megvalósu-
lásig alig telt el fél év:

Maszák és Egyesy 1880. no-
vember 23-án fordult bead-
vánnyal Tisza Kálmán ma-
gyar miniszterelnökhöz, díj-
mentességet kérve a felállí-
tandó irodájuk táviratai szá-
mára, és a kérést a kormány
1880. december 28-án teljesí-
tette is.

Az alapító atyák

Az MTI 1881. március 3-
án kezdte meg a hírkiadást
Budapesten. Egészen addig a
magyarországi sajtó onnan
vette a híreket, ahonnan tud-
ta; a szerkesztõségek gyakran
egymástól másolták az érte-
süléseket, ezért komoly vál-
tozásnak számított, hogy
1882-tõl kezdõdõen a mi-
niszterelnökség közremûkö-
désével az MTI félhivatalos
híriroda lett. Bánffy Dezsõ
miniszterelnök 1898 júliusá-
ban Radó Sámuel újságírót
bízta meg a Magyar Távirati
Iroda vezetésével, aki megvet-
te Maszáktól és Egyesytõl a
céget, amelyet két évtizedig
vezetett tulajdonosként és fõ-
szerkesztõként. Az 1918-as
polgári demokratikus forra-
dalom után a Károlyi-kor-
mány államosította az MTI-
t, amely a Tanácsköztársa-

ságnak is hivatalos hírügy-
nöksége volt.

Horthy Miklós kormány-
zó közvetlen munkatársa,
Kozma Miklós százados
1920. augusztus 17-én lett az
MTI vezetõje, aki részvény-
társasággá szervezte át a hír-
ügynökséget. Az 1921. ápri-
lis 28-án megalakult Magyar
Távirati Iroda Rt. a kormány
félhivatalos hírügynöksége-
ként állami monopóliumot
kapott a Magyar Rádió, a Ma-
gyar Hirdetõ és a Magyar
Filmiroda mûködtetésére,
ezzel jelentõs médiabiroda-
lom épült ki.

A pártállam éveiben

A második világháború
után, a koalíciós idõszakban
az MTI a kisgazda Ortutay
Gyula vezetésével mûködött,
a gyakorlatban azonban a
kommunista párt itt is érvé-
nyesítette befolyását. Közben
1947-ben a Magyar Filmiro-
da, 1948-ban pedig a Magyar
Hirdetõ is önálló vállalattá
alakult át. A budapesti kor-
mány 1950-ben leválasztotta
a Magyar Rádiót is – az MTI
új székházát a Naphegyen
1953-ban adták át –, vezér-
igazgatónak pedig Barcs Sán-
dort nevezték ki: õ 30 évig állt
a cég élén. A hírügynökség-
nél azonban a szovjet példa
követése vált követelménnyé,

így az MTI egyre inkább a
szovjet TASZSZ hírügynök-
ség magyar fordítóirodájává
vált, hírkiadását teljesen alá-
rendelte a kommunista párt-
propaganda szolgálatának.

Újabb változás: 1956. már-
cius 27-én beolvasztották a
Magyar Fotó Állami Vállala-
tot. A forradalom napjaiban
az MTI Fotó munkatársai ki-
merítõen dokumentálták a
történéseket, a képek egy ré-
szét a forradalom leverése
után a Belügyminisztérium
foglalta le, és felhasználta a
megtorláshoz. A konszolidá-
lódó Kádár-rendszerben az
iroda tevékenysége egyre szé-
lesedett: újságokkal és kiad-
ványok sorával bõvült, a vál-
lalat élvonalbeli mûszaki
megoldásokat alkalmazott,
1990-re elkészült a legkorsze-
rûbb hírközlõ berendezések-
kel ellátott új székház is. Az

MTI 1996-ban kilépett az
internetre.

Szabad lesz a vásár

A 2010. december 21-én el-
fogadott médiatörvény értel-
mében a klasszikus hírügy-
nökségi tevékenység mellett
az MTI-ben az azóta létrejött
Hírcentrum gyártja a közszol-
gálati televíziók és rádió szá-
mára a hírmûsorokat. A Hír-
centrum elsõ nagy erõpróbája
Líbia: a helyszíni tudósításo-
kat nagy tapasztalatokkal
rendelkezõ csapat küldi a pol-
gárháború szélére sodródott
országból. Ez a fajta munka
tulajdonképpen nem szokat-
lan, csak éppenséggel meg-
újul. Amikor ugyanis a Ma-
gyar Televíziónak csupán
Moszkvában volt saját tudó-
sítója és operatõre, továbbá a
Magyar Rádió is csak a fõbb

hatalmi központokban állo-
másoztatott saját munkatár-
sat, a jóval kiterjedtebb MTI-
hálózat tagjai tudósították az
elektronikus sajtót is.

Újabb változás köszönt be
április 1-jétõl: ekkortól in-
gyenesek lesznek a Magyar
Távirati Iroda hírei és képei.
Ez tulajdonképpen annak a
folytatása, hogy a Fotomozaik
útján interneten már hozzá-
férhetõk az 1938 és 2006 kö-
zött készült fényképek, vala-
mint az 1887 és 2005 között
kiadott hírek. Számítások
szerint az MTI jelenlegi híre-
inek 70 százaléka válik in-
gyenessé, továbbá naponta
mintegy 50 fotó lesz szaba-
don elérhetõ. A fennmaradó
30 százaléknyi híranyag to-
vábbra is elõfizetés útján jut
el a felhasználókhoz, mivel
legtöbbjük olyan külföldi
partnerhírügynökségektõl

származik, amelyek jogvé-
dett információit nem lehet
ingyenessé tenni. Az MTI ál-
tal elõállított információkat
az iroda jelenleg is meglévõ
honlapján keresztül, regiszt-
ráció után érhetik majd el a
felhasználók, az ingyenes
anyagokat ezen keresztül le-
het majd szabadon felhasz-
nálni.

Bevételkiesés várható

Ígéretek szerint megújul,
megerõsödik az MTI ma is
minden magyarországi me-
gyében meglévõ tudósítóinak
hálózata: bõvül a külföldi,
köztük a határon túli tudósí-
tók száma. Ahol pedig lehet,
multimédiás tudósítói pon-
tok alakulnak ki, ahonnan
írásban, képben és hangban
érkeznek majd az ott történt
eseményekrõl szóló beszá-
molók. A Hírcentrum mind-
ezen túl okostelefonokra,
táblagépekre is kínál majd
tartalmakat.

Bár összesen mintegy 700-
800 millió forint kereskedel-
mi bevételtõl esik el az MTI
pusztán azért, mert a szer-
kesztõségek ingyen jutnak
majd a hírekhez, a cég veze-
tése bizakodó. Véleményük
szerint ugyanis ez az összeg
állami forrásokból pótolható
lesz. A nemrégiben kineve-
zett új vezérigazgató, Belé-
nessy Csaba egy interjúban
szemléletváltásról beszélt:
szerinte egy nemzetközi hír-
ügynökség hatékonysága el-
sõsorban nem a bevételeiben
mutatkozik meg, hanem
abban, hogy hány emberhez
jutnak el a hírei. 

Születésnapját ünnepli a 130 éves MTI
Ma 130 esztendeje, 1881. március 3-
án kezdte meg mûködését magánvál-
lalatként a Maszák Hugó és Egyesy
Géza parlamenti gyorsírók által alapí-
tott Magyar Távirati Iroda.

Budapest, Naphegy. A 130 éves Magyar Távirati Iroda modern székháza



Az események természetüknél fogva nem
írhatók le, nem mutathatók be teljesen. A
média valósága más, mint az a valóság,
amelyet saját forrásának tekint és amely-
nek részleteit megpróbálja másokhoz is el-
juttatni, a médiamunkás pedig voltakép-
pen a részletek között válogató ember.
Szakmai tudásán, becsületességén, tárgy-
szerûségén, látásmódján és a mögötte álló
szerkesztõkön, az illetõ médium vezetõsé-
gének közéleti-társadalmi, olykor gazdasá-
gi nézetein is múlik az, hogy az olvasó,
hallgató, nézõ mit is kap néhány sorban,
néhány képben, néhány mondatban mind-
abból, ami a valóságban hosszú idõn át
kavargott. A média szabadsága azért nél-
külözhetetlen, mert a sok-sok különbözõ

válogatás nyomán a kü-
lönbözõképpen rétegzõ-
dött közönséghez  és ezen
belül az egyénekhez még-
iscsak olyan többszínû
üzenetek jutnak el, ame-
lyeket azután önmaguk is
tovább tudnak értelmezni
és megpróbálják a ré-

szekbõl újra összerakni az
egészet.

Ez a kis, bevezetõ médiaelmélet nélkülöz-
hetetlen ahhoz, hogy megértsük: egy olyan
másfél napig tartó eseményrõl, mint az
RMDSZ 10. kongresszusa, a hazai és a
magyarországi média sokféleképpen tudó-
sít, és ebbe az is belefér, hogy a magyaror-
szági új közszolgálati médiaszemléletnek
megfelelõen a magát a
nemzet televíziójának ne-
vezõ Duna TV híradójának
vége felé, majdhogynem
az utolsó helyen, minden
„hangharapásában” és
minden fedõképében
ugyanazt a hírt adja le, mint a Magyar Tele-
vízió, hiszen ezután a Magyar Távirati Iroda
kötelessége, hogy olyan hírgyárat mûköd-
tessen, amely ugyanolyan, tehát jóval köny-
nyebben ellenõrizhetõ kommunikációs ter-
mékeket ajánl a magyarországi társadalom-
nak. Ugyanígy érthetõ, hogy lévén a romá-
niai magyarság jelenérõl és jövõjérõl szó, az
Erdélyi Magyar Televízió eddigi léte leghosz-
szabb közvetítési maratonjának látott neki,
a bukaresti magyar tévé pedig igyekezett
mindenkitõl, minél többet megtudni, hogy
a kongresszuson készült interjúkra lehessen
alapozni a késõbbi összeállításokat. És te-

kintve a romániai politikai helyzetet,
amelynek az RMDSZ fõszereplõje, az is
természetesnek tekinthetõ, hogy a bukares-
ti hírtelevíziók rögtönzött stúdiókkal és
rengeteg helyi, élõ beszélgetéssel úgyszin-
tén másfél napra vonultak ki Nagyváradra.
A média színességébe belefér a rövidebb-

hosszabb online tudósítá-
sok tárgyilagos vagy hu-
moros stílusa, a különbözõ
nézõpontú kommentárok
hangnemét semmi kifogás
nem érheti mindaddig,
amíg legalább a valóság tö-

redékeire alapoznak. 
De a kommentárokban is létezik egy határ,
amelyet nem ildomos túllépni. Úgy például
ahogyan a Csíkszépvízen nagyot néznek címû
írásban a Magyar Hírlap egyik publicistája
teszi. Szerinte Nagyváradon több mint ki-
lencven százalékban baloldali-liberális vagy
legalábbis „neutrális” küldöttek gyûltek
össze, akik még valahol a múlt század het-
venes éveiben járnak és keresztbe
feküsznek a lábtörlõ alá, nehogy a magyar
sorskérdésekrõl egy szót is kelljen szólni.
Mindez nem véletlen, hiszen amúgy sem
tudja senki megmondani, hogy baloldali,

jobboldali, Erdély-központú vagy Regátban
seftelõ a Markótól megörökölt szervezet.
Mi több: Markó Béláéknak egyszerûen
nincs joguk önálló erdélyi politikáról be-
szélni, mert adósak azzal a csekélységgel,
hogy voltaképpen mit is jelent az. A továb-
biakban azután kiderül, hogy fölösleges is
lenne az, hiszen a politikát akár a szépvízi
bácsinak is kizárólag Budapestrõl szabhat-
ják meg, hiszen ezer éven át erdélyi, délvi-
déki, dunántúli és alföldi magyar egyazon
nemzeti célokért küzdött.
Alighanem a Magyar Hírlap publicistájá-
nak fel kellene lapoznia a történelem-
könyvet. Mármint a magyar történelemét.
Azután pedig el kellene gondolkodnia
azon, hogy mit jelent az erdélyi magya-
roknak az a méltósága, amelyet most két
lábbal tiport. Hogy az erdélyi magyarok
közössége nem statisztikákat, nem számo-
kat jelent, amelyekkel fényezni lehet a
nemzetépítés padlóját. Hogy az erdélyi
magyarok otthon vannak a saját házuk-
ban, saját földjükön, és õk alkotják nem
csupán a Romániai Magyar Demokrata
Szövetséget, hanem általában azt a romá-
niai magyarságot, amely saját önálló tár-
sadalmáért küzd.

