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Kacsának bizonyultak azok
a híresztelések, miszerint a

törvényszöveg tisztázatlansága
miatt a kötelezõ lakásbiztosítá-
sok megkötését már július elõtt
ellenõrizhetik az önkormányzat-
ok. Biró Albin, az Országos
Biztosításfelügyelet (CSA) tagja
az Új Magyar Szó megkeresésére
elmondta, nincs tudomása arról,
hogy az önkormányzatok elindí-
tanák az ellenõrzési hullámot.
Simpf Norbert, a Netas online
biztosító ügyvezetõ igazgatója
rámutatott: Romániában a po-
tenciális ügyfelek zöme inkább
halogatja a szerzõdéskötést,
még a japán katasztrófa sem
motiválja annyira az embereket,
mint egy esetlegesen beinduló
büntetéshullám. 
6. oldal 

új magyar szó
2011. március 17., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1816 ▼
1 amerikai dollár 3,0019 ▼
100 magyar forint 1,5257 ▼

Méhészet: profit pollenbõl

Évi mintegy 3,5 millió eurót biztosít a me-
zõgazdasági minisztérium a méhészeti ter-
mékek elõállításának támogatására. A mé-
hészet egyre kifizetõdõbb, miután a méz
iránti kereslet jelentõsen megnõtt.

Egyértelmûbb médiakód

„Jobb, mint az
elõdje, de nem tö-
kéletes” – jelentette
ki az Új Magyar
Szónak adott inter-
júban Szász Attila
a Hivatalos Közlöny-
ben kedden megje-
lent új audiovizuá-
lis szabályzatról.
„Az új szabályzat
önmagában nem
szigorú” – hangsú-
lyozta az Országos
Audiovizuális Ta-
nács (CNA) tagja.

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Aktuális 3
Vizsgálat Csibi Barna ellen

Hivatalból vizsgálatot indított a Hargita
Megyei Törvényszéki Ügyészség Csibi
Barna ellen. A Székely Gárda alapítóját
diszkriminációra történõ uszítással gyanú-
sítják, amiért hétfõn Csíkszeredában, a vá-
rosközpontban felakasztott egy Avram
Iancut ábrázoló szalmabábot. 

Média 9

Nagyszerû 
– de nem népszerû
Bãsescu tehát megválna a kormánytól,
csakhogy rá kellett döbbennie: ez nem
olyan egyszerû dolog, mint eredetileg hit-
te-képzelte. Egyrészt nehezen határolhat-

ná el magát a narancssárga
kabinettõl; nem titok:
Emil Boc csapata csak
olyan értelemben nevez-
hetõ a végrehajtás szer-

vének, hogy szolgai
módon végrehajtja a
Cotroceni-palotából ka-

pott utasításokat.Bogdán Tibor

A fûtõelemek túlnyomó része
károsodott Japánban a fuku-

simai atomerõmû két reaktorá-
ban. Tartani lehet, hogy magol-

vadás következett be, urán és az
egészségre súlyosan káros más
hasadóanyagok kerülhettek a
környezetbe. A 3-as reaktort ka-

tonai helikopterrõl hûtik. Közben
világszerte vita folyik az atom-
erõmûvek hasznosságáról és ve-
szélyeirõl. 2. oldal 

A fukusimai atomerõmû 3-as reaktora. A sûrû hóhullás is nehezíti a mentési munkálatokat 

Rabszolgaláncon. A parlament elõtt tüntetõ szakszervezetek szerint az új munkatörvénykönyv nem az alkalmazottak érdekeit szolgálja Fotó: Tofán Levente

Ingatlan-

biztosítási kacsa
A fukusimai „atombomba”

Emil Boc kormányfõ és a munkatörvénykönyv sorsa helyett Orbán Viktor március 15-i, Er-
dély több településén felolvasott üzenetérõl vitáztak tegnap este a honatyák, és lapzártánkig
nem zajlott le a szavazás az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítványról. Az ellen-
zék parlamenti állásfoglalásban akarta elítélni a magyar miniszterelnök irredentának tartott
szavait. A parlament elõtt tüntetõ szakszervezetek azonban nap közben tették a dolgukat: a
kormány távozását követelték. Felrótták a miniszterelnöknek és az államfõnek, hogy az új
munkatörvénykönyvvel „rabszolgasorba vetik” az alkalmazottakat. 3. és 7. oldal 

„Rabszolgák” lázadása
Magyar-román csetepatéba torkollott a bizalmatlansági indítványról szóló vita
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Röviden

„Liszt Ferenc repülõtér, Budapest”

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõ-
tér lesz a Ferihegyi repülõtér új neve – ha-
tározott tegnap a Magyar Országgyûlés. A
Fidesz országgyûlési képviselõjeként a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium két ál-
lamtitkára, Fónagy János és Völner Pál ja-
vasolta az átkeresztelést, a világhírû ma-
gyar zeneszerzõ születésének 200. évfordu-
lója alkalmából.

Lebontatnák a vereckei emlékmûvet

A vereckei magyar honfoglalási emlékmû
lebontását követelõ viszontkeresetet nyúj-
tott be az illetékes kárpátaljai bírósághoz
Oleg Kucin, a szélsõjobboldali Szvoboda
párt Kárpátalja megyei szervezetének veze-
tõje, a honfoglalási emlékjel 2011. február
19-i felgyújtásának egyik gyanúsítottja – ír-
ta tegnap a Kijevben megjelenõ Ukrajina
Moloda címû napilap.

Szabadlábra helyezett diákok

Szabadlábon van már mind a három mis-
kolci középiskolás diák, akiket tiltott ön-
kényuralmi jelkép viseléséért két napja
Kassán vett õrizetbe a szlovák rendõrség.
Két diák ellen azonban a hatóságok eljárást
indítottak – közölte a kelet-szlovákiai rend-
õrség szóvivõje, Jana Dmjanovicová.

Le Pen látogatása Lampedusán

Marine Le Pen, a francia szélsõjobboldali
Nemzeti Front közelmúltban megválasztott
új vezetõje (képünkön) az olasz Lampedusa

szigetére látogatott, hogy személyes tapasz-
talatokat gyûjtsön a tunéziai menekültára-
dattal kapcsolatban. Le Pen asszonyt, aki
közölte, hogy az araboknak semmi keresni-
valójuk Európában, „Rasszisták kifelé” fel-
iratú táblákkal tüntetõk fogadták.

Vadászgépek bombázták a Hamászt

Több palesztin vesztette életét abban a teg-
napi támadásban, amelyet rakétáival az iz-
raeli légierõ F16-os vadászgépei indítottak
a Gázai övezetet ellenõrzése alatt tartó
Hamász iszlamista szervezet egyik bizton-
sági létesítménye ellen. Az izraeli hadsereg
egy közleményben arról számolt be, hogy a
katonai mûvelet a „Gázai övezet egyik ter-
roristaközpontja” ellen irányult.

Alkotmányellenes volt a hadiállapot

Alkotmányellenes volt a hadiállapot beve-
zetése Lengyelországban 1981-ben – mond-
ta ki tegnap a lengyel alkotmánybíróság.
Az ítélet megnyitja az utat a hadiállapot
idején hozott bírói ítéletek felülvizsgálata
elõtt. A hadiállapotot 1981. december 13-ra
virradó éjszaka vezették be a szocialista
rendszer elleni tömegmozgalom felszámo-
lásának szándékával.

Bahreini tüntetés, halottakkal

Több száz rendõr bevetésével szétkergették
síita ellenzékiek egy újabb demonstrációját
tegnap Bahrein fõvárosában, el-
Manámában. A legjelentõsebb ellenzéki
szervezet egyik képviselõje azt állította,
hogy a rendõrök éles lõszert is használtak a
tüntetõk ellen, és megöltek közülük leg-
alább kettõt, sok másikat pedig megsebesí-
tettek. Bahreinben az elõzõ hónapban kez-
dõdtek a demokratikus változásokat köve-
telõ, magukat a szunniták által elnyomott-
nak valló síiták megmozdulásai.

Gy. Z.

A fûtõelemek túlnyomó része
károsodott Japánban a fuku-

simai atomerõmû két reaktorá-
ban – közölte az erõmûvet üze-
meltetõ Tokiói Elektromos Mû-
vek. Az egyes blokkban az üzem-
anyag-kazetták 70 százaléka, a
kettes reaktorban egyharmaduk
sérülhetett a túlhevülés követ-
keztében. A sérülés jellegérõl
ugyanakkor nem lehet tudni biz-
tosat. A fûtõelemek részben
megolvadhattak, de ki is lyukad-
hattak. A tengerparti komple-
xumban a pénteki szökõár kö-
vetkeztében megszûnt az áram-
ellátás, ezért leállt a hûtési rend-
szer. Tartani lehet, hogy ezért
magolvadás következett be, va-
gyis cseppfolyóssá váltak a
fûtõrudak. Ebben az esetben
urán és az egészségre súlyosan
káros más hasadóanyagok ke-
rülhettek a környezetbe. Az el-
múlt napokban a Fukusima-1
erõmû három reaktorában is
robbanás történt. Kedden és
szerdán tûz ütött ki a négyes re-
aktorban. Valószínûleg megron-

gálódott a 3-as reaktor hermeti-
kus védõépülete is. A reaktort
katonai helikopterrõl hûtik.

Akihito császár üzenettel for-
dult népéhez – helyi idõ szerint –
tegnap délután, arra kérve a már-

cius 11-i földrengés és szökõár kö-
vetkezményeitõl szenvedõ honfi-
társait, hogy ne adják fel a re-
ményt. Elsõ nyilvános megszóla-
lásában az uralkodó részvétét fe-
jezte ki a „példátlan léptékû” ter-
mészeti csapás áldozatául esett
ezrek hozzátartozóinak.

Az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) közleményben intett
nyugalomra, s arra kérte az embe-
reket, hogy ne terjesszenek rémhí-
reket. Ausztrália ugyanakkor fel-
szólította a katasztrófa sújtotta ja-
páni térségekben és Tokióban tar-
tózkodó állampolgárait, hogy fon-
tolják meg a távozást. Kínában el-
rendelték a japán importszállít-
mányok sugárellenõrzését. Az
orosz Távol-Keleten továbbra is
normális a háttérsugárzás szintje
– közölte az orosz rendkívüli hely-
zetek minisztériuma. 

ÚMSZ-összeállítás

A líbiai kormányerõk már
majdnem az ellenzék köz-

pontjának számító Bengáziban
vannak – mondta Szaif al-Iszlam
el-Kadhafi, a líbiai vezetõ egyik
fia és hatalmának „várományo-
sa” az Euronews francia hírteleví-
ziónak adott tegnapi interjújá-
ban. Arra a kérdésre, mit gondol,
hogy az ENSZ napirendjén sze-
repel a repüléstilalmi övezet be-
vezetése Líbia felett, így vála-
szolt: „A katonai akciók véget ér-
tek, 48 óra múlva minden véget
ér. Bármilyen döntés szülessen is,
túl késõ lesz.” Ugyanakkor a

számûzetésben élõ líbiai trónörö-
kös azzal a kéréssel fordult az
ENSZ Biztonsági Tanácsához,
hogy hozzon létre repüléstilalmi
zónát Líbiában, és bírálta azokat
az országokat, amelyek ezt ellen-
zik. Mohamed esz-Szenuszi, aki-
nek a családja a Kadhafi vezette,
1969-ben elkövetett államcsíny
miatt távozott az országból, mél-
tatta Franciaországot, Libanont
és Nagy-Britanniát, mert a repü-
lési tilalomra tettek javaslatot,
egyúttal bírálta az Egyesült Álla-
mokat, Indiát, Kínát, Németor-
szágot és Oroszországot, mert
vonakodnak megtenni a szerinte
szükséges lépéseket.

Közben az országban válto-
zatlanul folytatódik a harc a ha-
talom megszerzéséért, illetve
visszahódításáért. Támadás in-
dult Miszráta, a felkelõk kezén
lévõ nagyváros ellen. Kórházi
forrás szerint öt ember vesztette
életét. Huszonhat ember vesztet-
te életét kedd óta a líbiai
Adzsdábíja városában a Kadha-
fit támogató erõk és a kormány-
ellenes lázadók összecsapásai-
ban. Adzsdábíja a felkelõk fõ
erõsségének számító Bengázi
elõtti utolsó nagyobb város a
tengerparton, tõle 160 kilomé-
terrel délre, Tripolitól pedig kö-
rülbelül ezer kilométerre.

Tegnapra virradóan a líbiai fel-
kelés négy-öt híve felmászott az
ország londoni nagykövetsége
épületének tetejére, és reggel még
mindig ott tartózkodott. A tetõn
kivették tartójából a líbiai zász-
lót, és egy másikat tettek a helyé-
be. Tüntetõk már néhány nappal
korábban is levették a líbiai zász-
lót az épületrõl, és olyat raktak ki,
amely még azelõtt volt az ország
nemzeti lobogója, hogy Kadhafi
1969-ben megdöntötte Idrisz ki-
rály hatalmát. A rendõrség tár-
gyalásba kezdett a tetõn lévõ tün-
tetõkkel, közben azonban két
másik fiatal férfi is fel akart mász-
ni a követség tetejére, de õrizetbe
vették õket. 