Táncsics maradt e nap hõse, õt hoztuk olyan diadallal Pestre, aminõ-
vel az angolok II. Károlyt Londonba, a franciák I. Napóleont Párizs-
ba, sõt, aminõvel csak Schwartz Gyula vagy Szilágyi Virgil diadalme-
netei a fõvárosban hasonlíthatók össze.
A következõ évforduló már Debrecenben talált bennünket összponto-
sítva.Valami buzgó hazafinak az az ötlete jött, hogy 1849. március 15-
én valami méltó ünnepélyt kellene rendeznünk Debrecenben. (Oda-
kinn a „havon” éppen rendezték azt javában Klapka, Görgei,
Dembinski, Perczel, Damjanich és még valami 180 000 honvéd fiú!)
Az indítványra Pálffy Albert azt az ötletet mondta: „Ha meg akarjuk
ünnepelni március 15-ét en famille, csukjuk be Táncsics Miskát.” –
Szegény jó, öreg barátom, derék, becsületes hazafi volt mindig, tele jó
szívvel, jó akarattal; de fátuma volt, hogy igen furcsa ötletekkel tudta
mindig kifejezni fáradhatatlan honfiúi buzgalmát. (...) A világosi sötét
éjszakán együtt voltam Nyáryval, Csányival és Kiss Ernõvel: egy szo-
bában háltunk.
– Mi el vagyunk veszve – mondá Nyáry –; Magyarország elbukott. De
amit társadalmi téren kivívtunk, a nép felszabadítása, az örökké fenn
fog maradni, s mi nem hiába vesztünk el.
És ez március 15-ének az emléke: élõ emlék. Tizenötmillió ember szí-
ve tartogatja azt.
Huszonöt év! Egy század negyedrésze! Kimondani is sok, hát még át-
élni! Hát még úgy átélni, ahogy mi éltünk! Annyi országos csapás, ré-
mület, iszonyat, küzdelem, hiú remény, kétségbeesés, elfásulás, újraéb-
redés, újra lefekvés, veszteség, megpróbáltatás után!

Jókai Mór: Huszonöt év múlva (1873)

A lábtörlõ alatt
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Egyházpolitika hivatalosan a szocializmus éveiben
volt utoljára, amikor megbízható elvtársak tartották
a kapcsolatot az egyházak vezetõivel, és szõrmentén
simogatták a klerikális reakció által megtévesztett
tömegeket. Akkor már nem akarták kiirtani gyöke-
restõl a meghaladott világnézeteket, mert azok el-
lenálltak, sõt erõsödtek a harcban.
Ehhez képest a rendszerváltozásokkal beköszöntött
ezen a téren is a szabadság, az egyenlõség, a nagy-
szerûség – és a káosz idõszaka. Nemhogy nem ül-
dözték 90-tõl kezdve a vallásokat, hanem visszahe-
lyezték jogaikba a történelmi egyházakat, kárpót-
lásban részesültek, és a többi. Sõt a liberális nor-
mák begyûrûzése nyomán bárki alapíthat, beje-
gyeztethet egyházat, minimális törvényi feltételek-
nek megfelelve. S mivel a világ fejlettebb részén –
ahová szívesen soroljuk magunkat – a vallásos kö-
zösségek ügyét adómentességgel támogatja az ál-
lam, nálunk is felütötte a fejét a hitbiznisz. Ráné-
zésre kamu egyházak jöttek létre az egy százalékok
és bizonyos normatívák lenyúlásának aljas céljá-
val. Ebben a káoszban akar most a kormány ren-
det teremteni egyetlen törvénnyel, amely a törté-
nelmiséghez, illetve a hívek számához kötné az
egyházi státuszt.
A hangulatok elõzetes keltéséhez a kormányközeli
Heti Válasz már ilyen címlappal jelent meg: Az 50 leg-
kétesebb magyarországi egyház listája. A balliberális saj-
tó egyszerûen csak halállistának nevezte a közvéle-
mény ilyetén formálását, s a listára felkerültek egy
hányada kikérte magának a minõsítést. S bizony, fé-
lõ, hogy az ilyesmire érzékeny Unióban és egyéb
szövetségeseink és üzletfeleink háza táján ez a tör-
vény is le fogja csapni a biztosítékot. 
Nem mélyednénk el annak elemzésében, hogy a törté-
nelmiek is apró szektaként kezdték, s a vallásos meg-
gyõzõdése kinyilvánítására senki nem kötelezhetõ, sõt
bizonyos vallások híveit még irtották is módszeresen
errefelé – tehát se az életkor, se a tagok száma nem
minõsít, nem minõsíthet a hitbéliség témakörében.
Viszont fölidézzük az egyszeri székelyt, aki kifelé
tart a moziból a Terminátor megtekintése után, és
közli, hogy márpedig õ ezt nem hiszi el. Mi sem
hisszük el, hogy Xenu vagy a reinkarnáció szol-
gálná az emberiség ügyét, de ezen az alapon Xenu
hívei és a Zen tanait követõk is megkérdõjelezhe-
tik a szeplõtelen fogantatást, és ott vagyunk,
ahonnan elindultunk. 

Vagy támogatunk mindent, ami
egyháznak nevezi magát, vagy
egyiket sem. Esetleg egyenként
megvizsgálja az összes egyházat

válogatás nélkül az adóhivatal, és el
kell számolni az összes ado-
mánnyal, támogatással, persely-
pénzzel ugyanúgy, mint a gazda-

ság minden szereplõjének. És
ennyi.

Lap-top
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Mit jelent az erdélyi ma-
gyaroknak az a méltósá-
ga, amelyet most két
lábbal tiport.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Azok a könyvek, melyeket erkölcstelennek ne-
veznek, megmutatják a világnak 

tulajdon hitványságát.” 
Oscar Wilde

Párbeszéd

Évfordulós tervek

Egyház, politika
A nap címe. Hogyan ragadjuk meg a szar-
vánál fogva a döglött bikát, Adrian Nãstase,
Jurnalul naþional

Magyarázat. Eddig is tudtuk, hogy a volt
miniszterelnök egészen jó publicista. Per-
sze politikailag enyhén szólva elfogult.
Ám a metafora, amit felvezet, valljuk be,
tündökletes. Arról van szó, ami
autarchiára hajlamos rendszerek sajátja:
minden politikai lépést világraszóló pre-
mierként kürtölnek ki. „A Bãsescu-rendsz-
er retorikáját az elsõbbség eszméjére ala-
pozza: ’Mi vagyunk az elsõk, akik megra-
gadtuk szarvánál fogva a bikát!’ – ismétli
mindenütt Emil Boc.” (A költségmegtaka-
rítás céljából történõ elbocsátásokról van
szó – miután nyilvánvaló, hogy Romániá-
ban, amint valaki hatalomra kerül, min-
den lehetséges helyen a saját embereivel
cseréli ki a régieket.) „Lehetséges, hogy
Boc a fürdõszobában, a tükör elõtt úgy
látja magát, mint aki fogja a bika szarvát,
de ez egyáltalán nem a politikai bátorság
gesztusa. Ugyanis a szegény bika régen
halott. Ahogyan halálukon vannak a jelen-
legi hatalom fejõstehenei is.” Tetszetõs,
bár egyáltalán nem vagyunk biztosak ben-
ne, hogy igaz is.

Húsz év múlva. Ezt az eredeti címet viseli
Ion Iliescu legújabb könyve. Amint a
Cotidianul megírja, a legidõsebb volt elnök
(több mandátum birtokosa) ma tölti be ki-
lencszer kilencedik életévét; a születésnap
politikai megünneplésére a fõvárosi Hotel
Phoenicia termeiben kerül sor, intim PSD-
s társaságban. (A fõniciaiak találmányára
gondolunk, hiszen az öreg, mint tudjuk,
szegény és becsületes.)

Politikai alapon. Azt mondja egy orrát
piszkáló hazafi (ez onnan látszik, hogy tri-
kolórba van öltözve) a Kamikaze élclap ka-
rikatúráján: „Már törvényt sérteni sem le-
het ebben az országban, mert az embert
azonnal letartóztatják politikai alapon.”

A nap álhíre. Az utolsó percig téma volt a
javaslat: legyen a kormánypártok pro-
tokollumának oldalain keresztrejtvény és
sudoku, vagy sem. Végül lemondtak róla
(hacsak nincs a titkos záradékban).

Krebsz János
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Sike Lajos, Szakács Zsuzsanna,
Totka László

Míg 1920-ban Romániát
közel nyolcmillió hektár

erdõ borította, ez az arány
mára 6,5 millió hektár alá
zsugorodott – a „zöld tüdõ”
visszaszorulása messzeme-
nõ, akár természeti kataszt-
rófákba torkolló következmé-
nyeket tartogat. A változások
nemcsak az ország hidrológi-
ai egyensúlyát boríthatják fel,
de elsivatagosodással is fe-
nyegetnek, ezáltal az embe-
rek által sûrûn lakott telepü-
lések gazdasági, szociális éle-
tét is negatívan befolyásolva.
A kiutat jelentõ (újra)er-
dõsítés azonban nem halad
az erdõirtásokkal azonos
ütemben.

„A kiirtott erdõrészeket
mindenképpen pótolni kell,
de szigorítások nélkül nem
tudjuk olyan arányban ültet-
ni, mint ahogyan a tolvajok
vágják. Az illegális erdõirtá-
sokat börtönbüntetéssel kel-
lene sújtani” – fogalmazott
Tánczos Barna, a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára. Az
utóbbi 15 évben végbement
illegális fairtások aránya túl-
mutat az erdõgazdálkodással
foglalkozó szakemberek ha-
táskörén. A dokumentum-
ban szereplõ becslések sze-
rint több mint 95 ezer hektár-
ra tehetõ a törvénytelenül

megritkított erdõfelületek
aránya, míg a teljesen letarolt
övezetek a 35,5 ezer hektárt
is meghaladják. 