„Örökösök” vitája Líbiában
ÚMSZ

Visszatért a Földre tegnap
a Szojuz TMA-M, az elsõ di-

gitális ûrhajó, fedélzetén Alek-
szandr Kaleri és Oleg Szkripocs-
ka orosz, valamint Scott Kelly
amerikai ûrhajóssal. A személy-
zet tagjai egészségesek. Az ûrhajó
a tervezett idõpontban, a ka-
zahsztáni Arkaliktól mintegy 80
kilométerre ért földet. A Szojuz,
miután levált a Nemzetközi Ûrál-
lomásról, a szokástól eltérõen 50
méterre eltávolodott, majd kipró-
bálták az irányítási rendszerét, és
a kísérlet eredményétõl tették füg-
gõvé, hogy az ûrhajósokat szállí-
tó kapszula leszállása automati-
kus üzemmódban vagy balliszti-
kus úton megy végbe. Az eddigi-
nél korszerûbb, új számítástechni-
kával mûködõ ûrhajónak a leszál-
ló kapszulában lévõ irányító pult-
ja ugyanis az ûrállomásra vezetõ
úton felmondta a szolgálatot. Ké-
sõbb azonban felküldték a javítás-
hoz szükséges alkatrészeket. A
most visszatért három ûrhajós
159 napot töltött az ûrállomáson.
Munkájuk során fogadták a
Discovery ûrrepülõgépet, az
ATV-2 európai, a HTV-2 japán,
valamint két Progressz-M orosz
teherûrhajót, és háromszor léptek
ki a nyílt világûrbe. 

Leszállt a 

Szojuz TMA-M

A kínai kormány felfüggesztette az atomerõmû-
vek építésének engedélyeztetését, egyben biztonsá-
gi felülvizsgálatot rendelt el a már mûködõknél. A
japán reaktorkatasztrófa miatt legkevesebb húsz
európai atomerõmû azonnali leállítását követelik
az Európai Zöldek. Rebecca Harms, a zöldek EP-
frakciójának társelnöke szerint az azonnal leállí-
tandó erõmûvek közé tartozik a szlovéniai Krsko,
a csehországi Temelín, valamint öt francia atom-
erõmû. A zöldpárti politikus követelte azt is, hogy
visszamenõlegesen vizsgálják meg a bulgáriai
Belene és a szlovákiai Mochovce építési engedé-
lyét. A francia kormány úgy ítéli meg, hogy a „leg-
rosszabb forgatókönyv” esetén a „csernobilinál is
nagyobb hatása” lehet a japán atombalesetnek.
Nicolas Sarkozy államfõ jelezte: az ország mind a
19 atomerõmûvében mûködõ 58 reaktort ellenõr-

zik a következõ hónapokban. Hiba volna, ha az
Európai Unióban a mostani katasztrófával kap-
csolatos vita az atomenergia felhasználásáról
„populizmusba és pánikterjesztésbe torkollna”.
Az atomenergia lehet biztonságos, csak megfelelõ
döntéseket kell hozni az erõmûvek helyét, tervét és
üzemeltetõjét illetõen – jelentette ki tegnap
Dmitrij Medvegyev orosz elnök. A vele tárgyaló
Recep Tayyip Erdogan török kormányfõ bejelen-
tette: Ankara nem áll el az atomenergetika terén
az Oroszországgal való együttmûködéstõl, és az
elsõ török atomerõmûvet az eredeti terveknek
megfelelõen felépítik, méghozzá „földrengésve-
szélyes övezetben”. Minszkben aláírták tegnap azt
a megállapodást, amelynek értelmében Oroszor-
szág jelentõs hitellel támogatja egy atomerõmû
megépítését Fehéroroszországban. 

Világszerte vitatkoznak az atomerõmûvek hasznosságáról és veszélyeirõl

A fukusimai atombomba

Bengázit védõ felkelõk. Kadhafi fia szerint 48 órán belül gyõznek a kormányerõk

Ûrfelvétel a sûrû füstöt árasztó fukusimai atomerõmûrõl. A szakemberek magolvadástól tartanak



M. Á. Zs.

Orbán Viktor március 15-i er-
délyi üzenete miatt lapzártán-

kig nem zajlott le a szavazás az el-
lenzék által benyújtott bizalmat-
lansági indítványról. A képviselõk
és szenátorok a munkatörvény-
könyv helyett a magyar kormány-
fõ szavairól vitáztak. Az ellenzék
azt szerette volna, hogy a parla-
ment politikai állásfoglalásban
ítélje el a budapesti üzenetet. A li-
berálisok szenátusi frakcióvezetõ-
je, Puiu Haºotti szerint Orbán
mondanivalója „irredenta és ro-
mánellenes” volt. A kormánypárti
honatyák nem értettek egyet a ja-
vaslattal, így Roberta Anastase
ülésvezetõ szünetet rendelt el,
hogy a frakcióvezetõk egyeztesse-
nek a kérdésben.

Plagizált az ellenzék?

A szünetig az ülés a már ismert
forgatókönyv szerint zajlott: az el-
lenzék bírálta a bizalmatlansági
indítvány tárgyát képezõ munka-
törvénykönyvet, Emil Boc pedig
védelmébe vette a jogszabályt. A
kormányfõ felszólásában arról be-
szélt: semmi esélye nincs az ellen-
zéki kezdeményezésnek, amely-
nek amúgy alig van köze a felelõs-

ségvállalással elfogadott munka-
törvénykönyvhöz. Szerinte a
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
indítványa populista és demagóg
nyilatkozat. A kormányfõ Mihai
Eminescu román nemzeti költõ
verssorait hívta segítségül, amikor
a dokumentum szövegét elemez-
getve, plagizálással vádolta az
USL-t. „A kormány által benyúj-
tott munkatörvénykönyv 76 cikke-

lyét szóról szóra átemelték saját
jogszabály-tervezetükbe, hat to-
vábbi pedig egyértelmûen onnan
inspirálódott. „Ennek mi a neve?
Megmondom én: plágium” – vá-
laszolt saját kérdésére Boc. 

Ponta lepapagájozta Bocot

A munkatörvénykönyv elleni
kezdeményezés sikeréhez az ellen-

zéki pártvezetõk bevallottan nem
fûztek sok reményt. A rendelkezé-
sükre álló idõt ezért inkább politi-
kai nyilatkozat közzétételére hasz-
nálták fel. Victor Ponta szociálde-
mokrata pártelnök papagájnak ne-
vezte a kormányfõt, amiért min-
den felszólalásában azt szajkózza,
hogy Románia kilábal a gazdasági
válságból. „Egy dologban egyetér-
tek Traian Bãsescuval: más mi-
niszterelnökre van szükségünk” –
mondta Ponta, hozzátéve, hogy az
USL versenyt fut az államfõvel
azért, hogy ki szabadítsa meg ha-
marabb az országot Boctól. 

Sajtóinformációk szerint a kö-
vetkezõ napokban Traian Bãsescu
a bizalmatlansági indítvány sorsá-
tól függetlenül „ráveszi” a minisz-
terelnököt lemondása beadására,
és egy technokrata kormányfõt bíz
meg kabinetalakítással. Crin Anto-
nescu, az USL másik társelnöke, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) el-
nöke sokkal vehemensebben fo-
galmazott, szerinte Bãsescu és Boc
folyamatosan vihog, miközben az
ország lakossága egyre szomo-
rúbb a kormány lépései miatt. 
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A román parlamentben a
„magyar veszély” még
mindig fontosabb,
mint a kormány sorsa
és az országot foglal-
koztató valós problé-
mák. Így a munkatör-
vénykönyv kormány-

zati felelõsségvállalással
történõ elfogadása ellen benyújtott bizal-
matlansági indítvány vitája – azaz a kabi-
net esetleges megbuktatásának (szerény) le-
hetõsége – eltörpült Orván Viktor magyar
miniszterelnök és Kövér László, országgyû-
lési elnök március 15-i, autonómiára bizta-
tó – és a román fél által nyilvánvalóan
szándékosan félreértelmezett – kijelentései
miatti „álháborgás” mellett. (Érdekes mó-
don, a prímet éppen az RMDSZ-csalogató
ellenzéki tömörülések, fõleg a nemzeti libe-
rálisok vitték…)
Igaz, a bizalmatlansági indítvány elfogadá-
sa vagy elbukása már nem volt olyannyira
meghatározó; Bocék megmaradása vagy tá-
vozása nem ezen múlik. Kormánypárti for-
rások szerint ugyanis az államfõ már nem
idegenkedik annyira többrendbéli Boc-kor-
mánya menesztésétõl. Igaz, Traian Bãsescu
még most is úgy tartja, hogy a kabinet re-
mekül teljesített, mennie csak azért kellene,
mert nagyszerû – de kevésbé népszerû – in-
tézkedéseit nem tudta kellõképpen eladni a
választónak, így megítélése bizony megrom-
lott. Ami kihat a tulajdonképpeni kormány-
fõre – az államfõre is. 
Bãsescu tehát megválna a kormánytól, csak-
hogy rá kellett döbbennie: ez nem olyan egy-
szerû dolog, mint eredetileg hitte-képzelte.
Egyrészt nehezen határolhatná el magát a
narancssárga kabinettõl, hiszen neve elvá-
laszthatatlanul összefonódott a kormányzási
aktussal; nem titok: Emil Boc csapata csak
olyan értelemben nevezhetõ a végrehajtás
szervének, hogy szolgai módon végrehajtja a
Cotroceni-palotából kapott utasításokat.
Másrészt furcsa módon, abban az ország-
ban, ahol mindenki a hatalomért marako-
dik, most csaknem mindenki vonakodik a
miniszterelnöki tisztség felvállalásától. Az
államfõ által megkeresett technokraták –
pénzügyi és bankszakemberek – megtagad-
ták a politikai öngyilkossággal felérõ meg-
tiszteltetést. De a politikusok sorában sem
nagy a tolongás a kormányfõi bársonyszé-
kért (az egyetlen „önkéntest”, Victor Pontát,
a szociáldemokraták vezetõjét az államfõ
nem fogadná el), mi több, úgy tûnik, maguk
az ellenzéki pártok is szívesebben hagynák,
hogy a demokrata-liberálisok vigyék tovább,
a jövõ évi parlamenti választásokig, a gaz-
dasági-pénzügyi válság mindinkább gerinc-
roppantó és (ami számukra még fontosabb)
mindenképpen népszerûségapasztó kereszt-
jét. Az ország jelenlegi súlyos helyzete önma-
gában is rendkívül nehézzé teszi a kormány-
zást, amelyet nem könnyít meg annak bizo-
nyossága sem, hogy nagy valószínûséggel az
új miniszterelnöknek is „játékos államfõi”
vezérlettel kellene dolgoznia. 
Alighanem ez az oka annak, hogy Traian
Bãsescu mindeddig még párthívei elõtt sem
nevezte meg a rejtélyes technokrata minisz-
terelnököt. Nem nevezte meg, mert feltehetõ-
en még maga sem ismeri a nevet.

Nagyszerû 
– de nem népszerû

Bogdán Tibor

Vita: nem Bocról, Orbánról

Az ellenzék által kifogásolt Orbán Viktor-szöveget
március 15-én, Marosvásárhelyen, a Magyar Polgá-
ri Párt rendezvényén Füzes Oszkár bukaresti ma-
gyar nagykövet felesége, Bajtai Erzsébet olvasta fel.
„Tisztelt honfitársaim, ez a nap a nemzet ünnepe!
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
azért fontos számunkra, mert hûen összegzi szá-
munkra magyarságunk összes pillérét. Nemzeti
büszkeségünket, önálló nyelvünk és kultúránk tisz-
teletét, szabadságszeretetünket. Minden magyar él-
jen az anyaországban, vagy bárhol a világban,
ugyanezt érzi, amikor eljön a tavasz és kokárdát tû-
zünk, ünnepelni indulunk. A nemzet ünnepe min-
dig alkalom arra is, hogy számvetést készítsünk a
nemzet állapotáról. Magyarország most a megúju-
lás hónapjait éli. Sok még a teendõ. Örökségünk

embert próbáló feladatok elé állított valamennyiün-
ket. Voltak olyan teendõink, amelyekkel nem tud-
tunk és nem is akartunk várni. Megalapítottuk a
nemzet összetartozás napját, és lehetõvé tettük a
határon túli magyarok számára a kettõs állampol-
gárság megszerzését a szülõhely elhagyása  nélkül.
Most tovább törlesszük tartozásunkat a nemzet fe-
lé” – üzente Orbán Viktor a magyar alkotmány mó-
dosítására utalva. A nagykövet asszony Orbán üze-
netének tolmácsolása után saját gondolatait is meg-
fogalmazta az ünnep kapcsán. „Más országok ár-
mányos szövetségén múlott, hogy elbukott a sza-
badságharc. És ez az, ami elvette tõlünk Erdélyt.
De most lehetõségünk van arra, hogy békésen és
demokratikus úton egyesítsük nemzetünket. Ez a
legfontosabb célunk” – jelentette ki Bajtai.

Orbán Viktor vagy Bajtai Erzsébet szavai verték ki a biztosítékot?

Román lapszemle

Idén a mobiltelefon-, illetve az internet-és
kábeltelevíziós társaságokat panaszolták
be a legtöbbször az Országos Fogyasztó-
védelmi Hatóságnál. A tavalyi csúcstartók
a bankok voltak. (Capital) Cernavodã
polgármestere és a helyi kórház igazgató-
ja is úgy véli, az ország nincs felkészülve
egy, az atomerõmûnél bekövetkezõ esetle-
ges balesetre. (Evenimentul zilei) A buka-
resti Grigore Cerchez Szakiskola diákjai-
nak kötelezõ az egyenruha viselése. Egy
felmérés szerint a lakosság 84 százaléka
véli úgy, vissza kellene vezetni az egyenru-
hákat. (Evenimentul zilei)

Hírösszefoglaló

Hivatalból vizsgálatot indított
a Hargita Megyei Törvényszé-

ki Ügyészség Csibi Barna ellen –
tájékoztatta a Mediafaxot a vádha-
tóság szóvivõje. A Székely Gárda
alapítóját diszkriminációra törté-
nõ uszítással gyanúsítják, amiért
hétfõn Csíkszeredában a város-
központban felakasztott egy Av-
ram Iancut ábrázoló szalmabábot.
Több járókelõ – köztük gyerekek –
nézte végig, amint Csibi az erdélyi
falvakban elkövetett magyarelle-
nes mészárlások miatt népirtás
vádjával „kötél általi halálra ítélte”
a móc vezért, majd szimbolikusan
végre is hajtotta az ítéletet. 

A Székely Gárda alapítójának a
munkahelyén, a Hargita Megyei
Pénzügyi Igazgatóságon is meg-
gyûlt a baja a tette miatt. A
Mediafax értesülése szerint tegnap
az intézmény fegyelmi bizottsága
elé került, s az is felmerült, hogy
kizárják a köztisztviselõk sorából.

Egy televíziós interjúban arra hi-
vatkozott: akcióját a csíkszeredai
városháza engedélyezte, és „alkot-
mányos joga” kifejteni a vélemé-
nyét az 1848–49-es eseményekrõl.

Csibi Barna gesztusának nagy
visszhangja volt a sajtóban, akció-
ját – újságírói kérdésre válaszolva
– Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
és Tõkés László, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke ked-
den este elítélte. „Sajnálatos, hogy
ez megtörtént. Mi minden alka-
lommal tiszteletet kértünk nemze-
ti ünnepünk, hagyományaink, ér-
tékeink kapcsán, a tiszteletnek pe-
dig kölcsönösnek kell lennie” – je-
lentette ki Kelemen. Tõkés az arab
világban elõforduló leszámolások-
hoz hasonlította az „Avram
Iancu-akasztást”. Elhatárolódott
Csibitõl Ladányi László Hargita
megyei prefektus is, Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának el-
nöke pedig „undorítónak”, az er-
délyi magyar közösség provokálá-
sának nevezte az akciót. 

Vizsgálat Csibi Barna ellen
Kovács Zsolt

Elutasította tegnap a Brassói
Fellebbviteli Bíróság Rácz

Károly szabadlábra helyezési ké-
relmét, így a kézdivásárhelyi pol-
gármester 29 napig elõzetes letar-
tóztatásban marad. Sorin Vidican,
az elöljáró ügyvédje szerint az elõ-
zetes fogva tartási ítéletben a bíró-
ság nem mutatott be kellõ bizonyí-
tékokat arra vonatkozóan, hogy
védencét miért minõsítették köz-
veszélyesnek, miért nem védekez-
het szabadlábon. Hozzátette: a
Rácz elleni, nyomozati anyagok-
ban nincsenek olyan bizonyíté-
kok, amelyek alátámasztanák a
csúszópénz elfogadásának gyanú-
ját. A törvény értelmében a Ko-
vászna megyei prefektúra felfüg-
gesztette tisztségébõl Rácz Károlyt
és helyettesére, Szarvadi József al-
polgármesterre bízta a polgármes-
teri feladatokat. Az elöljáró azon-
ban csak akkor veszítheti el végleg
tisztségét, ha a bíróság végleges
ítéletet hoz ellene. Amint arról be-
számoltunk, Rácz Károlyt csúszó-
pénz elfogadásának gyanúja miatt
vette õrizetbe múlt pénteken az
Országos Korrupcióellenes Igaz-
gatóság (DNA), és a Kovászna
Megyei Törvényszék elrendelte a
városvezetõ 29 napos elõzetes le-

tartóztatását. Kézdivásárhely pol-
gármesterét megbilincselve vitték
el a városházáról. A DNA közle-
ménye szerint Rácz tavaly április-
tól összesen 41 ezer lej csúszó-
pénzt vett el egy helyi vállalkozó-
tól, akinek sóderszállításra volt
szerzõdése a városházával. 

Kulcsár Terza József, a Magyar
Polgári Párt (MPP) háromszéki el-
nöke az ügyrõl elmondta, õ is je-
len volt a tegnapi tárgyaláson,
ahol Rácz ártatlannak vallotta ma-
gát, és kifejtette: politikai játszmát
sejt a letartóztatása mögött, illetve
nem zárja ki azt sem, hogy a felje-
lentõje bosszút állt, amiért a város-
háza nem fizette ki a sóderszállítás
összegét. A polgári párt háromszé-
ki elnöke arról is beszámolt, hogy
a bíróságon Rácz Károly azt nyi-
latkozta, hogy a pénzt kölcsönkér-
te, mert cégének pénzügyi nehéz-
ségei voltak, határidõs számlákat
kellett kifizetnie, és a feljelentõjé-
vel régi, jó barátok, ezért fordult
hozzá. Hozzátette: az MPP veze-
tõsége hétvégén dönt Rácz ügyé-
ben, és várhatóan felszólítják,
mondjon le az MPP-ben betöltött
országos alelnöki tisztségét. A pol-
gármesteri tisztségrõl való lemon-
dásra a pártja nem kéri fel Rácz
Károlyt, mivel meglátásuk szerint
az egyéni döntés. 

Rácz rácsok mögött marad

Az ülésvezetõ Roberta Anastase tegnap este szünetet rendelt el, az indítvány megszavazása elõtt Fotó: Tofán Levente

Leragasztották a magyar helységneveket
Feljelentést tett a rendõrségen a Bihar megyei RMDSZ-szervezet,
amiért – a március 15-i ünnepségre idõzítve – ismeretlen tettesek ro-
mán zászlós papírlapokkal borították le több Bihar megyei helység
névtábláját. „Az elmúlt másfél évben másodszor történt meg hason-
ló eset” – közölte Szabó Ödön Bihar megyei ügyvezetõ elnök.



Bogdán Tibor 

Széles körû társadalmi
vitát kiváltó törvényter-

vezetet fogadott el a képvise-
lõház. A kilencven demokra-
ta-liberális honatya által be-
nyújtott indítvány a szociális
szolgáltatások területén ala-
kítana ki partneri kapcsolatot
az állam és az egyház között. 

Mit jelentene 
a partnerség?

Raluca Turcan, a képvise-
lõház kulturális, mûvészeti és
tömegtájékoztatási bizottsá-
gának demokrata-liberális el-
nöke szerint azonban a terve-
zet „kiegészítõ szociális meg-
oldásokat” tesz lehetõvé
olyan körülmények között,
amikor „a gazdasági válság
nyomán az állami költségve-
tés forrásai igencsak szûkö-
sek”. A partnerségi progra-
mot országos szinten alkal-
maznák, az egyházi egysé-
gek feladata lenne a szociális
igények felmérése, illetve en-
nek alapján projektek kidol-
gozása; ezeket a Munkaügyi
és Szociális-védelmi Minisz-
térium elé terjesztenék. A
projektek sorsáról megvaló-
síthatóságuk szerint döntené-
nek az illetékesek. A progra-
mok többek között árvákat,
továbbá olyan gyermekeket
támogatnának, akiknek szü-

lei külföldön vállaltak mun-
kát, de a törvénytervezet
megalkotói szerint a figyelem
kiterjedne az idõsekre, a bete-
gekre, fogyatékossággal élõ
személyekre is. 

A jogszabály-kezdeménye-
zés értelmében a projektek
esetében a szerzõdõ hatóság
a helyhatósági testület (a me-
gyei vagy a helyi tanács) len-
ne, feladatkörébe tartozna,
hogy a kiválasztott kérvénye-
zõ elé terjessze az általa meg-
valósíthatónak ítélt és ezért
elfogadott, közpénzekbõl fi-
nanszírozható, körvonalazó-
dó programokat. A doku-
mentum kérvényezõként az
egyházi testületet, illetve az
általa létrehozott egyesületet
vagy alapítványt, továbbá az
említett jogi személyek társu-
lását nevezi meg, amelynek
feladata projektjavaslat kidol-
gozása. Elsõsorban a sérülé-
keny társadalmi kategóriák
támogatására hoznának létre
és mûködtetnének szociális
szolgáltatásokat. Ahhoz,
hogy finanszírozást igényel-
hessen, az érdekelt egyházi
testületnek a szolgáltatások
szükségességét igazoló enge-
délyt kell kapnia attól a helyi
közigazgatási hatóságtól,
amelynek területén az akci-
ókra sor kerülne. A szüksé-
ges pénzt országos szinten ki-
dolgozott, többéves progra-
mok alapján biztosítják; eze-

ket kormányhatározattal fo-
gadják el a munkaügyi mi-
nisztérium javaslatára. A
szükséges összegeket ugyan-
csak a tárcán keresztül utal-
ják ki, az állami költségvetés-
bõl. Mindehhez az egyház-
nak kötelezettséget kell vál-
lalnia a tervbe vett szociális
szolgáltatások társfinanszí-
rozására, ennek részaránya
nem lehet kevesebb a megva-
lósításhoz jóváhagyott teljes
összeg húsz százalékánál.

A jogszabály konkrét al-
kalmazási módszereit a
munkaügyi tárca köteles ki-

dolgozni, a jogszabályterve-
zet érvénybelépését követõ
kilencven napon belül. A
metodológiai normákat ezt
követõen kormányhatározat-
tal hagyják jóvá.

A pohár tele…

Kormányforrások szerint a
törvénykezdeményezés nyo-
mán gyakorlatilag több szoci-
ális szolgáltatás, intézmény –
mint például az árvaházak,
az oktatás bizonyos formái –
az egyház hatáskörébe kerül-
ne át. Teodor Baconschi kül-
ügyminiszter egyenesen elen-
gedhetetlennek tartja a jog-
szabályt, mivel – megítélése
szerint – „egy néppártnak kö-
telessége ilyen értelemben
partneri kapcsolatot létesíteni
az egyházzal”. E partneri
kapcsolat lényegét meghatá-
rozva leszögezte: arról van
szó, hogy „az állam törvé-
nyes keretek között, valamint

az infrastruktúra tekinteté-
ben szociális kötelezettségei
egy részét az egyház hatáskö-
rébe utalja át”. Raluca
Turcan arról beszélt, hogy az
egyháznak nem csupán
templomépítéssel, ikonok ké-
szítésével, haranglábak ava-
tásával kell foglalkoznia, ha-
nem fokozottabb mértékben
be kell kapcsolódnia a karita-
tív akciókba is.

…és üres fele

A civil társadalom azon-
ban elutasítóan reagált a tör-
vénykezdeményezésre. A
Közpolitikai Intézet felszólí-
totta Traian Bãsescu állam-
fõt, ne írja alá a dokumentu-
mot, mivel az véget vet a sza-
bad versenynek a szociális
szolgáltatások területén. Ér-
velésük szerint a dokumen-
tum azért is felesleges, mert a
parlament elõtt van a szolgál-
tatások leszerzõdését szabá-

lyozó másik javaslat, amely
lehetõvé teszi, hogy az egy-
házak, törvényesen meghatá-
rozott feltételek között szoci-
ális szolgáltatásokat nyújtsa-
nak. A Romániai Világi-hu-
manista Egyesület az egyház
állam általi lefizetésének te-
kinti a törvényjavaslatot,
amelynek elfogadásával a
parlament utat nyitna a vá-
lasztási megvesztegetések
elõtt, az állam pedig anyagi
szempontból magához lán-
colná az egyházat. 

Más vélemények szerint a
dokumentum érvénybe lép-
tetésével a kormány a parla-
ment ellenõrzése nélkül az
egyház rendelkezésére bo-
csáthatná a munkaügyi tárca
pénzalapjainak egy részét,
ami csak növelné azt a hatal-
mas összeget, amelyet az ál-
lam különféle célokra – az
egyházi személyzet javadal-
mazására, templomépítésre
és -javításra, adók és illetékek
elengedése, ingatlanok ado-
mányozása útján – eddig is
folyósított az egyházi intéz-
ményeknek.

Legutóbb tizenegy nem
kormányzati szervezet ho-
zott létre „tiltakozó koalíci-
ót” a jogszabály ellen, egye-
bek között azzal érvelve,
hogy az elképzelésnek az a
célja, hogy a kormány és a
demokrata-liberálisok mellé
állítsák a falusi, szegény tö-
megeket – azaz gyengítsék a
szociáldemokraták hagyo-
mányos szavazói bázisát. 