Araszoló ültetés

Bár a mezõgazdasági mi-
nisztérium anyagiakkal se-
gíti az erdõsítést, az úgyne-
vezett 221-es intézkedés hét-
fõn lezárult pályázata iránt
nem volt nagy érdeklõdés –
tudtuk meg Tánczos Barná-
tól. Felvetésünkre, hogy szá-
mos gazdaszervezet, közbir-
tokosság a burjánzó bürok-
rácia miatt inkább neki sem
fog pályázni erdõsítésre, Ba-
logh Sándor mérnök, az Or-
szágos Erdõgazdákodási
Hivatal, a Romsilva vezér-
igazgatója elmondta, az ön-
erõbõl történõ fásítás esetén
egyszerûbb a megoldás. „A
kisgazdáknál és általában
azoknál, akik csak pár hek-
tárt erdõsítenek, többnyire
maguk finanszírozva az ül-
tetést, gyakorlatilag semmi-
féle kérvényezés és jóváha-
gyás nem szükséges. Kellõ
szaktanácsadás mellett neki-
állhatnak és beültethetik az
elõkészített területet” –
mondta.

„A következõ kiírásra egy-
szerûsítenünk kell a proce-
dúrát, könnyíteni a szüksé-
ges dokumentációk elkészí-
tését, és még a napokban mi-
niszteri rendelettel tisztáz-

zuk a Környezetvédelmi
Alap és az Elsõ erdõsítés
uniós pályázati program kö-
zötti átfedések problémáját,
már csak azért is, hogy ne
szankcionálhasson az EU.
Folyamatosan tárgyalunk
Brüsszellel, hogy az erdõsí-
tés esetében az egy hektárra
esõ támogatást növelhessük.
Személy szerint reményke-
dem abban, hogy az egyezte-
tések után, a három hóna-
pon belül sorra kerülõ kiírás-
ra már nagyobb összegeket

tudunk fizetni hektáron-
ként” – magyarázta a vidék-
fejlesztési államtitkár.

Az erdõgazdálkodással
kapcsolatos problémák meg-
oldását azonban nagyban
hátráltatja, hogy a szakterü-
letek szét vannak tagolva.
Bár korábbi hivatalos adatok
alapján évente átlagosan 14
ezer hektárnyit ültetnek,
megkeresésünkkor Balogh
nem tudott pontos adatokkal
szolgálni a tavaszi erdõsítés-
rõl. Mint megtudtuk: a me-

zõgazdasági (tehát mûvelhe-
tõ területként számon tartott,
de valójában már régóta nem
mûvelt) földek erdõsítése  a
mezõgazdasági minisztéri-
umhoz tartozik, ezzel szem-
ben a leromlott, mûvelésre
soha nem használt területek
erdõsítéséért már a környe-
zetvédelmi minisztérium fe-
lel. A Romsilva jelenleg nem
rendelkezik pontos informá-
ciókkal arról, hogy egyik
vagy másik tárca milyen terü-
letet fásít, és honnan szerzi

be az ehhez szükséges cseme-
téket. Az állami erdészetek
„csupán” készen állnak az ál-
lami erdõk pótlására és gya-
rapítására – Balogh elmon-
dása szerint felkészültebbek
is a tavaszi ültetésekre, mint a
magánszektor.

„Felkészült pályázást”

„Úgy érzem, jelentõs a fo-
gadókészség az erdõsítési
kampányok iránt, de ezt csak
jól átgondoltan lehet sikere-
sen végrehajtani” – nyilat-
kozta lapunknak Korodi At-
tila parlamenti képviselõ,
volt környezetvédelmi mi-
niszter, aki úgy látja, az erdõ-
tulajdonosok (magánszemé-
lyek és közbirtokossági társu-
lások egyaránt) erdõtechni-
kai ismeretekkel rendelkez-
nek, pályázati ismeretekkel
azonban nem feltétlenül.
„Átlátható kiírásokra és kön-
nyen lehívható támogatásra
van szükség. Nagyon fontos
tudni, hogy a tulajdonosi kör
rendkívül sokszínû – ezért a
legtágabb szempontok sze-
rinti pályázati kiírásra és a le-
hetõ legkevesebb kizáró felté-
telre van szükség annak érde-
kében, hogy az erdõsítési
kampányban minél többen
vegyenek részt” – mutatott rá
Korodi. Meglátása szerint lé-
nyeges, hogy a pályáztatás
regionális jellegû és ne Buka-
rest-központú legyen. 

Röviden

„Fásult” erdõsítés Romániában

Erõsödött a lej 

A hazai fizetõeszköz ta-
valy június 4-e óta nem
volt olyan erõs, mint teg-
nap, amikor 4,20 lejes ár-
folyamon váltották az
eurót – írta a Mediafax a
Román Nemzeti Bank
adataira hivatkozva. Az
erõsödés annak volt kö-
szönhetõ, hogy a piacok
pozitívan reagáltak a jegy-
bank azon korábbi, közve-
tett intézkedésére, amely
által csökkent a pénzinté-
zetek likviditása.

Nem drágulhat a gáz

A belföldi kitermelésû, il-
letve az import-földgázellá-
tást figyelemmel követve a
gazdasági minisztérium
úgy értékeli, nem megala-
pozott a lakossági fogyasz-
tásra szánt készletek drágí-
tása sem most, sem pedig a
közeljövõben – írta a
Mediafax a tárca közlemé-
nyére alapozva.

Vállalkozók „vámháza”

Akár kezdõ vállalkozók ok-
tatási központja, azaz inku-
bátorház is lehet Románia
schengeni csatlakozása után
a petei határátkelõ hatalmas
vámépülete, miután a leen-
dõ tulajdonos, Szatmár Me-
gye Tanácsa elõterjesztette
erre vonatkozó javaslatait
az ottani objektumok hasz-
nosításával kapcsolatban. 

T. L.

Jelentõs növekedéssel
zárt kedden a nyersolaj

ára a líbiai politikai válság el-
húzódása, illetve a félelem
miatt, hogy a bahreini siíták
zavargásai áterjedhetnek
Szaúd-Arábia Bahreinnel ha-
táros körzeteire. Szaúd-Ará-
bia rendelkezik a világon a
legnagyobb kapacitással az
olajexport növeléséhez, így
az ottani politikai helyzet
alapvetõen befolyásolja a kõ-
olaj árát.

Miután a Brent olaj ára
már a múlt héten is két és fél-
éves rekordot – hordónként
119 dollárt – ért el, tegnap
116 dollárért értékesítették az
ázsiai kereskedelemben az
észak-afrikai és a közel-keleti
feszültség hatására. A nyers-
olajár kapaszkodásának
azonban még nincs vége ad-
dig, amíg az említett orszá-
gokban folytatódnak a tilta-
kozások, ha pedig háború tör-
ne ki, ez hihetetlen mértékû
drágulást idézne elõ – figyel-
meztettek a szakértõk. 

Bár tegnap a magyarorszá-
gi médiumok Megéri Románi-
ában tankolni címmel számol-
tak be a rekorddrágításokról,
Nagyvárad központi benzin-
kútjainál még nem tapasztal-
ták a benzinturizmus hirtelen
robbanását – értesültünk a
töltõállomások személyzeté-
tõl. „A magyarországi vásár-
lók folyamatosan jelen van-

nak, aki Romániában jár, an-
nak mindenképp megéri ná-
lunk tankolni, de hogy kizá-
rólag csak ezért jönnek-e,
nem lehet megmondani” –
fogalmazott az egyik kút al-
kalmazottja. Megfigyelése
szerint azonban a magyar
rendszámú autók általában
nagyobb tételekben vásárol-
nak.

A román Petrom-kutaknál
is nõtt tegnap a benzin ára: a
nyolcbanis drágulást a válla-
lat illetékemeléssel magya-
rázza. Közben az uniós vi-
szonylatban legolcsóbb
üzemanyaggal rendelkezõ
Bulgáriában is történelmi
magasságokba szöktek az
árak, a bolgár szállítmányo-
zók széles körû sztrájkkal és
útlezárásokkal fenyegetõz-
nek, szerintük egyelõre indo-
kolatlan a drágítás, mivel a
most piacra kerülõ készletek
még a líbiai zavargások elõtt
érkeztek az országba.

Az International Air
Transport Asociation  rá-
mutatott, hogy az üzem-
anyagárak drágulása átír-
hatja a légitársaságok idénre
várt nettó profitját is, mely
csaknem felével csökkenhet
a tavalyi 16 milliárdról 8,6
milliárd dollárra. A kerozin
a légitársaságok mûködési
költségének csaknem 40
százalékát teszi ki, a cégek
pedig eddig ellenálltak an-
nak, hogy ezt a számlát az
utasokra hárítsák. 

Robbanó üzemanyagár:

indul a benzinturizmus

HIRDETÉS

Az erdõirtásban gyorsabban „nõ az érték”, mint az erdõsítésben



Baloga-Tamás Erika, Sike Lajos

Hadat üzent a környe-
zetvédelmi minisztérium

az illegális fakitermelésnek
és a falopásoknak, az orszá-
gos akció „fõpróbáját” feb-
ruár végén Hargita megyé-
ben tartották. A rendõrség, a
környezetvédelmi õrség, a
csendõrség és a területileg il-
letékes erdészetek közösen
léptek fel: több mint száz-
ezer lej büntetést róttak ki,
több száz köbméter tisztá-
zatlan eredetû fát koboztak
el. Borbély László miniszter
úgy nyilatkozott: hasonló el-
lenõrzés az ország többi me-
gyéjében is lesz, a környe-
zetvédelmi tárca stratégiát
dolgozott ki az illegális faki-
termelés visszaszorítására.

A magukéhoz nyúlnak

A kormánnyal ellentétben
a Hargita megyei erdészek
nem látják ilyen sötéten a jö-
võt. „Nagy problémák nin-
csenek” –  nyilatkozta la-
punknak János Levente, a
Csíkszeredai Erdészeti Hi-
vatal vezetõje. Szerinte az il-
legális fakivágásokkal kap-
csolatban gyakran kiderül,
hogy sokan a saját tulajdo-
nukban lévõ erdõkben vág-
nak, de nem tartják be a fa-
kivágásra vonatkozó erdé-
szeti törvényt. Tájékoztatá-
sa szerint a csíki Állami Er-

dészeti Hivatal 18 ezer hek-
táron gazdálkodik: ebbõl
1500 hektár tartozik állami
tulajdonba, az erdõk nagy
része különbözõ közbirto-
kosságoké és önkormány-
zatoké, és körülbelül 1600
hektár található magánsze-
mélyek tulajdonában. „A
közbirtokosságok és önkor-
mányzatok tulajdonában lé-
võ erdõk esetében az õrzést
a tulajdonos is segíti, biz-
tonsági szempontból nincse-
nek problémák. Más a hely-
zet a magántulajdonban lé-

võ erdõk esetében, mert itt
az érdekeltek általában nem
szerzõdnek az õrzésre az il-
letékes erdészeti hivatallal,
és így ezek a területek védte-
lenek” – tette hozzá az in-
tézményvezetõ, aki azt is
hangsúlyozta: a megyében
12 ezer hektárra nincs ilyen,
a megfelelõ õrzést biztosító
szerzõdés kötve. Hargita
megyében összesen öt álla-
mi és hat magánerdészeti
hivatal mûködik. A rendõr-
séggel, a csendõrséggel, a
pénzügyõrséggel, a környe-

zetvédelmi õrség munkatár-
saival karöltve hetente tarta-
nak ellenõrzéseket a „veszé-
lyeztetett” területeken.

Szabad 
ga(rá)zdálkodás

Melles Elõd, a Gyergyói
Erdészeti Hivatal vezetõje
szintén a megfelelõ szerzõ-
déses viszony hiányát látja
a legnagyobb problémának.
„Az esetek 80 százalékában
a tulajdonostól kell megvé-
deni az erdõt, és ott, ahol
nincs ilyen szerzõdés, senki
nem ügyel az erdõre, tehát
szinte szabadon, semmitõl
nem tartva lehet vágni a fát.
A tulajdonosoknak nem áll
érdekükben megõrizni az
erdõt” – nyilatkozta Melles
Elõd. Megtudtuk: a Hargita
Megyei Mezõgazdasági
Igazgatóság legelõkre, ka-
szálókra területalapú támo-
gatást nyújt, az erdõtulajdo-
nosok pedig inkább kivág-
ják a fákat, hogy lehívhas-
sák ezt a pénzt. Hargita me-
gye középsõ és északi terü-
letein évente 500-600 hektár
erdõ tûnik így el évente. A
gyergyói hivatalvezetõ elis-

meri, valóban gondot jelent
az országban, így Hargita
megyében is az illegális er-
dõirtás, de a hetekben, na-
pokban felröppent hírek az
ipari mennyiségû lopások-
ról – állítja –  nem fedik a
valóságot. 

Titkosszolgálatot ide!

Korodi Attila, az
RMDSZ Hargita megyei
képviselõje, egykori környe-
zetvédelmi miniszter vi-
szont úgy véli, az illegális
fakitermelés az esetek jelen-
tõs részében a hatóságok
tudtával zajlik, gyakori,
hogy a rendõrök, a csend-
õrök és az erdészek is érin-
tettek. „Ezeket az eseteket
csak titkosszolgálati eszkö-
zök bevetésével lehet felgön-
gyölíteni, olyan átfogó akció
keretében, ahogy a határ-
rendészetnél tapasztalható
korrupciót is feltárják” – ál-
lítja  a környezetvédelmi
szakpolitikus, aki arról szá-
molt be az ÚMSZ-nek, a
Hargita Megyei Tanáccsal
együttmûködve megpróbál-
nak alternatív módszert ta-
lálni a tettesek azonosításá-
hoz. „Szentegyháza és Ká-
polnásfalu körzetében vi-
deokamerás megfigyelõ-
rendszert telepítünk, hogy
rögzítsük, mi történik az er-
dõkben” – ismertette a leg-
frissebb lépéseket Korodi. 
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Karitatív rõzseszedés Romsilva-módra

Balogh Sándor, az Országos Erdõgazdálkodási Hivatal, a
Romsilva igazgatója arra figyelmeztet, a falopások mö-
gött nemcsak nagy léptékû gazdasági visszaélések és nem
pusztán az erdõtulajdonosok önös szabályszegése áll.
Úgy véli, falopásra kényszeríti az embereket a szegény-
ség is. A Romsilva vezetõje azt javasolja: a rászorulók
számára szervezett rõzseszedést kellene biztosítani, vagy
lehetõséget arra, hogy az erdészetben tûzifáért cserében
dolgozhassanak.

Hadüzenet a fatolvajoknak

Munkatársunktól

„Nem dobhatják ki az
iskolákból a munkaerõ-

piacra a gyerekeket a 9. osz-
tály elvégzése után, mert er-
re nem elég felkészültek.
Követeljük a háromszor
négy éves iskolai ciklus új-
bóli bevezetését, a pedagó-
gusok méltányos bérezését”
– nyilatkozta a Szabad Tan-
ügyi Szakszervezet (FSLI)
vezetõje, Simion Hãncescu
azzal a tüntetéssel kapcso-
latban, amelyet az érdekvé-
dõk tegnap tartottak Buka-
restben, az oktatási tárca
elõtt. 

Vissza a régi béreket

A helyszínen száz, transz-
parensekkel demonstráló
tüntetõ jelent meg, a kiabáló
tömeg a „Mentsétek meg a
hazai iskolákat!”, „Köszön-
jük, miniszter úr, a szegény-
séget!” jelszavakat skandál-
ta. A szervezõk hangsúlyoz-
ták a tegnapi sztrájk csupán
a nyitánya a következõ na-
pokra szervezett tüntetések-
nek, az érdekvédõk holnap
és holnapután is utcára vi-
szik a tanárokat, reményeik
szerint egyre többen csatla-
koznak majd a felhíváshoz.
A szakszervezetek sérelme-
zik, hogy a kormány figyel-
men kívül hagyta a
118/2010-es törvényt, és így

a pedagógusok bére január
elsejétõl nem érte el a tava-
lyi bércsökkentés elõtti szin-
tet, pedig – mint mondják –
aránytalanul alacsony a ma-
gasan képzett, régóta a pá-
lyán lévõ tanárok fizetése is. 

Általános sztrájk 
jöhet

A tegnapi demonstráció
résztvevõi az ellen is tüntet-
tek, hogy a diákok után já-
ró alanyi támogatás a tava-
lyi értékekhez képest 22
százalékkal csökkent, így
több iskola mûködése is ve-
szélybe került, nem bizto-

sítható a minõségi oktatás.
A FSLI arra figyelmeztet,
hogy az idén életbe lépett
tanügyi törvény több szem-
pontból is sérti a pedagógu-
sok jogait, így például a 25
éves szolgálati idõvel, és I.
kategóriával rendelkezõ ta-
nárok számára nem csök-
kenti a heti óraszámot. A
szakszervezeti vezetõk úgy
vélik, ha nem sikerül az
ilyen jellegû jogsértéseket
tisztázni a tanügyi tárca ve-
zetõivel, akkor a következõ
hetekben további tiltakozá-
sokra kerülhet sor, májustól
pedig általános sztrájk ve-
heti kezdetét. 

Sztrájkkészültségben 
a tanügyi szakszervezetek

Magyari: jogos az egyetemisták követelése

Folytatódik az Egyetemista Szervezetek Országos Szö-
vetsége (ANOSR) által meghirdetett tiltakozássorozat,
annak ellenére, hogy a hét elején kevesen csatlakoztak a
felhíváshoz, és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség is el-
határolódott a kezdeményezéstõl. Ma várhatóan felvo-
nulnak a kolozsvári hallgatók, akik azt követelik: 25 szá-
zalékos arányban képviselhessék érdekeiket az egyetem-
vezetésben. Magyari Tivadar, a Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem magyar tagozatának vezetõje úgy nyilat-
kozott: megalapozott a kérés. „Jogos a diákok kérése,
hogy megmaradhasson az eddigi 25 százalékos arányuk
az egyetemi testületekben. Magam is ezt fogom támo-
gatni a BBTE magyar tagozatának eddig létezõ vagy
ezután kialakítandó döntéshozó szerveivel kapcsolat-
ban. Huszonöt százalék is kisebbségi jelenlétet biztosít,
de legalább több szempont, több jó gondolat találkoz-
hat így, hogy jelen vannak a hallgatók. Az egyetem
szervezése hihetetlenül elbonyolódott, és nem rossz is-
kola a hallgatók számára részt venni ebben” – nyilat-
kozta a rektorhelyettes.
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Sipos M. Zoltán 

Erdély egyik sokszínû,
vitatott tájegységérõl, a

Mezõségrõl szóló tanul-
mánykötetet mutattak be
Kolozsváron az Erdélyi
Múzeum-Egyesület székhe-
lyén. A Mezõség. Történelem,

örökség, társadalom címû kö-
tet összesen harminc népraj-
zi, mûvészet- és mûvelõdés-
történeti tanulmányt tartal-
maz. Ugyanakkor az olvasó
tizenhét híres mezõségi sze-
mélyiség (köztük Pápai
Páriz Ferenc, Aranka
György, Nyírõ Gyula, Bar-

csay Jenõ, Wass Albert, Sü-
tõ András) élettörténetével
és munkásságával is megis-
merkedhet. 

„A mezõségi tájegységrõl
szóló kötet eklektikus, inter-
diszciplináris jellegû, de a
legfontosabb jellemzõje ta-
lán az, hogy hiánypótló” –
fogalmazott Könczei Cson-
gor néprajzkutató a kötet
bemutatásakor. Szerinte a
könyvnek van néhány hiá-
nyossága is, egyrészt a hasz-
nált fogalmak nem ugyan-
azt jelentik minden tanul-
mányban, másrészt: még
mindig nincsen egyértelmû-
en behatárolva a Mezõség,
mint tájegység. A könyvbe-
mutatón kialakult baráti
hangulatú beszélgetésen Ke-

szeg Vilmos, a kötet egyik
szerkesztõje elmondta: a ta-
pasztalatok azt mutatják,
hogy a néprajzos szakembe-
rek számára még bõven
akad feltárnivaló a Mezõsé-
gen, alapos munkát és odafi-
gyelést érdemel ez a tájegy-
ség. „Többszörösen is fon-
tos könyvet tartunk most a
kezünkben. Talán a kötet
legfontosabb aspektusa,
hogy felhívja a közvéle-
mény figyelmét erre a tér-
ségre. Ugyanakkor régi
adósságunkat róttuk le az
egykor idegenbe szakadt
mezõségi magyar emberek
elõtt” – fogalmazott Keszeg
Vilmos. Mint kiderült, a
Mezõségrõl szóló feljegyzé-
sek a tájegységet 1867-ben
mint sárfészket írják le,
1911-ben viszont mint tün-
dérkertrõl, paradicsomról
beszélnek az odalátogatók. 

Az 1970-es évektõl, a
táncházmozgalom elindulá-
sával pedig a mezõségi em-
bereket egyenesen mitikus
környezetben szeretik látni a
népmûvészet iránt fogékony
utazók. A szakemberek sze-
rint ezek az ellentétes szem-
léletmódok a környék ko-
rábbi földrajzi arculata meg-
változásának, késõbb pedig
a társadalmi átalakulások-
nak tudhatók be. 

A kötet a 2006 és 2008
között ugyanebben a témá-
ban megtartott néprajzi
konferenciasorozat össze-
gyûjtött anyagát tartalmaz-
za. A tanulmányokat koráb-
ban a Mûvelõdés címû folyó-
irat közölte, kötetbe gyûjtve
is  annak égisze alatt láttak
napvilágot. 
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Röviden Mettõl meddig 
is terjed a Mezõség?

Film a mûvészetpártoló
püspökrõl 

Március 11-én vetítik a
szatmárnémeti Püspöki Pa-
lota dísztermében azt a do-
kumentumfilmet, amely
Meszlényi Gyula püspököt
mutatja be. A filmet Józsa
János rendezte, az opera-
tõr Bence Csaba. Az egy-
házi vezetõ 1887 és 1905
között több olyan épülettel
gazdagította Szatmárnéme-
tit, amelyek ma is megha-
tározzák a város arculatát.
Ezek közül legismertebb a
minaretszerû tûzoltóto-
rony, amelyet sokan Szat-
márnémeti jelképének is
tekintenek. A püspök
ugyanakkor a mûvészetek
és az oktatás jelentõs tá-
mogatója volt.

Jancsó Noémire 
emlékeznek

Olvassuk együtt az
Emotikont Jancsó Noémi
születésnapján! mottóval
emlékezik a tavaly tragikus
körülmények között el-
hunyt fiatal íróra, költõre,
a Bretter György Irodalmi
Kör egykori elnökére a
Bretter-kör és a Láthatat-
lan Kollégium Kolozsvá-
ron, március 7-én 19 óra-
kor a Bulgakov kávéház-
ban, Kolozsváron.