Az APADOR – Helsinki
Bizottság emberjogvédõ
szervezet alapító tagja,
Gabriel Andreescu pedig ker-
telés nélkül kimondta: a tör-
vény megszavazása esetén az
egyház az állammal seftelõ
oligarchává válik. 
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Állam–egyház: seftelõ partnerek?
Az egyház kisajátítja az állam által finanszírozott szociális
szolgáltatásokat; az elképzelés kimondottan választási célo-
kat szolgál; az állam lefizeti az egyházat; az ortodox egy-
ház az állammal seftelõ oligarchaként viselkedik – állítják
politikusok és civil szervezetek a demokrata-liberálisok tör-
vényjavaslata kapcsán, amely az állam és az egyház partne-
ri kapcsolatait – stílusosan fogalmazva – szentesítené. 

Gy. Z.

Az Északi Liga (LN)
két minisztere, a csopor-

tosulást vezetõ Umberto
Bossi, illetve Roberto
Calderoni a javaslat ellen
szavazott. Az ugyancsak az
LN-hez tartozó Roberto
Maroni belügyminiszter
nem volt jelen a voksolá-
son. A nemzeti ünnep meg-
tartásáról hetek óta parázs
vita folyik a politikusok kö-
zött. Az északolasz autonó-
miáért küzdõ LN ugyanis a
Pó völgyében különálló ré-
giót hozna létre Padania né-
ven, amely kivonná magát
Róma fennhatósága alól.

Az 1861-ben újonnan lét-
rejött parlament március
17-én kiáltotta ki II. Viktor
Emánuelt királlyá. Ekkortól

beszélünk egységes Olasz-
országról.

Kis királyságok

Itália nem több, mint föld-
rajzi fogalom – hangoztatta
1848 elõtt Metternich oszt-
rák kancellár. Itália a Római
Birodalom bukása után közel
másfél ezer éven át a teljes
politikai széttagoltság állapo-
tában volt. Területén német,
spanyol, francia hódítók osz-
toztak, virágzó városállamok
születtek és tûntek el. A pá-
paság – Rómával, mint szék-
hellyel – Itália középsõ terü-
letein világi hatalommal ren-
delkezett. A tizenhetedik-ti-
zennyolcadik században a
Bourbon–Habsburg-ellen-
tétek akadályozták az egysé-
gesülést. Napóleon létreho-

zott ugyan egy nagyobb, a
francia birodalomtól függõ
olasz államot, a bécsi kong-
resszus (1814–15) után azon-
ban Itália ismét az osztrák
császársághoz tartozó Lom-
bard-Velencei Királyságra, az
osztrák befolyás alatt álló kö-
zép-itáliai kis fejedelemsé-
gekre, a Pápai Államra és a
Nápoly-Szicíliai Királyságra
esett szét, utóbbiban a Bour-
bonok oldalága uralkodott.
Alkotmánya csak a Szárd-
Piemonti Királyságnak volt.

A széttagolt állapot gazda-
sági eltéréseket is jelentett, a
déli részek sokkal fejletleneb-
bek voltak (mindig, napjaink-
ban is), míg északon már
kezdett kibontakozni az ipari
forradalom.

Háborúk és békék

Két irányzat jött létre: az
egyik a népfelség elve szerint
el akarta ûzni a feudális di-
nasztiákat, és kikiáltani a
köztársaságot. Közéjük tarto-
zott Giuseppe Mazzini és
Giuseppe Garibaldi. Caillio
Benso, Cavour grófja
(Cavour néven Piemont mi-

niszterelnöke) azt az elvet
vallotta, hogy külsõ segítség
kell, és az alkotmányosan
uralkodó savoyai dinasztia
vezetése alatt kell egyesíteni.
Az olaszok nagy többsége vé-
gül is – a realitásokat elismer-
ve – a dinasztikus megoldás
mögött sorakozott föl.

Az egység felé vezetõ elsõ
lépést a krími háború jelen-
tette. A Szárd-Piemonti Ki-
rályság angol–francia olda-
lon csapatokat küldött az
orosz seregek ellen, s gyõzel-
met arattak. Az ezt követõ
párizsi békében (1856-ban)
Cavour megnyerte a nagyha-
talmak támogatását, s tárgya-
lások kezdõdtek az olasz
egység kialakulásáról. 1858-
ban létrejött a plombiers-i
egyezmény, amelyben Fran-
ciaország vállalta, hogy segít-
séget nyújt az osztrákokkal
szemben – Savoya és Nizza
fejében. A háború 1859-ben
megindult, és Solferinónál
gyõzelmet hozott az osztrá-
kok felett. A francia seregek
azonban váratlanul Villafran-
cánál fegyverszünetet kötöt-
tek, s Ausztria kezén hagyták
Velencét. A villafrancai béke

után a közép-itáliai fejede-
lemségek csatlakoztak Olasz-
országhoz. Dél-Itália Gari-
baldi felkelésének segítségé-
vel csatlakozott az Olasz Ki-
rálysághoz.

Garibaldi 1860. május 11-
én szállt partra a szicíliai
Marsalában, ezzel a nápolyi
Bourbon-ház uralma össze-
omlott. Garibaldi a hatalmat
átadta Viktor Emmanuel ke-
zébe. Az olasz királyságot
1861. március 18-án kiáltot-
ták ki, ám ebbe Róma és Ve-
lence még nem tartozott bele.

Dél-Tirol státusa

A risorgimento, azaz az
„újjászervezõdés” – az egy-
séges Olaszország megte-
remtése mint cél – szorosan
kapcsolódik a magyarorszá-
gi forradalomhoz és szabad-
ságharchoz: Petõfiék példát
láttak benne. 1847/48 telén
több itáliai városban, majd
1848 márciusában felkelés
robbant ki Milánóban és Ve-
lencében; a cél Piemont se-
gítségével a nemzeti felsza-
badulás volt. Ez szolgált a
magyarok számára egyfajta

példaképül – ez volt a „né-
pek tavaszának” az elsõ
megmozdulása. A szabad-
ságharcba torkollott magyar
forradalom viszonylag ha-
mar elbukott – amihez a két
fronton is harcoló Habsbur-
goknak kellett az orosz cár
beavatkozása is. Az olasz fel-
kelõk, elsõsorban a Garibal-
di vezette „vörösingesek” ki-
tartóbbak voltak, és küzdel-
mük 1861-re beérett.

Az elsõ világháborúban
Olaszország kezdetben a
Szentszövetség (az Osztrák–
Magyar Monarchia és a Né-
met Birodalom) oldalán har-
colt, majd gyorsan átállt az
antant oldalára, aminek ju-
talmaként 1919-ben, a Saint
Germain-i békében megkap-
ta az addig a monarchia tu-
lajdonában lévõ Triesztet,
Isztriát (ezt a második világ-
háború után elveszítette) és
az osztrákok lakta Dél-Tirolt.
Ebben az utóbbi tartomány-
ban még a múlt század hat-
vanas éveiben is voltak fegy-
veres összetûzések, végül a
helyzetet különleges autonó-
mia megadásával sikerült
rendezni. 

Másfél évszázada egységes Olaszország
Az olasz kormány úgy döntött a mi-

nap, hogy nemzeti ünneppel emlékez-

nek meg az olasz egység 150. évfordu-

lójáról március 17-én. Silvio Berlus-

coni miniszterelnök néhány szövetsé-

gese nem különösebben örül ennek. 

Állam és egyház összefonódása. Traian Bãsescu szívesen mutatkozik egyházfõk társaságában



Mi okból támogatja továbbra is az ellenzék
(és annak nyugati szövetségesei) által dikta-
tórikus hajlamokkal vádolt magyar kor-
mányzatot a magyar választók kétharma-
da? Annyira ostoba volna, hogy a  napnál
világosabb tényeket sem képes észre venni
illetve felfogni? Vagy a tények maguk nem
annyira „világosak”, mint amilyeneknek az
ellenzék véleményformálói vélik? 
Ezekre a kérdésekre aligha adhatók kocká-
zatmentes válaszok. 
Mert tételezzük fel, hogy a magyar választó
valóban ostoba. Ebben az esetben a mai
kormányzatnak (is) joga van a választókö-
zönséget manipulálni, sõt tõle függetlenül
vagy éppenséggel akarata ellenére kormá-
nyozni. Azaz a magyar választó beszámít-

hatóságának a kétségbe vo-
nása korántsem aláássa,
hanem éppenséggel „legi-
timálhatja” a diktatórikus
szándékokat. 

Arról nem is beszélve,
hogy a magyar állam-
polgár (nemzeti) jelle-
mét, viselkedésmintá-
it, mérlegelésmódját
nem valaminõ faji sa-

játosságként örökölte (ennek ellenkezõjét
akkor is rasszizmus volna feltételezni, ha
mi magyarok nem lennénk Európa egyik
legkevertebb népessége). A magyar identi-
tás azokon az értékeken alapul, melyeket az
utóbbi 2-3 generáció tudatában az (egyéb-
ként csaknem mindvégig szocialista-liberá-
lis) értelmiségi és politikai
elit elültetett vagy amelyek
érvényesülését akadályoz-
ta. A tiltások ugyanis leg-
alább ugyanolyan mély, sõt
sok esetben mélyebb hatást
gyakorolhatnak a szemé-
lyiségre, mint a példaképek
vagy éppenséggel a kikényszerített viselke-
désminták.
Mi az, ami számunkra, magyarok számára
Magyarországon, sõt az országhatárokon
kívül is tilos volt? Mindenekelõtt a naciona-
lizmus, a rasszimus, a magyarkodás. Ezt a
tiltást a magyarok túlnyomó többsége évti-
zedeken át racionális igényként fogadta el.
A magyar társadalom összehasonlíthatatla-
nul kritikusabban viszonyult saját történel-
méhez, a magyar kulturális hagyomány el-
fajulásaihoz, mint a környezõ országok bár-
melyike. Készpénznek vette azt a szocialis-

ta és liberális tételt is, miszerint a magyar
államnak mindenekelõtt a saját polgáraira
kell gondot viselnie, a határon túli magya-
rok helyzetének megoldását a szomszédos
államok politikai elitjeire kell bízni. Azt is
elhitte, hogy az ország valóban kompetens,
európéer politikusai a szocialisták és a libe-

rálisok, következésként, ha
rájuk szavaz, az ország sor-
sát nem csak megbízható
kezekbe helyezi, de Európa
támogatását is maga mel-
lett tudhatja. 
Csakhogy fokozatosan ki-
derült, hogy Európa a

szomszédos államok nacionalizmusát, ki-
sebbségellenességét, antidemokratikus eljá-
rásait nem hogy nem szankcionálja, de szó-
vá sem teszi. S az is nyilvánvalóvá vált,
hogy a szakszerûnek, elfogulatlannak és
korrektnek tekintett szocialista és liberális
elit egy jelentõs része szakszerûtlen, elfogult
és korrupt. A hatalom megszerzése és meg-
tartása érdekében (maga is) bármilyen esz-
közt kész felhasználni. Ráadásul választóira
sincs tekintettel. S amikor a baj valóban sú-
lyossá válik, s az emberek létfeltételei is ko-
moly veszélybe kerülnek, kiderül, hogy (leg-

alábbis anyagiakban) Európa sem áll Ma-
gyarország európéerjei mögött. 
A becsapottság, a kiábrándultság és az elke-
seredés érzése a választókat Orbán Viktor
táborába terelte. Orbán tiszta beszédet, át-
látható politikai cselekvést, határozottságot
ígért. S olyan értékeket helyezett kilátásba,
amelyek a korábbi tiltások és szomszédos
államokbeli „példák” miatt is vonzóaknak
bizonyulhattak. S ha a stílustól eltekintünk
–  eddig legalábbis – teljesítette ígéreteit.
Imponáló határozottsággal, és a racionali-
tás határai közt a nemzetközi tiltakozások-
kal is dacolva.
Az ellenzék – korábbi elõfeltevéseiben bíz-
va – kívülrõl próbálja visszakozásra bírni a
kormányzatot. Ez a kísérlet azonban ku-
darcra van ítélve. És épp – az általuk oly
szentnek tartott – nemzeti szuverenitás mi-
att. A magyar választó akarata ugyanúgy
nem kérdõjelezhetõ meg, mint a szlováké, a
románé, az olaszé vagy a franciáé. 
Az ellenzéknek a magyar választót kell a
maga pártjára állítania. Pusztán abban re-
ménykedni, hogy a Fidesz (is) ki fogja áb-
rándítani választóit – bármennyire is való-
színû – kétes kimenetelû lenne. Legalábbis
egyelõre.