Temesvári nõnap:
Veszedelmes viszonyok

A temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színház
március 8. alkalmából a Ve-
szedelmes viszonyok címû elõ-
adással ünnepli a nõk nap-
ját. Minden nézõnek, aki
meg szeretné lepni hölgy-
társát, csak az egyik jegyet
kell megváltania, a másikat
ajándékba kapja. A produk-
ciót este 7 órától a színház
nagytermében tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

Tiltakozik 
a színházak szövetsége

Nyílt levélben tiltakozott a
budapesti József Attila
Színház társulatának fel-
számolása ellen Tarlós Ist-
ván fõpolgármesternél a
Magyar Teátrumi Társaság,
és a színház ügyében nyi-
latkozatot adott ki a Fõvá-
rosi Színigazgatók Egyesü-
lete is, amely szerint fel kell
tárni a teátrumban történt
gazdasági szabálytalansá-
gokat, az okozókat pedig
felelõsségre kell vonni.
Mint a dokumentumban
szerepel, a színházi alkotó-
folyamat és a színházi lét
egyik alapját a társulati
mûködési forma jelenti,
amelynek megteremtése
évek, évtizedek kemény
munkájának eredménye.
„Magyarországon az utób-
bi húsz év politikai és gaz-
dasági nehézségei ellenére
sikerült megõrizni azt az
egyedülálló színházi struk-
túrát, amelynek legnagyobb
értéke éppen a társulati
mûködési formában érhetõ
tetten” – hangsúlyozta
közleményében a Magyar
Teátrumi Társaság.

Könczei Csongor néprajzkutató (állva) a mezõségi tájegységrõl szóló kötetet mutatta be A szerzõ felvétele

HIRDETÉS

ÚMSZ

Közzétették a Román
Színházi Szövetség

(UNITER) jelöléseit a 2010-
es év kiemelkedõ színházi
teljesítményeiért járó díjak-
ra. A már többször kitünte-
tett Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház ezúttal is hat je-
lölést kapott: a legjobb dísz-
letterv díjára jelölték
Carmencita Brojboiu díszlet-
tervezõt a Tompa Gábor ren-
dezte Leonce és Léna címû
elõadás díszletéért. A pro-
dukciót jelölték a legjobb
elõadás kategóriában is, Vio-
la Gábort pedig a legjobb fér-
fi mellékszereplõ címre neve-
sítették a Leonce és Lénában
nyújtott alakításáért, Valerio
szerepében. Bogdán Zsolt a
Suttogások és sikolyok címû
elõadás Ingmar Bergman-
szerepéért a legjobb férfi fõ-
szereplõ díj egyik jelöltje. Az
Andrei ªerban rendezte pro-
dukciót a legjobb rendezés és

legjobb elõadás kategóriá-
ban is UNITER-díjra java-
solta a zsûri. A legjobb ren-
dezés kategóriában esélyes a
sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház A velencei kal-
már címû produkciója, Bo-
csárdi László rendezésében,
és a kolozsvári Suttogások és
sikolyok, Andrei ªerban ren-
dezésében.

Az ÚMSZ kérésére Bog-
dán Zsolt kolozsvári színész
– aki korábban már meg-
kapta a legjobb férfi szerep-
lõnek járó kitüntetést –
kommentálta a jelöléseket.
„Jó érzés, hogy odafigyel-
nek a munkánkra, és méltá-
nyolják azt, amit csinálunk.
Különösen jó érzés, amikor
a szakma elismerõen viszo-
nyul ahhoz, amit csinálunk.
Már többször is volt alkal-
mam a Kolozsvári Állami
Magyar Színháznál olyan
darabokban játszani, ame-
lyek több díjat is kaptak,
ilyen volt például a Ványa

bácsi vagy a Faust” – mondta
el lapunknak a legjobb férfi-
fõszerepért járó díjra történt
jelölése kapcsán Bogdán
Zsolt, a kolozsvári társulat
mûvésze.

Mindemellett életmû- és
különdíjak átadására is sor
kerül majd. Életmûdíjat
kapnak Tamara Buciucea-
nu, továbbá Ilie Gheorghe
és Coca Blos színmûvészek.
András Lórántnak koreog-
ráfusi különdíjat ítélhetnek
majd oda.

Az idén tizenkilencedik
alkalommal kiosztott UNI-
TER-díjakat az április 18-
ára tervezett gálán adják át,
amelyet élõben közvetít a
román közszolgálati televí-
zió. A zsûrit a Színházkriti-
kusok Nemzetközi Szövet-
ségének romániai fiókja ál-
lította össze, amely Andre-
ea Dumitru, Doina Modola
és Ludmila Patlanjoglu
színházkritikusokat kérte
fel erre a munkára.

Totka László

A nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház Passió

címû elõadását tekintheti
meg a nagyváradi közönség
vasárnap és hétfõn két-két al-
kalommal a Szakszervezetek
Mûvelõdési házában.  

A csíksomlyói ferences
barátok lejegyzésében ma-
radt az utókorra néhány
két-háromszáz éves nagy-
pénteki misztériumjáték
szövege. Ezekbõl a szöve-
gekbõl született ez a külön-
leges szertartásjáték, me-
lyet eredetileg az Univer-

sitas egyetemi színpad egy-
kori produkciójához for-
mált sajátos misztérium-
színházzá Katona Imre és
Ruszt József, még a hetve-
nes években. Krisztus szen-
vedéstörténete itt valójában
össznépi rituálé, amelynek
során egy alkotóközösség
nemcsak a passiót jeleníti
meg képekben, zenében,
táncban, prózában, de azt a
sajátos mágiát is megterem-
ti, melynek során a közös
játékból egyszer csak szín-
ház lesz. Az elõadást a Füg-
getlen Színpad egyik alapí-
tó tagja, Ruszt József tanít-
ványa rendezi: a Jászai-dí-
jas színész, rendezõ, Bagó
Bertalan. 

Hiánypótló tanulmánykötetet ismer-

tettek Kolozsváron: harminc néprajzi,

mûvészet-, illetve mûvelõdéstörténeti

tanulmányban mutatják be a Mezõsé-

get a szélesebb közönség számára is.

A kötetbõl tizenhét híres mezõségi

személyiség életét és munkásságát is-

merheti meg közelebbrõl az olvasó.

UNITER: ismét tarolhat 
a kolozsvári magyar színház

„Passió”

Nagyváradon

Bagó Bertalan rendezõ
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Röviden

F. I.

A televízió számít Románia
legkedveltebb médiumának,

a lakosság 85 százaléka számá-
ra ez jelenti az elsõdleges infor-
mációforrást – mutat rá az Eu-
rópai Unió tagállamaiban éven-
te kétszer folytatott közvéle-
mény-kutatása az  Eurobaro-
méter. Ez a szám közel áll az
EU más tagállamaiban mért
szinthez, viszont a többi médi-
um használata Romániában
sokkal alacsonyabb, mint a
szomszédos országokban.

Behozhatatlan elõny?

A rádiót Romániában a meg-
kérdezettek 32 százaléka hasz-
nálja információszerzésre, míg
az EU-ban átlagosan 24 száza-
lékkal többen. Hasonlóképpen
alacsony az internet indexe is, a
román lakosság 30 százaléka ré-
szesíti elõnyben, míg az uniós
átlag 46 százalék. A leggyen-
gébben a nyomtatott sajtó telje-
sít, az Eurobarométer felméré-
sében részt vevõ romániai lako-
sok csupán 16 százaléka hasz-
nálja, míg a közösség más or-
szágainak átlaga 31 százalék. 

A televízió akkor is vezetõ
szerepet tölt be a román lakos-
ság körében, ha az aktuálpoli-
tikai történésekre vagy az EU
intézményeinek tevékenységére

kíváncsi – 55 százalékuk ül
ezért a televíziók képernyõi elé.
Második helyen ebben a tekin-
tetben az internet áll, 23 száza-
lékkal, szorosan követi azt a rá-
dió (21 százalék) valamint a ro-
konoktól és barátoktól való in-
formációszerzés (20 százalék).
A nyomtatott lapok 13 száza-
lékkal csak az ötödik helyen áll-
nak. A hagyományos sajtóter-
mékek csupán Lettországban

(15 százalék), Litvániában (17
százalék) és Lengyelországban
(16 százalék) szerepelnek a ro-
mániaihoz hasonló szinten.  

Ötéves csúcson a tévék

A televíziók vezetõ szerepe
nem véletlen – tavaly Románia
lakossága naponta átlagosan
4,17 órát töltött a képernyõk
elõtt – az elmúlt öt esztendõ vi-
szonylatában ez az érték a legma-
gasabb. Az Eurodata adatai sze-
rint az átlagpolgárok a gazdasági
fellendülés során töltöttekoltak a
legkevesebbet televíziójuk elõtt:
2007-ben az elmúlt hat esztendõ
tévénézési minimumát regisztrál-
ták, akkor naponta csak átlag
3,48 órát tévézett a lakosság. A
gazdasági válság Romániába va-
ló begyûrûzése elõtt, a 2008-as

esztendõ elején már érezhetõ
volt a tévénézésre szánt idõ növe-
kedése. A reklámszakemberek és
a médiaelemzõk felmérései azt
jelezték, hogy a közeljövõ Romá-
niájában egyre kevesebb órát ál-
doznak majd sétákra, szórakozó-
helyek látogatására, de még a
szabadságok alatt is inkább ott-
hon fognak majd ülni, és a tévé-
adásokat fogják követni. 

A fõ adásidõ követettségének
változása szinte észrevehetetlen.
Az úgynevezett „prime time”-
ban (a 19.00 óra és az éjfél közöt-
ti idõszakban) sugárzott mûsorok
még a gazdasági válság elõtt is
körülbelül ugyanennyi embert ül-
tettek a képernyõk elé, mint
2010-ben. A legdrágább tévés
órákban a 2005–2010-es perió-
dusban, minden lakos körülbelül
1,4 órát ült tévé elõtt.

ÚMSZ

A házigazdák – Anne
Hathaway és James Franco –

rossz teljesítményével magya-
rázzák a kritikusok az idei
Oscar-gála alacsony nézettsé-
gét. A helyi idõ szerint vasárnap
este megtartott Los Angeles-i

ceremónia ugyanis csak 37,6
millió amerikai tévénézõt ülte-
tett a készülékek elé, egy évvel
ezelõtt ennél többen, 41,3 milli-
óan követték nyomon a holly-
woodi gálát. A 2010-es díjkiosz-
tó az év legnézettebb eseménye
volt, a nézettség fényében vi-
szont az idei tekinthetõ az utób-

bi évtized egyik leggyengébb
Oscar-díjátadójának. Az ABC
tévétársaság elõzetes becslései
szerint az idei nézõszámnak
meg kellett volna haladnia a ta-
valyit, mivel 2011-ben három
film is nyolc vagy annál több je-
lölést kapott. A Hollywood
Reporter címû filmes lap szerint
a gála sikertelensége egyértel-
mûen a házigazdák gyér teljesít-
ményével magyarázható. Ezzel
ellentétben a szervezõk a fiatal
célközönség érdektelenségével
magyarázzák az alacsony né-
zettséget. Mint ismeretes, azzal
a nem titkolt céllal kérték fel há-
zigazdának James Franco és
Anne Hathaway színészeket,
hogy több fiatalt nyerjenek meg
a gálaközvetítésnek, a 18 és 34
év közöttieknél csak 10,6 volt a
nézettségi arány. A New York Ti-
mes kritikusa szerint „a mûsor-
vezetõk szánalmas erõfeszítése-
ket tettek arra, hogy a fiatalabb
nézõket is a képernyõ elé ültes-
sék.” A Time magazin sem fo-
galmazott visszafogottabban,
az estrõl írt összegzésében az
áll: nagy hiba volt egyszerû szí-
nészeket bevetni vérbeli komi-
kusok helyett. A mundér becsü-
letét az Entertainment Weekly
menti, amely szerint
„Hathaway és Franco csodála-
tos házigazda volt: vicces, szó-
rakoztató és laza.”