Szabad a sajtó!...
Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szüksége, szivembe már-
tanám kardomat, s ugy irnám le haldokolva, piros véremmel e sza-
vakat, hogy itt álljanak a piros betük, mint a szabadság hajnalsug-
árai. 
Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtórul a bi-
lincs... vagy van olyan együgyû, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó
nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága?
Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! elõször is én
üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvezellek oly
magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midõn még nélkü-
löztünk tégedet! 
Oh szabadságunk, édes kedves ujszülött, légy hosszu életû e földön,
élj addig, míg csak él egy magyar; ha nemzetünk utósó fia meghal,
borulj rá szemfedõ gyanánt... s ha elõbb jön rád a halál, rántsd ma-
gaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnie nélküled gyalá-
zat lesz, veled halnia pedig dicsõség!
Ezzel köszöntelek, ez legyen utravalód az életben. Élj boldogul!...
nem kivánom, hogy ne találkozzál vészekkel pályádon, mert az
örökké nyugodt élet félhalál, de legyen mindig férfierõd a vészeken
diadalmaskodni!
Késõ éj van. Jó éjszakát, szép csecsemõ... szép vagy te, szebb min-
den országbeli testvéreidnél, mert nem fürödtél vérben, mint azok,
téged tiszta örömkönnyek mostak; és bölcsõd párnái nem hideg,
merev holttestek, hanem forró, dobogó szivek. Jó éjszakát!... ha el-
alszom, jelenj meg álmaimban ugy, amilyen leszesz férfikorodban,
amilyen nagynak, ragyogónak, a világtól tiszteltnek én reméllek!

Petõfi Sándor naplójából, Pest, március 15. 1848.

A magyar rejtély
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Akármelyik jövõbeli védelmi miniszternek, aki
azt sugallja elnökének, hogy Ázsiába, a Közel-Ke-
letre, vagy Afrikába nagy, amerikai, szárazföldi
csapatokat küldjön, meg kellene „nézetni” a fejét
– hangzott el egy elmés amerikai szájából az idei
West-point-i találkozón. Robert Gates védelmi
miniszter, aki feltehetõen utoljára beszélt a tiszt-
képzõben, inkább számíthatott az elsõévesek fi-
gyelmére, mint 2008-ban, amikor kurzusán jó né-
hány kadét, vállalva a véleményét, elaludt. Az
idézett ízes mondat egyébként nem Gates úr „tol-
lából”, hanem egy olyan hadfitól ered, aki a finis
coronat opus szellemében, idülten is óhajtott még
egy könnyen lerendezhetõ kis bulit: a koreai há-
borút. Douglas MacArthur ritka, késõi önkritikus
mondatát felhasználva, a miniszter Amerika ifi
védnökei elõtt boncolgatta a sereg és a ráépülõ or-
szág világszerepét. Ami, ha a második világhábo-
rú utáni USA katonai szerepléseinek jegyzékét
nézzük, nem egyéb dicsõ fiaskók soránál. Korea,
ahol a kommunistáknak és a szovjeteknek kellett
volna beinteni, mindössze egy ma is robbanékony
tûzszünetet fiadzott. Vietnam, amely szintén a
globalizálódó vörös szín elleni csillagos-csíkos ak-
ció helye volt, teljes csõdnek bizonyult. Irak véko-
nyan meghatározott politikai és gyanús gazdasági
céljaival, mindinkább egy kísérletet sugall, amely
Amerika közel-keleti hangját hivatott emelni: a
„demokráciáét”, amely nincs és kérdés, hogy lesz-
e. Afganisztánban, ahol kezdetben érthetõ volt az
al-Kaida ellenes él, az amerikaiak tálibokat fog-
tak, s azok õket nem eresztik, közben dúl a mák-
demokrácia.
Van egy alapigazság: nem életbiztosítás, ha túlzott
önbizalmú néhányak messzi égtájakra utaznak,
ahol a honiak nagyon sokan vannak, s ahol a
bennszülöttek oldalán van a terep, kultúra, ember-
ismeret, a jövevényekén pedig csak mûholdak és
robotrepülõgépek. Ha meg mennek, illõ beszámí-
tani a kapott pofokat is. Gates beszéde beszédesen
egybecsengett a Washingtonban divatos „hogyan
tovább Közel-Kelet, talán Afrika?” migrénnel, kel-
lõ kényszerébredéssel. Kiderült ugyanis, hogy a
szívesen exportált made in USA néphatalom he-
lyett a sorban felkelõ helyiek saját gyártású de-
mokráciát akarnak, s lehet, hogy az nekik jobban
fekszik. Mi több, félõ, hogy a Potomac-parti nép-

uralom koncepciója nemszeretem mó-
don egybekelt a frissen munkanélküli-

vé tett diktátorokkal, s így az ameri-
kai diplomáciának sürgõsen Közel-

Kelet-paradigmát kellene váltani. 
Nem lenne rossz, ha a West Point jö-

vendõbeli sztratégoszai beiratkoz-
nának pár bi- és multilaterális dip-
lomácia-kurzusra is, hátha hasz-
nukra lenne.

Lap-top
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A magyar választó akara-
ta ugyanúgy nem kérdõ-
jelezhetõ meg, mint a
szlováké, a románé, az
olaszé vagy a franciáé. 

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Olyan kevesen vagyunk, hogy a mûveletlenség
luxusát nem engedhetjük meg magunknak.” 

Kodály Zoltán

Evolúció

Élj boldogul!

Lépj le a seregbe!A nap címe. Bãsescu leleplezi Blagát: elad-
ta magát a moguloknak, Mircea Marian,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. Ha nem lenne szánalmas,
még érdekes is lehetne: az államelnök al-
kotmányellenes beavatkozása egy politikai
párt életébe. Érdekes azért lehetne, hogy
miket tudnak még kitalálni… Traian Emilt
szereti és akarja (megtartani a pártelnöki
székben), ezért a bulldogját megvádolja –
no nem korrupcióval, hanem azzal, hogy
„élvezi” az ellenzéki mogulok támogatását
a pártpolitikai harcokban. Baj lesz ebbõl?
Zeusz haragja lesújtani készül? Ne legyünk
gyerekek! „Blaga alkudni fog, hagyja, hogy
Boc maradjon a pártelnök, Bãsescu pedig
egyetért majd azzal, hogy õ a legjobb párt-
fõtitkára a PD-L-nek, mogulok ide vagy
oda.” Ez a kombináció. És hogy mirõl
nincs, nem lesz szó? Hát sok mindenrõl,
amirõl lehetne, ha nem lenne olyan nehéz
pártpénzeket szerezni.

Az olyan. A Dilema Veche tiszteletre méltó
fõszerkesztõje, Mircea Vasilescu az
Adevãrulban (amely hatalmas mennyiség-
ben tömöríti maga köré a kiváló tollú, hite-
les szerzõket) Bãsescu és Sarkozy újabb
összeszólalkozásáról szól. És miként
Vasilescu mondja, ezúttal egyértelmûen
Bãsescu elnöknek volt igaza (emlékeznek,
Líbiával, a légterével kapcsolatban). E tény
megállapítása után azonban a következõket
olvassuk: Bãsescunak „komolyan el kellene
gondolkoznia, hogy mennyi mindenben ha-
sonlít a francia elnökhöz: önkényes, örökös
izgatottságban és a sajtóval állandó konflik-
tusban van, kezdetben reformernek tekin-
tették, de aztán csalódtak benne még a saját
támogatói is”. 

Ezzel talán ne. Mardale karikatúráján
(Academia Caþavencu) „hivatásos sirató-
asszonyok” kérezkednek Japánba, a vám-
tiszttel alkudozva, hogy ott jó pénzért „a
hajukat tépjék”. Hacsak nincs valami rejtett
humor vagy üzenet benne, nem csípjük...

A nap álhíre. Emil Boc elárulta hosszú le-
járatú tervét: amikor Románia lesz az Eu-
rópai Unió soros elnöke, kormányfõként õ
is ki fogja jelenteni, hogy nem hagyja
Brüsszelt diktálni nekünk. 

Ady András
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Baloga-Tamás Erika, Totka László

Zavart okozott a lakás-
biztosítás kötelezõvé téte-

lének határideje, miután a
Katasztrófák Elleni Biztosí-
tások Csoportja (PAID) rá-
mutatott: bár a Belügymi-
nisztérium közleményben tu-
datta, hogy a szerzõdések
megkötésének végsõ idõ-
pontját július 15-re tolta ki,
elmulasztotta ezt törvénymó-
dosításban is rögzíteni.

A törvényszövegek tisztá-
zatlanságát, illetve az illeté-
kes hatóságok tanácstalansá-
gát igyekezett kihasználni né-
hány élelmes biztosítási cég,
amelyek a napokban újság-
cikk formájú fizetett hirdeté-
sekben úgy sürgették leendõ
ügyfeleiket szerzõdéskötésre,
hogy elhintették a köztudat-
ban: az önkormányzatok ha-
marosan elindítják ellenõrzõ
tevékenységüket, amely so-
rán megbírságolják a késleke-
dõket. „Nem tartom korrekt-
nek, hogy néhány biztosító-
társaság olyan fizetett rek-
lámmal riogat, amelynek tar-
talma nem felel meg a való-
ságnak – fogalmazott Biró
Albin, az Országos Biztosítá-
si Felügyelet tagja lapunk
megkeresésére. – Ha nem
lenne olyan babusgatott téma
a lakásbiztosítás a Belügymi-
nisztériumban és a Biztosítá-
si Felügyeletben, a megté-
vesztõ hirdetések feladóit
meg kellene büntetni.”

Nem indulnak büntetni

A szakember megnyugta-
tott, nincs tudomása arról,
hogy az önkormányzatok ér-
deklõdtek volna a biztosítási
felügyeletnél az ellenõrzés el-

indításáról vagy az ezzel kap-
csolatos teendõkrõl – lévén,
hogy értesültek a Belügymi-
nisztérium megerõsítésérõl,
ami a határidõt illeti. Ezt
megkeresésünkre Székely-
udvarhely polgármestere is
megerõsítette. Bunta Levente
biztosított arról, hogy az álta-
la vezetett hivatal egyelõre
nem fog ellenõrzéseket tarta-
ni az ügyben.

„Amennyiben nem firtat-
juk, hogy az a bizonyos tava-
lyi július 15-e, amikortól
árulni kezdték az elsõ kötele-
zõ lakásbiztosítási kötvénye-
ket, a törvénynek megfelelõ-
en történt-e vagy sem, akkor
rendben van a 2011. július
15-i határidõ” – magyarázta
Biró, utalva arra, hogy máig
sem tiszta, melyik dátumhoz
kötik az alkalmazási normák
befejezését, ettõl függ ugyan-

is a tényleges végsõ határidõ.
A múlt héten napvilágot

látott reklámokra sokan fel-
kapták a fejüket, hisz a bebiz-
tosítás elmulasztását 100 és
500 lej közötti összeggel bír-
ságolhatják. „Büntetésekrõl
még nem tudunk, de jelenleg
senki nem tud pontos felvilá-
gosítást adni, még a biztosí-
tók sem” – summázta az
ÚMSZ-nek Simpf Norbert
biztosítási szakember. A
Netas online biztosító ügyve-
zetõ igazgatója ugyanakkor
két egymással ellentétes ten-
denciáról is beszámolt: miu-
tán a szerzõdéskötések iránti
érdeklõdés múlt héten hirte-
len megnövekedett, ugyan-
olyan gyorsan vissza is esett
az elmúlt napokban. Amint
arról korábban beszámol-
tunk, a PAID adatai szerint a
romániai 8,5 millió ingatlan-

nak mindössze 15 százaléka
van bebiztosítva károk ellen,
Biró Albin szerint azonban
ez az arány még alacso-
nyabb, csupán 5,5 százalék.

Rossz konstrukció

A lakosság köreiben állító-
lag azért alacsony a biztosítá-
si hajlandóság, mert legtöb-
ben inkább valamiféle adó-
ként tekintenek erre. „A köte-
lezõ lakásbiztosítás törvénye
sem az ügyfél, sem a biztosí-
tó, sem az állam érdekét nem
szolgálja. Maga az elképze-
lés, hogy felelõsségre nevelné
az ingatlantulajdonosokat jó,
de a kivitelezés módjával
fenntartásaim vannak” – vé-
lekedett a Netas ügyvezetõje,
aki szerint jobban járt volna
mindenki, ha a lakásbiztosí-
tást adóként vetették volna

ki, így begyûjtése is egysze-
rûbben folyhatna.

Kötelezõ, drága, rossz

A napokban megjelent
szakértõi vélemények arra is
rámutattak, hogy a japán ka-
tasztrófa hatására középtá-
von világszerte megemel-
kedhetnek a biztosítási dí-
jak. Simpf Norbert szerint
Romániában minimális az
esélye annak, hogy a kötele-
zõ biztosítás díjszabása drá-
guljon, mivel „köszönõvi-
szonyban sincs a piaci való-
sággal” – ez eleve egy kifeje-
zetten drága terméknek bi-
zonyul a többi, fakultatívan
megköthetõ csomaghoz vi-
szonyítva. „Fölösleges meg-
kötni egy drága és rossz biz-
tosítást, amikor létezik ol-
csóbb és jobb alternatíva” –
mutatott rá a szakember, ki-
emelve, hogy nagy árver-
seny van ezen a piacon, már
csak emiatt sem növekedhet-
nének az árak.