Garry Kasparov hajdani sakkvilágbajnok
1997-ben kikapott a Deep Blue névre keresztelt
szuperszámítógéptõl. Pár hete azért bolydult fel
a világ, mert egy, szintén az IBM által kifej-
lesztett, ám ezúttal egy sokkal kevésbé kreatí-
vabb nevet (Watson) viselõ komputer verte meg
kvízjátékban nagy tapasztalattal rendelkezõ el-
lenfeleit. Watson komplexebb, mint sakkos
elõdje, de fejlettsége nem védte meg „õt” Rush
Holt amerikai képviselõtõl – a Jeopardy címû
kvízjáték korábbi nyertesétõl –, aki pár napja,
legyõzve a szilikonszörnyeteget, valamennyire
visszaállította a Homo sapiens becsületét. 
Nem tudjuk, hogy Holt személyisége ijesztette-e
meg a gépet, vagy a honatya tényleg okosabb,
de az is lehet, hogy Watson értelmesebb, mint
amilyennek hisszük: látszólag enged a „hatal-
masoknak”, így altatván el gyanúnkat.
Elképzelhetõ, hogy Watson már tudja: ravasz-
sággal könnyebb érvényesülni, mint tudással.

(prier)

Kettõs tükör 

Tévés nemzet a román

Támadják Hathawayt és Francót

A lakosság 85 százalékának a televízió a
fõ információforrása, 32 százalékuk a rádi-
óból tájékozódik, 16 százalékuk a nyomta-
tott újságokból – derül ki az Eurobaro-
méter címû felmérésbõl. A televízió el-
sõbbsége nem meglepõ, tavaly átlagosan
napi 4,17 óra volt a tévézésre fordított idõ.
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A B1 TV közvetíti Bute meccsét

Megvásárolta Lucian Bute és Brian
Magee március 19-i montreáli boxmeccsé-
nek közvetítési jogait a B1 TV – írja a
HotNews.ro. A hírportál információi sze-
rint a csatorna Bute tavaly õsszel játszott
– Romániában akkor nem sugárzott –
meccsének a közvetítési jogait is megvá-
sárolta. Mint ismeretes, a találkozó iránt
korábban a közszolgálati csatorna is
érdeklõdést mutatott, azonban túl soknak
tartották a szervezõk által követelt 150
ezer dollárt.

Májusra halasztották  
a Magyar Filmszemlét

Április helyett május 5-e és 8-a között
lesz a 42. Magyar Filmszemle a
budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban, a Corvin és Puskin moziban – írja
az index.hu. A szemle fõrendezõje a Ma-
gyar Mozgókép Közalapítvány (MMKA)
mellett a Magyar Filmmûvészek Szövet-
sége. A szemle megrendezésére a Nemze-
ti Kulturális Alap 2010-es miniszteri ke-
retébõl biztosított 70 millió forintot, ez
azonban még a felét sem teszi ki annak a
160 milliónak, amennyibõl tavaly a must-
rát megrendezték.

Akcióba lendült az NMHH

Összesen mintegy kilencmillió forint
pénzbírságot szabott ki a két országos ke-
reskedelmi televízióra tegnapi ülésén a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) Médiatanácsa. Az RTL Klub há-
rom, tavaly sugárzott mûsorára összesen
mintegy hétmillió forint pénzbírságot rót-
tak ki burkolt reklám és a kiskorúak vé-
delmére vonatkozó elõírások megszegése
miatt. A TV2 egyik mûsorára pedig –
szintén burkolt reklám miatt – kétmillió
forint bírságot szabott ki a médiatanács.

A kritikusok szerint Hathaway és Franco nem volt frankó az idei Oscar-gálán  

Románia lakossága napi 4,17 órát tölt a televíziók elõtt, így nem csoda, ha az országban a tévé a fõ információs forrás



7.00 Hattól Nyolcig
9.00 A fekete város 
(magyar sor.)
9.50 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.20 Kisenciklopédia
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 gyógyító növé-
nyek világa
15.55 Máramaros (ism. f.)
16.40 “...filléres 
emlékeim...”
17.30 TÉRkép ráadás
18.00 Beavatás
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Monicomp Liga (élő)
Újpest FC - BFC Siófok
Labdarúgó-mérkőzés
22.00 Híradó 
- Nemzeti Krónika
22.15 Alex
Csodaországban 
(am. vígj., 1970)
0.05 Sporthírek
0.10 Váltó
0.25 A lengyel menyas-
szony (holland-német-
lengyel rom. dráma,
1998)
1.50 Kikötő - Friss (ism.)
2.00 Chaplin szereti a zenét
2.40 Híradó (ism.)

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05
Szellemharcosok (ameri-
kai film) 14.50 Cápaem-
ber - Tökéletes ragadozó
(amerikai horror) 16.35
Gyilkos cápa vs. óriáspolip
(amerikai film) 18.15 Akit
Buldózernek hívtak (ol.-
NSZK vígjáték) 20.25
Yamakasi 2. (fr.-ang.-sp.
film) 22.10 A piszkos ti-
zenkettő (angol-am. film-
dráma) 1.05 A 23-as szám
(am. filmdráma)

8.00 Chiriţa Iaşi-ban (ro-
mán vígjáték) 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 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
20.30 Szemek az árnyék-
ban (ismétlés) 22.00 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz – reality show
23.00 Földönkívüli csábí-
tás (kanadai horror)

7.00 Napraforgó–reggeli
magazinműsor 9.00
Többszemközt, ismétlés
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Többszemközt, is-
métlés 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere, ismétlés
18.30 Híradó 19.30 Esti
Híradó 20.00 Farsangte-
metés 21.00 Kultúrcsepp,
ismétlés 21.30 Híradó
22.00 Átjáró, ismétlés
22.30 Híradó

8.30 Esmeralda (mexikói
sorozat) 10.00 Elátkozott
paradicsom (mexikói soro-
zat) 12.45 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 14.30
Clase 406 (mexikói soro-
zat) 16.30 Esmeralda (me-
xikói sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 Bella
Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (mexikói so-
rozat) 20.30 Elisa nyomá-
ban (mexikói sorozat)
22.30 Ördögi kör (ameri-
kai sorozat) 0.30 Clase
406 (sorozat)
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VIASAT3, 22.15
Tökéletes gyilkosság

A New York-i milliomos, Steven Taylor mindent megkapott
az élettől, amit ember csak kívánhat: pénzt, hatalmat és egy
gyönyörű, fiatal feleséget. Emily az ENSZ-ben dolgozik több-
nyelvű tolmácsként; előkelő, okos aszszony, akit egy csöp-
pet sem elégít ki, hogy a férje csupán gyűjteménye legérté-
kesebb darabjának tekinti. Nem csoda hát, hogy egy idő
után egy másik férfi karjaiban keres vigaszt.

Pro Tv, 22.30
Ocean’s Twelve - Eggyel nõ a tét

Danny Ocean és elit betörő bandája az évszázad rablásában
160 millát zsákmányol Terry Benedict kaszinójából. A csa-
pat tagjai ezután megpróbálnak jó útra térni, de ez majdnem
olyan komoly kihívásnak bizonyul, mint a rablás maga. Ami-
kor egyikük lebuktatja a társaságot Benedictnél, véget ér a
nyugalom. A tulaj a pénzét akarja – kamatostul.

TVR1, 23.10
Az ismeretlen

A történet egy korunkbeli olasz városban játszódik. “Az Is-
meretlen”-t Irenanak hívják. Évekkel ezelőtt Ukrajanából ér-
kezett Olaszországba. Életére ma is rávetül a múlt árnyéka,
miközben a helyét keresi a jelenben. A két idősík szoros ös-
szefonódásából apránként egy rejtélyes, feszültségekkel te-
li történet bontakozik ki. Ki is valójában Irena?

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
11.45 Nekem ne lenne ha-
zám?
11.55 Monda 
és történelem

12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó délben

13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz

13.55 Záróra
14.45 Mesélő cégtáblák

15.05 Operatőrmesék
15.35 Jelfogó (ism.)

1625 Afrika gyöngyszeme
(sor.)

17.15 Párizsi jóbarátok
(sor.)

17.40 Asszisztensek 
(am. sor.)

18.00 Bűvölet (sor.)
18.30 Fedett pályás atléti-

kai Európa-bajnokság 
(élő)

Élő közvetítés Párizsból
20.00 Esti mese

20.30 Átjáró
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek

21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)

22.25 A csodálatos Mrs.
Pritchard (vígj. sor.)

23.15 Fahrenheit 9/11
(dok. f.)

1.20 India
- Álmok útján (sor.)

7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati 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 
szerelem (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
1.20 Reflektor
- Sztármagazin
1.30 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
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.20 Született kémek
(am. rajzfilm sor.)
12.45 Árva angyal (ism.)
13.35 Hol van Fred? 
(német vígj., 2006)
14.35 EZO.TV
15.40 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sci-fi sor.)
16.40 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 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Hawaii Five-0
(amerikai sor.)
23.25 Zsaruvér (am.
krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Hősök (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.55 Smallville (sor.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező
11.05 Negyedik (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 más-
ként
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
0.05 Péntek 8 (ism.)

10.05 Gyilkos sorok (soro-
zat) 11.00 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 12.00
Greek, a szövetség (soro-
zat) 13.50 Anna - Az új
kezdet (sorozat) 14.45
Nyomtalanul (ism.) 16.35
CSI (ism.) 17.30 Gyilkos
számok (sorozat) 18.20
Gordon Ramsay 19.15 A
dadus (sorozat) 19.50
Jóbarátok (sorozat) 20.20
Két pasi (sorozat) 21.15
Gyilkos számok (sorozat)
22.15 Tökéletes gyilkos-
ság (am. thrill.)

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
Pokerstars Big Game
21.00 Wrestling RAW,
Showtime 23.00 Ame-
rican 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
14.30 Körzeti magazinok
15.20 Közlekedő
15.25 Nemzet és védelem
15.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak... (dok. f.)
16.25 Bárka
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 India - Álmok útján
(kaland sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő Szilágyi Tibor
műsora
22.05 Az Este
22.40 Gyilkosság 
az Ördög-szorosnál 
(am. filmdráma)
0.10 Ars Hungarica
0.340Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Prizma
1.10 Halhatatlanok 
Társulata
2.00 Ma Reggel (ism.)

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, időjárásje-
lentés
14.45 Zsebtörténetek
14.50 Történelmi emlé-
kek (ism.)
15.00 Parlamenti pártok
fóruma
15.35 Románia parla-
mentje
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
Márciuska alkalmából 
– szórakoztató műsor
23.10 Az ismeretlen
(olasz-francia filmdráma,
2006)
1.15 Érzékeny pont 
(amerikai f. dráma) (ism.)
3.10 Civil szféra blitz
(ism.)