Simpf tapasztalatai szerint
Romániában a potenciális
ügyfelek zöme inkább halo-
gatja a szerzõdéskötést, még
a japán katasztrófa és a na-
pokban történt romániai
földrengés sem motiválja an-
nyira az embereket, mint egy
esetleges büntetéshullám. A
szakember ugyanakkor úgy
látja, a helyhatósági intézmé-
nyeknek nem érdeke a bírsá-
golás, mivel ezzel csak ma-
gukra haragítanák választói-
kat – másrészt maguk az ön-
kormányzatok is, anyagi
helyzetük miatt, általában az
utolsók között kullognak, ha
a felelõsségükbe tartozó szo-
ciális lakások biztosításáról
van szó. 

Röviden

Drágulhat a gáz

Áremelést kérnek a románi-
ai földgázszolgáltatók, ame-
lyek szeptemberig három
hullámban, 5, 6, illetve 9
százalékos drágítást képzel-
nek el – mondta el Iulian
Iancu, a képviselõház ipari
és szolgáltatási bizottságá-
nak elnöke a Mediafax sze-
rint. Az elsõ áremelésre
már április elsejétõl sor ke-
rülhet.

„Napozik” Udvarhely

Napkollektorokkal látják el a
székelyudvarhelyi Tábor ne-
gyed kazánházának tetejét.
A közel egymillió lejes beru-
házás oroszlánrészét, 740
ezer lejt pályázati úton nyert
az önkormányzat.  A 135
elembõl álló, 300 négyzet-
méteren fekvõ napkollektor
körülbelül 600 családnak ál-
lítja majd elõ olcsóbban a
melegvizet.

Rendkívüli G7-csúcs

Franciaország a G7 államok
döntéshozóinak rendkívüli
találkozóját kezdeményezte,
amelyen megtárgyalnák a ja-
pán katasztrófának a
világgazadaságra gyakorolt
hatását, illetve beszélnének a
lehetséges közös intézkedé-
sekrõl, amelyekkel meg-
nyugtatnák a pénzpiacokat –
írta a Reutersre hivatkozva a
Mediafax.

Indul az erdõsítés

Közel 15 ezer hektár terüle-
tet erdõsít be idén a Rom-
silva, az Országos Erdészeti
Igazgatóság – nyilatkozta az
Agerpresnek Valerian Solo-
vãstru, az intézmény igazga-
tója. A leromlott termõterü-
leteket legnagyobb mérték-
ben Botoºani, Teleorman és
Temes megyében ültetik be. 

Újraindul a Nissan

A Nissan ma újrakezdi
egyes japán egységeiben a
termelést, a raktáron levõ al-
katrész-készletek erejéig – ír-
ta a Reutersre hivatkozva a
Mediafax. Világszerte majd-
nem minden ágazatban gon-
dot okoz a japán termelés le-
állása, hiszen a jelenlegi be-
szállítási politikák nem az
alkatrészek raktározására
épülnek. Japán a világ elek-
tronikai termelésének 40
százalékát adja, leállások
miatt megugorhat a chipek,
az LCD tévék és az újratölt-
hetõ elemek ára.

„Bundázott” kamatok?

Vizsgálatot folytatnak ame-
rikai, japán és brit hatósá-
gok annak kiderítésére, ma-
nipulálták-e a bankok a lon-
doni bankközi kamatlába-
kat, különösen az USD
Libort. A vizsgálat arra a 16
bankból álló bizottságra fó-
kuszál, mely a British
Bankers’ Associationt segíti
a londoni bankközi ka-
matláb-benchmark meghatá-
rozásában – írja a Financial
Timesra hivatkozva a
Portfolio.hu. 

A büntetéstõl jobban félnek, mint a katasztrófáktól: Romániában ez ösztönöz legjobban biztosításkötésre

Antal Erika

Idéntõl kezdõdõen 2013-
ig évente mintegy 3,5

millió eurót fordít a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium a méhészeti
termékek elõállításának és
forgalmazásának támogatá-
sára. Az Országos Méhésze-
ti Program finanszírozását
fele-fele arányban az Euró-
pai Unió, illetve a román ál-
lam állja. 

„A program abban igyek-
szik segíteni, hogy az ágazat
minél jobban kihasználhassa
az ország kedvezõ adottsága-
it, ezen keresztül pedig növel-
je a gazdák versenyképessé-
gét. Azontúl, hogy a méhé-
szet gazdasági hasznot hoz,
az ökológiai egyensúly fenn-
tartásában is fontos szerepe
van” – hangsúlyozta Tánczos
Barna vidékfejlesztési állam-
titkár.   

Nem tûnhetnek el

„A méhek nem tûnhetnek
el, mert a mezõgazdaságban
a beporzás 85 százalékát õk
végzik el” – figyelmeztet Ko-
vács Béla marosvásárhelyi

méhész. A repce, a naprafor-
gó, a gyümölcsösök, az
akácerdõk, vagy a havasi er-
dõk növényzetének beporzá-
sát többnyire a méhek végzik
– hozz példát. „Ha mégis
jönne egy olyan kor, amely-
ben nem lennének méhek, az
katasztrófát jelentene. Nem-
csak azért, mert az emberi-
ség megszenvedné ennek a
természetes gyógyszernek is
használt terméknek a hiá-
nyát, de ellehetetlenülne a
növények megtermékenyíté-
se is” – magyarázta a szak-
ember.

„Bár a tavalyi esztendõ a
legrosszabbnak bizonyult,
csak azt kívánjuk, ennél
rosszabb sose legyen, hiszen
azontúl, hogy jutott pénz
gyógyszerre, üzemanyagra,
még a kimutatás is pozitív lett
az évvégi elszámoláskor” –
ecsetelte lapunknak a koron-
di Szász házaspár. Szász Me-
linda és Illés családi vállalko-
zásban mûködtetett méhésze-
tüket a Sapard programnak
köszönhetõen tudták korsze-
rûsíteni, a méz hasznosítása
mellett olyan új tevékenysé-
geket is indíthattak, mint a
méhviasz újrahasznosítása,

kaptárak készítése és javítása,
illetve mûlépgyártás. Ehhez
gépet kellett vásárolniuk, ám
a beruházás megérte, mivel
egyre több a bioméhész, aki
az úgynevezett mûlépet kere-
si. Kovács Béla rámutatott: a
romániai méhészeknek sze-
rencséje, hogy a gyümölcsö-
sökben egyre kevesebb vegy-
szert használnak és a haszon-
növényeket sem permetezik
mindenhol – ez megkönnyíti
a bioméhészetért érdeklõdõk
helyzetét, akik már többségbe
kerültek az ágazaton belül. 

Növekvõ étvágy

Tánczos Barna állam-
titkár szerint tavaly Romá-
niában több mint 1,2 millió
méhcsalád élt, számuk
2009-hez képest 17 száza-
lékkal gyarapodott. Ennek
köszönhetõen egy év alatt
tíz százalékkal nõtt a méz-
termelés is: 2010-ben közel
24 ezer tonna méz készült,
amelynek több mint felét
külföldi piacokon értékesí-
tették. Az államtitkár ki-
emelte, hogy az ország Eu-
rópa nyolcadik legnagyobb
mézexportõre.  

Ezt a korondi méhész há-
zaspár tapasztalatai is meg-
erõsítik. „ A mézre és a belõ-
le készült termékekre egyre
nagyobb az igény, 2008 óta
látványosan megugrott a
mézfogyasztás, különösen a
bio-változat keresett” – ma-
gyarázza Szász Melinda, aki
termékeivel az ország jelen-
tõsebb szakvásárain rendsze-
resen jelen van. A szakember
felkészítõket, elõadásokat is
tart Sóvidéken, emellett pe-
dig gyakorlati munkára fo-
gadja az érdeklõdõket. 

A szakmai továbbképzé-
sekre a méhészek a hideg
idõszakot használják ki, de
ilyenkor végzik el az állo-
mányt veszélyeztetõ kezelé-
seket is a különbözõ betegsé-
gek, fertõzések, kártevõk el-
len, amelyeket tavasszal, a
méhek kirajzása után már
nem tehetnek meg. Télen
kell kijavítani a kereteket is,
és új kaptárakat készíteni.

Védett ellenségek

A méhészek elmondásá-
ból megtudtuk, a méhek leg-
nagyobb ellensége a globális
éghajlatváltozás és környe-

zetszennyezés. Ennél „meg-
foghatóbb”, télen támadó
kártevõ a harkály, amely két-
szeresen veszélyes, ugyanis
védett madár, emiatt nem le-
het bántani, csak elkergetni.
„Annyira okosodtak, hogy
figyelik az embert és amikor
a gazda elhagyta a helyszínt,
akkor újrakezdik a kaptárak
kopogtatását, szétverik azt és
megeszik a méheket” – pa-
naszolta Szász Illés. 

„Az agrárminisztérium
méhészeti programja legfon-
tosabb célkitûzései közé tar-
tozik a technikai segítség-
nyújtás – a méz kinyeréséhez,
valamint a vándoroltatáshoz
szükséges új eszközök be-
szerzése is –, a Varroa des-
tructor atka elleni védekezés,
a kaptárak, méhészeti felsze-
relések azonosítási rendsze-
rének kialakításának támoga-
tása” – részletezte Tánczos.
Emellett azonban segítik a
magas biológiai értékû méh-
családok beszerzését, a Ro-
mániában található „méhle-
gelõk” feltérképezését, felja-
vítását is. A méz fizikai-ké-
miai tulajdonságainak elem-
zése is a támogatható intéz-
kedések közé tartozik. 

Ingatlanbiztosítási „kacsa” 

Méhészet: profit a pollenbõl
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HIRDETÉS

„Rabszolgalázadás” Bukarestben
ÚMSZ-összeállítás

„Rabszolgasorban tartjá-
tok az alkalmazottakat”

– üzente tegnap Traian Bã-
sescu államfõnek és Emil
Boc miniszterelnöknek a par-
lament elõtt tüntetõ többez-
res tömeg. Az országos szak-
szervezeti szövetség tagjai a
munkatörvénykönyv ellen
demonstráltak néhány órával
a jogszabály kapcsán benyúj-
tott bizalmatlansági indít-
ványról történõ szavazás
elõtt. A szakszervezeti tagok
szerint az államfõ és a kor-
mányfõ  elárulták a romániai
munkavállalókat, cserben-
hagyták a munkáltatókat, és
„kiírták” magukat Románia
állampolgárai közül. „Már
csak „rossz emlékük él, és
megérdemlik, hogy politikai
örökségüket is eltemessék” –
hangoztatták a szónokok.

Igazolatlan hiányzók

A felfokozott hangulat
annak ellenére alakult ki a
tegnapi tüntetésen, hogy a
résztvevõk sokkal keveseb-
ben voltak a szervezõk által
beharangozott létszámnál.
Az érdekvédõk ötvenezer
emberre számítottak, de a
rendõrség szerint csupán
nyolcezren (szakszervezeti
források szerint tizenkétez-
ren) jelentek meg a fõváros-
ban, pedig az érdekvédõk

az egész országból toboroz-
ták az embereket. A szerve-
zõk a közösségi médián ke-
resztül, internetes video-
üzenetben is tiltakozásra
buzdítottak. Mivel a vasúti
szakszervezet tegnap haj-
nalban kétórás munkabe-
szüntetést hirdetett, ezért a
távolabbi megyékbõl már
keddrõl szerdára virradó éj-
jel elindultak a tüntetõket
szállító buszok. Az Alkot-
mány téri gyülekezõ elõtt
kisebb nyilatkozatháborúra
is sor került: a szakszerve-
zeti képviselõk úgy fogal-

maztak, a vasutasok „meg-
fúrták” a tüntetést.  A CFR
alkalmazottait képviselõk
azonban emlékeztettek:
számukra is súlyos érvágás
az, hogy nem élhetnek a
kollektív munkaszerzõdés
lehetõségeivel, ésszerû,
hogy a vonatok leállításával
csatlakoztak a tegnapi tilta-
kozássorozathoz. 

Az ellenzéket 
is leváltották

A tüntetés szónokai –
köztük a Frãþia vezetõje,

Marius Petcu – arról beszél-
tek, hogy ma Romániában a
szakszervezetek töltik be az
igazi ellenzék szerepét, és a
foglalkoztatáspolitikát érin-
tõ válságot az általános
sztrájk oldhatja meg, sem a
kormányra, sem az ellen-
zékre nem számíthatnak a
munkavállalók. Liviu Apos-
tu, az Alfa Kartell alelnöke
nem zárta ki annak lehetõ-
ségét, hogy újra tárgyalóasz-
talhoz üljenek a miniszterel-
nökkel. A CFR érdekvédel-
mi szervezete még a tegnapi
demonstráció elõtt jelezte:

ha öt napon belül nem sike-
rül megegyezni a kollektív
munkaszerzõdésrõl, akkor
általános sztrájkot kezdenek
a vasutasok. Dragoº Frumo-
su, az Élelmiszer-ipari Szak-
szervezet elnöke úgy fogal-
mazott: „a kormányfõ a na-
gyon kellemetlen meglepe-
tés a Kinder tojásban”. Az
érdekvédõ hangsúlyozta: a
munkatör vénykönyvrõl
folytatott tárgyalások jelen-
tõs részben Emil Boc miatt
futottak zátonyra. A rendez-
vényen részt vettek az Euró-
pai Szakszervezeti Szövet-
ség képviselõi is, akik szoli-
daritásukról biztosították a
romániai tüntetõket, és arra
emlékeztették a foglalkozta-
táspolitika miatt elégedet-
lenkedõket: az unióban már
nem olyan könnyû megsér-
teni a munkavállalók jogait,
Európa-szerte támogatják a
hazai érdekvédõket.

Rendõri felvezetés

Az Alkotmány téren szel-
lõs rendben tüntetõk bekiabá-
lásokkal, kézzel írott transz-
parensekkel biztatták a szó-
nokokat, atrocitásokra, erõ-
szakos cselekményekre nem
került sor, de egy 33 éves férfi
– aki feltehetõen ittas volt –
rosszul lett, kórházba szállí-
tották. A bukaresti önkor-
mányzat tegnap forgalom-
korlátozást vezetett be a for-
galmasabb csomópontokon,
a városba érkezõ tüntetõket
csendõrök és rendõrök kísér-
ték a demonstráció helyszíné-
re, a távozók pedig ugyan-
ilyen biztonsági intézkedések
mellett hagyták el az Alkot-
mány teret. Az eredeti tervek
szerint tegnap este hét órakor
zárult volna a demonstráció,
ennek ellenére 15.30-kor már
tömegével siettek a tüntetõk a
vidéki buszokhoz. 

A tüntetõk bekiabálásokkal, dobszóval, transzparensekkel biztatták a szónokokat Fotó: Tofán Levente

Hírösszefoglaló

Március idusán kezdõ-
dött, és április 15-ig tart

az Erdõk Hava címet viselõ
környezetvédelmi akció, en-
nek tiszteletére Borbély Lász-
ló környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter vezetésével in-
dult el az Országos Erdészeti

Igazgatóság (Romsilva) idei
csemeteültetési programja. A
tárcavezetõ személyesen is
részt vett az elsõ faültetésen,
hogy népszerûsítse a fatelepí-
tést. „Rendkívül fontosnak
tartom az erdõvédelmet és az
erdõsítést, éppen ezért már
2010-ben hatszor több pénzt
különítettünk el az ilyen jelle-

gû befektetésekre a 2009-es
fedezethez képest. Idén pedig
a tavalyi emelt összeget is
megduplázzuk” – hangsú-
lyozta a program fontosságát
Borbély László. A hazai Kör-
nyezetvédelmi Alap révén fi-
nanszírozott projekteken kí-
vül a miniszter az Európai
Unió által biztosított céltá-
mogatásokra hívta fel a fi-
gyelmet, tavaly ebbõl a for-
rásból ugyanis már 800 hek-
tárt erdõsítettek. A 299 mil-
lió euróval finanszírozott,
2011-es erdõsítési terv újabb
tizenkétezer hektár erdõsíté-
sét teszi lehetõvé, ha a pén-
zek lehívása a tervezett
ütemben halad. „2011-tõl er-
dészeti kerületenként egy-
egy hektár parlagon hagyott
mezõgazdasági terület beül-
tetését szorgalmazzuk.  Az
Erdõgazdálkodási Hivatal az
elsõ erdõsítési program szá-
mára 14 millió facsemetét
biztosít” – nyilatkozta a kör-
nyezetvédelmi miniszter.
Nemcsak az új erdõk telepí-
tése, a régiek védelme is ki-
emelt figyelmet kap: az ille-
gális fakivágások mértéké-
nek csökkentése érdekében
tovább szigorítja a szaktárca
az erdõgazdálkodási törvé-
nyeket. Jelenleg csak akkor
büntethetõ a falopás, ha az
ellopott faanyag mennyisége
meghaladja az öt köbmétert,
Borbély azonban úgy véli
ideje életbe léptetni a „zéró
toleranciát”, és a legkisebb
mennyiség esetében is bün-
tetni kell. 

„Teljes pályás” erdõsítés

Megbénult a vasút

Országszerte hatszáz szerelvény állt le tegnap a vasutas
szakszervezet szolidaritási akciója miatt. Reggel 7 és 9
óra között nem indultak el a vonatok, azok a szerelvé-
nyek pedig, amelyek a sztrájk kezdete elõtt indultak el, a
pályaudvarokon vagy a szabad pályán várták meg a tilta-
kozás végét. A vonatok két-három órás késéssel értek cél-
ba. A 2010-es adatok szerint a CFR 56 ezer munkaválla-
lót foglalkoztat, akiknek nettó átlagkeresete tavaly átlag
1600 lej volt. Temes megyében 90, Kolozs megyében 70,
Brassó megyében 33 vonat esett ki idõszakosan a forga-
lomból. Bár a demonstrációt elõre bejelentették, a pálya-
udvarokon jelentõs tömeg gyûlt össze.

A következõ nemzedéknek ülteti a fát Borbély László miniszter



Hírösszefoglaló

Március 24-én, csütör-
tökön este 8 órától játsz-

szák újra a  Ruins True címû,
Samuel Beckett mûvei szelle-
mében készült kollektív tánc-
színházi elõadást a kolozsvá-
ri színház Új Stúdiójában. A
San Diegói Sushi Center for
the Urban Arts és a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház
közös produkciójának rende-
zõje , és olyan jól ismert tánc-
mûvészek lépnek fel benne,
mint Liam Clancy, Jess
Humphrey, Yolande Snaith.
Az elõadás díszleteit Ian
Wallace és jelmezeit Jaymee
Ngernwichit tervezte, zenéjét
Shahrokh Yadegari szerezte.
A Ruins True a különbözõ

mûvészeti formák – színház,
tánc, költészet, multimédia
–közötti átjárhatóságot,
ezek határait kutatja, és kö-
zéppontjában az emberi
kapcsolatok különössége, a
méltóságteljes halál, vala-
mint a személyes emlékek
mint végsõ, semmivel sem
helyettesíthetõ értékek szere-
pelnek. 

Az elõadás meghívást ka-
pott az idei Avignoni Feszti-
válra is, és az off program
keretében a Théâtre des
Halles-ban lesz látható a
fesztivál teljes ideje alatt. 

A kolozsvári elõadás után
a Ruins True március 26-
án, szombat este 8 órától a
Pesti Színházban vendég-
szerepel. 
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Antal Erika

Janusz Glowacki kortárs
lengyel író Antigoné New

Yorkban címû darabját átdol-
gozva, Fedél nélkül címmel
mutatják be március 22-én
Marosvásárhelyen a Yorick
Stúdiónak helyet adó Mészá-
rosok Bástyájában.

A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós
Társulata és a Yorick Stúdió
közös produkciójaként szín-
padra kerülõ elõadást Tóth
Árpád marosvásárhelyi szí-
nész rendezi. Sebestyén Aba,
a Yorick vezetõje lapunknak
elmondta, a Fedél nélkül címû
életkép Janusz Glowacki öt-
lete alapján készül, az eredeti
történetet maga a rendezõ ír-
ta át úgy, hogy az eredeti szö-
vegnek körülbelül a felét fog-
ják eljátszani. 

Az alaptörténet szerint a
halott Johnt el kellene temet-
ni rendes körülmények kö-
zött, ám a szereplõk életét
meghatározó kilátástalan-
ság, amellyel folytonos szél-
malomharcot vívnak, ellehe-
tetleníti a végtisztességet is.
A történet a jelenlegi társa-
dalomról készít keresztmet-
szetet, keserû életképet a leg-
krónikusabb problémákról,
véli Sebestyén Aba.

Kilyén László színmû-
vész, a készülõ produkció
egyik munkatársa lapunknak
arról beszélt, hogy jó csapat
alakult ki az elõadás próbá-
in, a téma is aktuális. Az elõ-
készületek a teremhiányból
adódó nehézségektõl elte-
kintve jól haladnak, értékelte
Kilyén, ugyanis délelõttön-
ként a Jazz Klub ad helyet a
próbáknak. 

Janusz Glowacki lengyel
kortárs drámaíró darabjait
elõszeretettel tûzik mûsoruk-
ra a színházak, hiszen témái
a mai társadalom idõszerû
kérdéseivel foglalkoznak.
Glowacki a különösen fon-
tos élethelyzeteket mulatsá-
gos jelenetekbe helyezve áb-
rázolja, a hõsöket pedig iro-

nikus távolságtartással keze-
li, részletezte Sebestyén Aba
a darabválasztás okait.

A darabban Bányai Kele-
men Barna, Kilyén László,
Kovács Botond és Benõ Kin-
ga játszanak. A díszletet és
jelmezt Takács Tímea ter-
vezte, az elõadás zenéjét Ila
Gábor jegyzi. 

A „ Fedél nélkül” bemuta-
tójára március 22-én, ked-
den este 7 órakor kerül sor a
Yorick Stúdióban, a Maros-
vásárhelyi Vár Mészárosok
Bástyájában. A következõ
elõadást március 24-én, csü-
törtökön este 9 órától tart-
ják, ugyancsak a Yorick Stú-
dióban. 
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Röviden Fedél nélkül a YorickbanPodmaniczky Szilárd
a Törzsasztal vendége

Podmaniczky Szilárd író,
költõ, mese- és forgató-
könyvíró lesz holnap 18-án
18 órától a nagyváradi Ady
Endre Líceum könyvtárában
a Törzsasztal sorozat követ-
kezõ vendége. Az író 1963-
ban született Cegléden,
a Librarius.hu kortárs irodal-
mi portál és online könyves-
bolt alapító fõszerkesztõje.
Fontosabb szakmai díjai:
Móricz Zsigmond-ösztöndíj
(1992), Az Év Könyve Díj
(1999), Déry Tibor-díj
(2001), Bárka-díj (2001), Pro
Literatura Díj (2007), József
Attila-díj (2008). A beszélge-
tést követõen a szerzõ dedi-
kálja köteteit, melyek ked-
vezményes áron a helyszí-
nen meg is vásárolhatók.

Kreatív írás: 
újabb „végzõsök”

A Korunk Akadémia krea-
tívírás-mûhelyének résztve-
või tartanak felolvasóestet
Kolozsváron, holnap 19 órá-
tól a Bulgakov Kávézó pin-
céjében. Felolvas Bodor
Kinga, Borcsa Imola,
Fischer Botond, Mihály
Zsombor, Posztuly Tünde,
Rácz Tímea és Veres Anna,
az est házigazdája Balázs
Imre József, a Korunk fõ-
szerkesztõje.

Kitüntették Méhes Kati
színmûvészt

A szatmárnémeti RMDSZ
különdíjával tüntették ki
nemzeti ünnepünk alkalmá-
val Méhes Katit, a Harag
György Társulat ismert szí-
nésznõjét. Az indoklásban
élményszámba menõ alakí-
tásai mellett – mint a Rómeó
és Júliában, az Ármány és sze-
relemben vagy Az özvegy
Karnyónéban – külön is
hangsúlyozták a közmûvelõ-
désben betöltött szerepét,
nevesen azt, hogy a nyári
vakáció hónapjaiban is fá-
radhatatlanul járja a megye
falvait, s dallal, versmondás-
sal, tréfás jelenetekkel szóra-
koztatja az érdeklõdõket. A
mûvésznõ korábban a Poór
Lili szakmai díjat is meg-
kapta.

Életmûdíjat kap 
Tarr Béla

Életmûdíjat kap az Isztam-
buli Filmfesztiválon Tarr Bé-
la, akit filmrendezõi mun-
kásságáért és a kortárs film-
mûvészetre gyakorolt hatá-
sáért tüntetnek ki – tudatta a
Magyar Filmunió. Az április
2-án kezdõdõ és immár 30.
alkalommal megrendezendõ
isztambuli seregszemle Tö-
rökország legfontosabb fil-
mes eseménye. A fesztivál
nyitó napján Tarr Béla sze-
mélyesen veszi át az elisme-
rést. Isztambulban mûsorra
tûzik Tarr Béla legújabb
filmjét, A torinói ló címû al-
kotást, amelyet a Berlinalén
a zsûri nagydíjával tüntettek
ki. A filmet a vasárnap kez-
dõdõ hongkongi fesztiválon
is vetítik a Mesterek elneve-
zésû válogatásban. 

HIRDETÉS

Sipos M. Zoltán

Elsõ alkalommal szer-
vez nyílt napot a kolozs-

vári Koinónia Kiadó hét-
végén. Az egynapos prog-
ramsorozatra a kiadó mun-
katársai szombaton, márci-
us 19-én fõleg a legkisebbe-
ket várják a Koinónia szék-
házába, de a felnõttekre is
gondoltak, számukra is ér-
dekes és tartalmas progra-
mot szerveztek. 