5.30 Pro Motor (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Fejjel a falnak
(amerikai romantikus 
vígjáték, 1996) 
(ismétlés)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
15.00 Land of Jokes 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
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
22.30 Ocean’s Twelve 
- Eggyel nő a tét 
(amerikai-ausztrál akció-
vígjáték, 2004)
1.15 Pro Tv hírek, sport
(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 Benny Hill 
(angol vígjáték sor.)
14.15 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
20.20 Liga 1: 
Dinamo - Pandurii Tg. Jiu
labdarúgó mérkőzés 
(élő közvetítés)
22.30 Retrográd
(amerikai-luxemburgi-
olasz-angol akciófilm,
2004)
0.15 Az utca bajnoka
(hongkongi akciófilm,
2006)
2.15 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Lépéselőnyben 
(am. krimisor.) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Sport, 
diéta és egy sztár 
(ism.)
11.00 Farmer, 
feleséget keresek! 
– reality show
13.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 Majomkodás 
(am. kalandf., 1998)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 A tét az életed
(amerikai akciófilm,
2004)
23.30 A pók hálójában
(amerikai-német-kanadai
krimi, 2001)
0.30 A szállítmány 
(amerikai akciófilm, 1999)
2.30 Hírek (ism.)
3.30 A tét az életed 
(amerikai akciófilm,
2004) (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Corvette C4
9.00 Halálos fogás 
- Kimerültség
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 A túlélés 
törvényei 
- Kimberley, Ausztrália
14.00 Állítólag... 
- Nindzsák 2
15.00 Piszkos munkák
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Hullámverés
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Izland, Skócia
20.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni
21.00 Hogyan készült?
Mini GP motorkerékpár,
fügés keksz, 
szerszámos láda, 
könyökcső, 
Látcső, 
Csillagszóró
22.30 Piszkos munkák
Peter Schmeichellel
23.30 Ross Kemp: 
Harc a Közel-Keleten
0.30 Megúsztam élve! 
- A quecreeki 
bányakatasztrófa
1.30 Trükkös tesók
2.30 Ausztrália határain
3.00 Állítólag... 
- Vakon vezetni

4.45 Mesager 
(tájékoztató műsor)
5.25 Hírek, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Kicsik órája 
– gyerekműsor (ism.)
7.55 Állatri ösztön 
(ausztrál dokumnetum 
sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
(live)
10.00 Videóterápia (ism.)
11.00 Vallomások 
– szórakoztató műsor
(ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Utópia
16.00 Tenisz: 
Argentina–Románia
Davis Kupa
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Commando:
A frontvonalban
1.00 Fedett pályás 
atlétikai Európa-bajnok-
ság, Párizs (ism.)
1.30 Csavargó halász
(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
Operettparádé 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 Bukarestben

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 Irma, Kornélia, Kuni-
gunda, Kámea és Frigyes
napja van.
Az Irma az Irm- kezdetû
germán nõi nevek rövidü-
lése.
A Kornélia a Kornél férfi-
név párja.
A Kunigunda nõi név ger-
mán eredetû, jelentése
nemzetség + harc.
A Kámea újabb keletû név-
alkotás az olasz eredetû ká-
mea szóból, amelynek a je-
lentése: domborúan vésett
ékkõ.
A Frigyes 19. századi név-
alkotás a frigy szóból a
Friedrich név magyarosítá-
sára. A Friedrich germán
eredetû név. Jelentése béke,
védelem + hatalmas, ural-
kodó.
Holnap a Kázmér, Lúci-
usz és Zorán nevûek ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1861 – II. Sándor orosz
cár rendelettel eltörli a job-
bágyrendszert Oroszor-
szágban.
• 1870 – Az amerikai kor-
mány megkezdi az indián
törzsek rezervátumokba te-
lepítését.
• 1878 – Bulgária elszakad
az Oszmán Birodalomtól
és függetlenné válik; Orosz-
ország San Stefanóban bé-
két köt Törökországgal.
• 1881 – Megkezdi mûkö-
dését a Magyar Távirati
Iroda (MTI).

Vicc
A rendõr talál egy pingvint.
Kérdezi a fõnökét, mit csi-
náljon vele.
– Hát vidd az állatkertbe!
Elmegy a rendõr. Délután ta-
lálkozik a fõnökével, mellette
a pingvin.
Fõnök:
– Mit csinálsz? Nem azt
mondtam, hogy vidd az ál-
latkertbe?
– Ott már voltunk. Most mo-
ziba megyünk.

Recept
Brassói aprópecsenye 
Hozzávalók: fél kiló hús
(sertés, marha vagy csirke-
mell), kevés szalonna, két fej
hagyma, zabkorpa, repce-
olaj, fokhagyma, bors, só.
Körítésnek: cékla, fejes salá-
ta, uborka.
Elkészítése: Két szelet sza-
lonnát felaprítunk és kiol-
vasztunk. Fél kiló, kockára
vágott színhúst belekeverünk
a forró zsírba, sózzuk, bor-
sozzuk, majd egy kevés, kb.
fél dl vízzel, fedõ alatt párol-
juk, amíg megpuhul. Ha
kész, pár gerezd apróra vá-
gott fokhagymát keverünk
bele, és zsírjára sütjük. Köz-
ben két fej hagymát felkari-
kázunk, beleforgatjuk egy ke-
vés zabkorpába, és forró rep-
ceolajban ropogósra sütjük.
Papírtörlõre kiszedjük, és tá-
laláskor a sült hús tetejére
szórjuk bõven. Céklával, fe-
jes salátával vagy sok cseme-
geuborkával  fogyasztható.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Figyeljen jobban, és tegyen töb-
bet egészsége védelmében. Több
idõt kellene a szabadban töltenie,
és többet mozogni. Egy találko-
zás felkelti érdeklõdését.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Új ötleteit tegye félre, ma megva-
lósíthatónak látszik egy régi ter-
ve. Lakáscseréje elõnyösen sike-
rülhet, ha van elég energiája és
elhatározása ahhoz, hogy ezt
végrehajtsa.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Túl sok feladatot ne vállaljon
magára, mert mindennek aligha
tud majd eleget tenni. Válogas-
son, és csak arra koncentráljon,
ami kifejezetten az Ön feladata.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Változásokra kell számítani a
környezetében vagy a munkahe-
lyén. Nehezen tud elmozdulni
bármilyen irányban, pedig már-
ciusban lépnie kell.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Összevitatkozik szerelmével. Ra-
gaszkodik az igazához, ám ked-
vese legalább olyan határozott,
mint Ön. Egy beszélgetés után
oldódhat a feszültség.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Észreveszi saját magán, hogy fe-
ledékeny. Olvasson el bármit
többször, dolgoztassa meg agyte-
kervényeit, így kevesebbet téved-
het. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Munkahelyi gondjai elõl a gon-
dolataiba menekül. A családjára
most nem nagyon számíthat. A
helyzetet Önnek kell megolda-
nia, de képes lesz rá.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Rokona segítséget kér, Ön pedig
igyekszik kihúzni õt a bajból.
Közben azonban figyeljen min-
den apró részletre. Döntse el, ér-
demes-e a végsõkig kitartania
mellette.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy fontos tárgyalást sikeresen
zár. Ne örüljön korán, mert ezt
még el kell fogadtatni. Fölöslege-
sen óvatoskodó környezetét nem
lesz könnyû meggyõzni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Munkájában és otthon is har-
monikus a helyzete. Ragadja
meg a pillanatot, mert jó lenne,
ha sokáig tartana ez a kiegyen-
súlyozottság. Valaki sokat gon-
dol Önre.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A csillagok arra utalnak, hogy a
határozottsága célra vezeti, mint
általában. Igazi sikereket csak
így érhet el. Vendégei érkezhet-
nek, akiket fogadjon szeretettel.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Feje fölött összecsapnak a hullá-
mok, zûrös napra számítson.
Céltudatossága azonban sokat
segít. Partnerének tett ígéretérõl
ne feledkezzen meg. Sokat koc-
káztatna.

Horoszkóp
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Sporttánc 

Turós-Jakab László

A Maros megyei sport-
táncegyesület, a román

szakszövetség és a a helyi ön-
kormányzat közös erõfeszí-
téseinek köszönhetõen
szombaton és vasárnap Ma-
rosvásárhely a sporttánc fõ-
városává változik, hiszen há-
rom versenynek ad otthont:
a 19. Román Bajnokság mel-
lett a Maros-kupa második
kiírása és egy rangos nem-
zetközi verseny, a standard
táncok Európa-kupája is csa-
logat. Utóbbi abszolút romá-
niai premier, hiszen mifelénk
még sosem rendeztek ehhez
hasonló horderejû nemzet-
közi megmérettetést. Az Eu-
rópa-kupán országonként
egy-egy pár, rendszerint a
legjobb indul, az a kettõs
amelyet a honi szövetség de-
legál. Romániát a Rareº
Cojoc–Katarzyna Kapral
bajnok duó képviseli, Ma-
gyarországot pedig Zsom
Olivér és Vozár Boglárka. A
világrangsorban 6. Marco
Cavallaro–Joanne Clifton-

(Olaszország) páros is itt
lesz, valamint a 17. helyen
álló Daniil Ulanov–Irina
Gogoladze orosz duó. 

A szombati Európa-kupa
IDSF-pontverseny zsûriel-
nöke a spanyol Marco
Sietas, bírói testülete pedig

David Douglas (Nagy-Bri-
tannia), Hermann Götz
(Ausztria), Ivo Münster
(Németország), Miroslav
Hornik (Szlovákia), Guy
Charlier (Belgium), Marki
Ivanka (Horvátország), Bo-
risz Popov (Fehérorosz-

ország), Mario Koncevski
(Lettország) és Tóth István
(Románia). 

A két felvonásban, szom-
baton és vasárnap zajló or-
szágos bajnokságra mintegy
háromszáz párt várnak, de
Somodi Katalin, a szervezõ

bizottság mindenese szerint a
résztvevõk száma nagyobb is
lehet. Az elbírálás tárgyila-
gosságát bizonyítandó idén is
külföldieket bíztak meg a
zsûrizéssel, a brit Douglas, az
osztrák Götz, a német Müns-
ter, a szlovák Hornik, a belga
Charlier, a horvát Ivanka és a
fehérorosz Popov mellett
Sándor Zoltán (Magyaror-
szág), Alberto Pregnolato
(Olaszország), Cornelis
Boutkan (Hollandia), Szi-
meon Szimeonov (Bulgária),
Christopher Zammit (Málta)
és Guy Rosen (Luxemburg)
is bíráskodni fog. 

Miután a Román Sport-
tánc-szövetség idén ünnepli
megalakulásának huszadik
évfordulóját, a szülinapot a
Román Tánc Gálája köszön-
ti vasárnap. Az elmúlt két év-
tizedben a román sporttán-
cért legtöbbet tett személyi-
ségeket tüntetnek ki, hazaia-
kat és külföldieket egyaránt.  

A második alkalommal ki-
írt Maros-kupán kezdõk, fõ-
leg gyerekek mérik össze tu-
dásukat, szombaton és va-
sárnap is délelõtt, a hivatalos
versenyek elõzeteseként. 
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Röviden
Együttmûködik 
a CFR az RMGC-vel

A Kolozsvári CFR 1907
szurkolóinak nagy része
máris tilatkozik az ellen,
hogy Iuliu Mureºan klubel-
nök tegnap együttmûködési
szerzõdést írt alá a veres-
pataki Gold Corporation
céggel. A vezetõ nagyon
fontosnak véli, hogy a Gé-
pész utcai stadionban rek-
lámpannókon jelentkezik a
cég, s rövidesen a játékosok
mezén is.  

Ronaldo a románok 
ellen búcsúzhat

Június 7-én a románok ellen
léphet pályára utoljára a vá-
logatottban Ronaldo, a brazi-
lok kétszeres világbajnok fut-
ballistája. A 34 éves csatár
február 14-én jelentette be
visszavonulását, ám a Brazil
Labdarúgó-szövetség ezzel
az összecsapással szeretné
búcsúztatni a Fenomén bece-
névre hallgató csatárt, aki 97
alkalommal szerepelt a sele-
caóban és 62-szer volt ered-
ményes. Három vb-n lépett
pályára, a találkozókon 15
gólt szerzett, amellyel vezeti
az örökranglistát.

Európa-kupára készülve. Kecsesség, elegancia és a színek kavalkádja a táncparketten

Táncra hív Marosvásárhely 

Fotó: Riti Attila

Labdarúgás

T. J. L. 

A labdarúgás történeté-
vel és statisztikájával

foglalkozó szervezet
(IFFHS) nyilvánosságra
hozta legfrissebb klubcsapat
világrangsorát. A Steaua
(117 pont) tizenöt helyet ja-
vítva lépett elõre a 109. hely-
re, és továbbra is a legjobban
rangsorolt román csapat. A
Dinamo (1065p) is nyolc po-
zíciót elõrelépve a 131., a ro-
mán bajnoki címvédõ Ko-
lozsvári CFR 1907 (105,5p)
pedig hat hellyel feljebb a
134. Öt helyet javított a Te-
mesvári FC, amely 92 pont-
tal most a 178., a Vaslui vi-
szont kereken tíz helyet zu-
hant, és 81,5 ponntal a 238.
Az Astra Ploieºti (74,5 p)
277., a Rapid (69,5p) a 313.,
az Unirea Urziceni (68,5p) a
319., az Oþelul Galac
(67.5p) a 329., a Besztercei
Gloria (62,5p) pedig 365.
helyet foglalja el. A legjob-
ban helyezett magyar együt-
tes a Debreceni VSC, amely
106 ponttal a 133., míg a
Gyõri ETO 93 ponttal a 176.
Az élmezõnyben nem sok
változás történt, a listaveze-
tõ Internazionalét (304
pont) most két spanyol gár-
da, a Barcelona (301p) és a
Real Madrid (261p) követi.
A legjobb tíz között van még
a német Bayern München
(260p), a brazil Interna-
cional Porto Alegre (238p),
az argentin Club Estudian-
tes de La Plata (229p), por-
tugál FC Porto (219,5p) és
három angol csapata, a
Manchester United (233p),
a Liverpool (228p) és a
Chelsea (218p). 

IFFHS: javított
a Steaua

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Chelsea 2-1-re nyert
Londonban a listaveze-

tõ Manchester United ellen
az angol Premier League
18. fordulójából elhalasz-
tott és kedden pótolt rang-
adóján. Wayne Rooney
(30. perc) vezetõ góljára két
válasz is érkezett, Luiz
(54.) és Lampard (79., 11-
m) révén. 

A gyõzelem ellenére a
Kékek nem sokat javítottak:
48 ponttal továbbra is a ne-
gyedik helyet foglalják el a
Manchester United (60), az
Arsenal (56) és a Manches-
ter City (50) nyomában, de
imár a Tottenham Hot-
spur (47) elõtt. 

Angliában egy FA Kupa
nyolcaddöntõt is lebonyolí-
tottak, a másodosztályú
Reading 1-0-ra nyert Liver-
poolban az Everton ellen.
Korábban a Birmingham
City, a Stoke City, a Man-
chester United, a Bolton
Wanderers és a West Ham
United jutpott a legjobb
nyolc közé. Tegnap este a
Manchester City az Aston
Villát fogadta és újra ját-
szották a korábban 1-1-gyel
zárult Arsenal-Leyton
Orient (III. osztály) mérkõ-
zést is. 

A Mallorca 2-1-re nyert
az Espanyol otthonában, a
spanyol labdarúgó Primera
División 26. fordulójának
kedd esti nyitómérkõzésén.
Késõbb a Sevilla 3-1-re ver-
te a Sporting Gijónt.

Tegnap este Real Zara-
goza–Athletic Bilbao, Geta-
fe–Atlético Madrid, Villa-
rreal–Hércules, Osasuna–
Deportivo La Coruna, Real
Sociedad–Levante és Valen-
cia–Barcelona talákozókat
rendeztek, ma Almería–Ra-
cing Santander és Real
Madrid–Málaga mérkõzé-
sekkel zárul a 26. forduló. 

Elsõként a másodosztályú
MSV Duisburg jutott be a
Német Kupa döntõjébe, mi-
után kedd este 2-1-re verte a
szintén második vonalbeli
Energie Cottbus együttesét.
A Duisburg negyedszer ju-
tott be a fináléba, amelyet
az idén május 21-én Berlin-
ben rendeznek meg. A má-
sik döntõs lapzárta után, a
Bayern München–Schalke
04 mérkõzésen dõlt el. 

„Feltámadt” a Chelsea
Labdarúgás 

T. J. L.

Három nap leforgása
alatt többször is 180 fo-

kos fordulatot tett a sajtó ki-
emelt figyelmét élvezõ
Pandurii-ügy, amely tegnap
úgy tûnt, hogy happy enddel
zárul.  

Hétfõn egy FRF-doku-
mentum robbantott: a honi
szakszövetség hivatalos ok-
mányban közölte, hogy so-
sem nyilvánította szabadon
igazolhatóanak Ilie Iorda-
chét. Ezzel tisztázódott a
Pandurii Dinamóval szembe-
ni félmillió eurós adósságá-
nak problémája, sõt az új
megvilágításban a bukaresti-
eknek kellett volna visszafi-
zetniük a játékosért kapott
700 ezer eurós elõleget!  

Marin Condescu, a Târgu
Jiu-i klub elnöke kedden a
profi ligánál próbálta érvény-
re juttatni a FRF-dokumentu-
mot, de a LPF szakbizottsága
nem kívánta újra tárgyalni az
ügyet, a titkár pedig az ítélet
megmásíthatatlanságára hi-
vatkozva tagadta meg, hogy
ismét napirendre tûzze a
Pandurii-ügyet. Az akkori ál-
lás szerint a gorjiakat a har-
madosztályba való visszami-
nõsítés fenyegette, hiszen a
hétvégi, Dinamo elleni mér-
kõzés már a második lett  vol-
na, amit nem programoznak.
Condescu leszögezte, hogy
esze ágában sincs fizetni, s
már biztosította magát azzal,
hogy megoldotta játékosai át-
mentését. Mint mondta, szó-
ban megegyezett Gigi Beca-
lival és Adrian Mititeluval,
akik hajlandónak mutatkoz-
tak ideiglenesen átvenni a
Pandurii játékosait. Aminek
semmi akadálya nem lett vol-
na, hiszen a csapat visszami-

nõsítése nyomán a játékosok
szabadon igazolhatóvá váltak
volna. 

Tegnap már jelentették a
felek: a Dinamo–Pandurii
mérkõzést lejátsszák, s meg-
oldódott az adósság prob-
lémája is. Condescu és Eu-
gen Pãrvulescu, a Târgu Jiu-i
egyesület igazgatótanácsá-
nak elnöke már kedden este
megegyezett a Dinamo klub-
vezetésével, hogy Vlad Chiri-
ches, a gorjiak 21 esztendõs
középhátvédje az idény vé-
gén a piros-fehér alakulathoz
igazoljon.  

Pár órára rá újabb változás
következett be, remélhetõleg
az utolsó: a Pandurii min-
denkit értesített, hogy kifizet-
te adósságát a Dinamonak,
anélkül, hogy lemondjon
Chirichesrõl. Egyrészt a gor-
jiak kevesellték a fiatal tehet-
ségért a összeget, másrészt
pedig Nicolae Badea, a
Dinamo vezetõje gondolta
meg magát. 

Tegnap Adrian Porumboiu
is megszólalt az ügyben. Azt
nyilatkozta, hogy Condescu
akciója porhintés volt, hogy
elterelje a figyelmet a ko-
rábban történtekrõl. A SC
Vaslui tulajdonosa úgy tudja,
hogy a pénz mindig is meg-
volt a Pandurii kasszájában,
puszta idõhúzásról volt szó,
ami végül a galaciaknak ked-
vezett, hiszen játék nélkül ju-
tottak egy nehéz, idegenbeli
meccs három pontjához, s
így a lehetõ legjobban rajtol-
tak a tavaszi idényben. 

A Dinamo–Pandurii-mér-
kõzést tehát lejátsszák, még-
pedig pénteken este fél 9-kor,
az Antena 1 élõ közvetítésé-
vel. A meccset megelõzõen a
Dinamo 32 ponttal az 5., a
Pandurii pedig 18 ponttal a
16., kiesõ helyet foglalja el a
táblázaton. 

Fordulatos Pandurii-ügy

Kézilabda

ÚMSZ

Az Európai Kézilabda-
szövetség (EHF) bécsi

székhelyén kisorsolták há-
rom férfikézilabda-Európa-
kupa negyeddöntõinek pá-
rosítását. 

A versenyben maradt két
román csapat verhetõ ellen-
feleket kapott. Az UCM HC
Caraº-Severinné változott
Resicabányai UCM a mace-
dón Vardar Szkopjéval talál-
kozik a legjobb nyolc között
a Kupagyõztesek Európa-
kupájában. 

Czári Gergely edzõ úgy
véli, hogy az összeszokott-
ság szól a Vardar mellett,
miután a megszûnéshez kö-
zel állt UCM másfél csapat-

nyi alapembert vesztett el a
bizonytalanság heteiben. A
szakember szerint a tovább-
jutási esélyek egyformák. 

A további mûsor: RK
Branik Maribor (szlovén)–
Amaya Sport San Antonio
(spanyol), VfL Gummer-
sbach (német)–Elverum
Handball Herrer (norvég),
HK Drott Halmstad (svéd)–
Tremblay en France. 

A Challenge Kupában a
norvég OIF Arendal lesz a
Stiinta Dedeman Bacãu el-
lenfele. A tapasztalt Adrian
Petreával megerõsödött
moldvaiak két meccsen 71
gólt dobtak a montenegrói
Rudar Pljevljának, míg az
északi csapat a legjobb 16 kö-
zött a szlovén RD Slovannal
csatázott nagyot a továbbju-
tásért (21-19, 23-23)

A további mûsor: Parti-
zan Dunav Belgrád (szerb)–
AEK Athén (görög), RK
Cimos Koper (szlovén)–KS
Azoty-Pulawy (lengyel),
Radnicki Kragujevac
(szerb)–Benfica Lisszabon
(portugál). 

Az EHF Kupa negyedön-
tõi: Saint Raphael Var
Handbal (francia)–TV
Grosswallstadt (német),
Frisch Auf Göppingen
(német)–RK Gorenje Velen-
je (szlovén), Reale Ademar
(spanyol)– TBV Lemgo (né-
met), Nordsjälland Hand-
bold (dán)–Naturhouse La
Rioja (spanyol). 

Mindhárom kupában az
elsõ mérkõzésekre március
26-án vagy 27-én kerül sor, a
visszavágókra pedig egy hét-
tel késõbb. 

Macedón és norvég ellenfelek
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