„A résztvevõk találkoz-
hatnak a kiadónál megje-
lent gyerekkötetek szerzõi-
vel, írókkal, költõkkel, és
betekinthetnek a könyvil-
lusztrálás rejtelmeibe is. Re-
mélem, hogy az ajánlatunk
sokak érdeklõdését fel fogja
kelteni, úgy alakítottuk ki a

programokat, hogy a szülõk
számára is lesznek elõadá-
sok, egyszóval egy család-
barát rendezvényt kívánunk
létrehozni” – mondta el la-
punknak Zágoni Balázs. A
Koinónia Kiadó igazgatójá-
tól megtudtuk, hogy az
egyik kiemelt programnak a
diavetítést tartja, szerinte
Magyarországon reneszán-
szát éli a mai negyvenéve-
sek gyerekkorának kedvelt
szórakozása. Zágoni Balázs
szerint itt is sokan érdeklõd-
nek a mûfaj iránt, ezért
Lendvai Gabriella szomba-
ton elõadást is tart a diavetí-
tésrõl.

A program 11 órakor kez-
dõdik: a gyerekkötetek szer-
zõi olvasnak fel meséket,
majd a gyermekek közösen

rajzolnak Keszeg Ágnes és
Jánosi Andrea illusztráto-
rokkal. Este hat órától
Bereczky Gyula bábmûvész
tart elõadást, majd zárópro-
gramként a kicsik néptánco-
kat, népdalokat és népi játé-
kokat tanulhatnak Csatári
Erikával.

Zágoni Balázs elmondta,
terveik szerint ezután évente
egyszer fognak szervezni
ehhez hasonló nyílt napot.
De a kiadónál heti rendsze-
rességgel szerveznek külön-
bözõ programokat. 

Ugyanitt minden kará-
csony elõtt megtartják a
Koinónia Karácsony elne-
vezésû rendezvényt, és min-
den nyár elején egyhetes ol-
vasótábort szerveznek a diá-
koknak. 

Nyílt nap a KoinóniánálÚjra Kolozsváron 
a Ruins True táncelõadás

ÚMSZ

Mi címmel nyitják meg
holnap 18 órakor Ovidiu

Gordan, a Kolozsvári Kép-
zõmûvészeti Egyetem fotó
szakos végzõs hallgatójának
egyéni kiállítását. Az Insom-
nia kávézó szomszédságá-
ban (Str. Universitãþii/ Egye-
temiek utcája 2.) Márkos
Tünde és Lõrincz Gyula
képzõmûvészek ªoimii Pat-
riei (A Haza Sólymai) néven
nyitott új galériát, ez ad ott-
hont a tárlatnak. Gordan
mindössze tizenöt képet állít
ki, ezeknek többsége saját la-
borálású fehér-fekete nagyí-
tással, olyan technikával ké-
szült, amely ma már szinte a

múlté. A kiállítás anyaga,
amint a cím is sugallja, a
szerzõ baráti körét, szeretteit
örökíti meg; egyéni történe-
teket, viszonyokat próbált
megörökíteni, tájékoztat a
szerzõ. A vizuális naplónak
is nevezett fotósorozaton
gyakran technikai hibának is
elkönyvelhetõ képelemek je-
lennek meg, ez azonban
szerves része a fényképek-
nek. „Nem szeretem a töké-
letes képeket, mert azok ide-
genek a nézõtõl, amit én kí-
vánok megmutatni ezeken a
felvételeken, az inkább a tö-
rékenységrõl, a mulandóság-
ról, változékonyságról szól”
– tudtuk meg Ovidiu Gor-
dantól. 

A „törékeny többes” 

A Fedél nélkül címû elõadás színészei és rendezõje a marosvásárhelyi Jazz Clubban próbálnak

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata és a
marosvásárhelyi magánszínház, a
Yorick Stúdió közös bemutatóra ké-
szül. Janusz G³owacki kortárs len-
gyel szerzõ Antigoné New Yorkban
címû darabjának átdolgozott válto-
zatát adják elõ Fedél nélkül címmel,
Tóth Árpád rendezésében.
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Postafiók

Farkas István

Végre elkészült és életbe lé-
pett az új audiovizuális sza-
bályzat – lélegzett fel meg-
könnyebbülten a szakma. In-
dokolt ez a „végre”?
– Szerintem egyáltalán nem – a
módosításnak tavaly júniusban
fogtunk neki, felállítottuk a
munkacsoportot, elkészítettük a
tervet, közvitára bocsátottuk,
konzultáltunk a civil szerveze-
tekkel, a tévék, rádiók képviselõ-
ivel. Ha így vesszük, nem húz-
tuk az idõt, és szem elõtt kell tar-
tani azt is, hogy egy-egy cikkely
megvitatása napokat tartott.

Mitõl, mivel jobb ön szerint
az új „kód”, mint a régi?
– Minden módosítás a mi ta-
pasztalataink alapján született,
azokat a hiányosságokat igye-
keztünk korrigálni, amelyekkel
az elmúlt pár évben szembesül-
tünk. Egyértelmûsíteni, szigorí-
tani kellett szinte mindent, mert
sajnos Romániában – más uniós,
de nem csak – országokkal ellen-
tétben másképp nem lehet fel-
ügyelni az audiovizuális médiát.
Természetesen az elsõdleges cé-
lunk a médiafogyasztók szem-
pontjainak a figyelembevétele
volt, hogy arra kötelezzük a mé-
diaszolgáltatókat, hogy korrek-
tebb tájékoztatást nyújtsanak.

Ön mennyire elégedett a
munkával?
– Szerintem lényegesen jobb ez
az új szabályzat, mint az elõdje,
de korántsem tökéletes, vannak
hiányosságai. Olyan szempont-
ból elégedett vagyok, hogy a sa-
ját elképzeléseimet illetve a hoz-
zám érkezett javaslatokat sike-
rült belefoglalni.

És milyen szempontból nem
elégedett?
– Etikailag nem értek egyet az-
zal, hogy liberalizáltuk az egész-

ségügyi szolgáltatások reklámo-
zását, ami nem hiszem, hogy
hasznos dolog, de tizenegyen
vagyunk, így egyedül nem érvé-
nyesíthettem az akaratomat.
Ugyanakkor elégedetlen vagyok
azzal, hogy nem került be a sza-
bályzat szövegébe, hogy minden
mûsorszolgáltató számára, kö-
telezõ legyen egy nyilvánosan
felvállalt belsõ szabályzat. És
mindez annak ellenére nem ke-
rült be, hogy az Európai Bizott-
ság is szorgalmazza. A belsõ
szabályzatot úgy tettük kötele-
zõvé, hogy beépítettük az audi-

ovizuális licenc megadására, il-
letve meghosszabbítására vonat-
kozó határozatba.

Mennyire sikerült bezárni a
kiskapukat?
– Mi mindent megtettünk, de
aki akar, az persze talál kibúvót.
A törvény önmagában nem lett
szigorú, csak azok érzik szorító-
nak, akik eddig is rosszhiszemû-
en megszegték.

Ha csak beleolvas valaki az
új szabályzatba, annak is feltû-
nik, hogy néhol az abszurditás-
ba menõen túlszabályoz, kezd-
ve a banki reklámok kisbetûi-
nek a méretétõl egészen a sport-
események közvetítéséig…
– Jogos az észrevétel, de higgye
el, nálunk sajnos így, a legap-
róbb részletekig mindent le kell
szabályozni. Vegyük például az
ön által is említett sportközvetí-
téseket. Egy futballmérkõzés
esetében leszabályoztuk, hogy
kötelezõen ki kell írni mindig,
hogy ki játszik, kivel, mennyi

az eredmény, mennyi van még
hátra a játékidõbõl. Ezt kül-
földön nem kell megmondani,
de nálunk az eredmény bemu-
tatását reklámmal keverték az
egyes szolgáltatók. Ugyanígy,
részletekbe menõen kellett sza-
bályoznunk az osztott képer-
nyõs reklámozást, a termékel-
helyezést, letisztáztuk a támo-
gatás kérdését és módosítottuk
a közérdekû információk elhe-
lyezésének a feltételeit is.
Mindezekre azért van szükség,
mert Romániában még nem
alakult ki egy igazi médiafo-
gyasztási kultúra, nálunk még
sok mindent lenyelnek…Bár
pozitív trend, hogy egyre több a
panasz.

Említette a beszélgetésünk
elején, hogy saját tapasztalata-
ik alapján (is) születtek módo-
sítások. Egyértelmûsítené?
– Módosult például az emberi
méltóságot és a magánélethez
való jogot taglaló fejezetek szö-
vege. A mindenki által jól is-
mert õrizetbe vételekbõl indul-
tunk ki, amikor már a jogerõs
ítélet elõtt tele voltak a gyanúsí-
tottal a hírtévék. Ezentúl csak
az õ engedélyével lehet filmez-
ni. Egyébként ilyen is csak ná-
lunk van, és Olaszországban,
hogy a rendõrség és a sajtó any-
nyira összejátszik, hogy az új-
ságíró hamarabb tudja meg,
hogy valakit õrizetbe vesznek,
mint maga a célszemély. Persze
a magánélethez való jog nem
akadályozhatja az igazságszol-
gáltatást. De ugyanígy módo-
sult a rejtett kamerás filmezés
szabályozása is.

Mennyire implikálódott a
szabályzat megszövegezésében
a javaslattevésekben a magyar
közösség?
– Mondjam azt, hogy szinte se-
mennyire? A szakma legalábbis
nem, pedig a nyitottság maxi-
mális volt a részünkrõl, minden-
kinek küldtem megkeresést, de
nem kaptam válaszokat. Azon-
ban érkezett néhány javaslat
hozzászólásként a blogomba, il-
letve kaptam pár e-mailt is. Ér-
dekesség egyébként, hogy ilyen
hozzászólás révén került be a
szabályzatba az, hogy a tévécsa-
tornákat kötelezzük arra, hogy
legkésõbb 2015-ig a halláskáro-
sultak számára feliratozzák a
fõbb híradókat. 

A Massachusetts Institute of Technology
(MIT) egyik nemrégiben publikált kutatá-
sa mutatott rá arra, hogy egyre inkább el-
személytelenedik az emberek közti kom-
munikáció. A felmérést végzõk arra figyel-
tek fel, hogy még a telefonhívások szerepét
is egyre inkább az SMS-ek veszik át, és
még a közösségi oldalakon is, a beszélgeté-
sek helyett, túlsúlyba kerül a más
weboldalakra való hivatkozások feltöltése.
Az egyre inkább a haszonelvre összponto-
sító információcserékbõl tehát lassan ki-
marad az a tényezõ, amely elindította ezt
a hatalmas beszédfolyamot – éspedig a
Homo Sapiens érzelemmel telített társa-
dalmi kapcsolatokra való igénye. Az MIT
vészharangot kongatott meg, csak az a
baj, hogy valószínûleg nincs, aki meghall-
ja, ugyanis az az értesülés, amely arra fi-
gyelmeztet, hogy ne csak funkcionalitá-
sukban szemléljük embertársainkat, egy-
általán nem tartozik a hasznosak sorába.
De nézhetjük a „jó” oldalát is: legalább
megtanulunk tömören fogalmazni.

(prier)

Kettõs tükör 

Egyértelmûbb médiakód
Beszélgetés Szász Attila CNA-taggal az új audiovizuális szabályzatról

„Jobb, mint az elõdje, de korántsem tökéle-
tes” – jelentette ki az új audiovizuális sza-
bályzatról Szász Attila. A Hivatalos Köz-
lönyben kedden megjelent, és ezáltal ér-
vénybe lépett szabályzatról az audiovizuá-
lis tanácstagja elmondta, „önmagában nem
szigorú, csak azoknak tûnik annak, akik
eddig is rosszhiszemûen megszegték azt”. 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

✁

Közös mûholdon a közszolgák 
ÚMSZ

Közös mûholdról is elérhetõ
az összes magyar közszolgá-

lati médium adása – jelentette
be Szabó László, a magyar Mé-
diaszolgáltatás-támogató és Va-
gyonkezelõ Alap (MTVA) kom-
munikációs igazgatója. A la-
punkhoz is eljuttatott közle-
mény szerint az MTV mûhold-
ján, az EuroBird9A-n kísérleti jel-
leggel, teszt üzemmódban már
fogható a Duna Televízió mindkét
csatornája, továbbá a Magyar
Rádió öt programja is az m2-t és
az MR3-Bartók Rádiót kínáló
csomagban. „A teszt üzemmód

indításával megtettük a közmé-
dia-rendszer csatornáinak közös
égi pozícióból történõ sugárzá-
sához szükséges elsõ lépéseket,
ami egyik fontos mérföldköve
az integrált mûködés felé hala-
dásnak” – mondta Szabó Lász-
ló, az MTVA kommunikációs
igazgatója. Kifejtette: optimali-
zálják és modernizálják a csa-
tornák együttmûködését a mû-
holdon, mivel arra törekednek,
hogy költségkímélõ, racionális
megoldást találjanak a felesleges
párhuzamosságok megszünteté-
sére. „Az, hogy az m2 mûhold-
kapacitásán a Duna Televízió és a
Magyar Rádió öt csatornájának

programkínálata is megjelenik,
nem igényel plusz forrást, de
plusz lehetõséget kínál a világ
magyarságának. A kísérleti
adással a határon túli magyarság
nyer a legtöbbet, mert nézõink-
nek nem kell eldönteniük, hogy
a Magyar Televízió vagy a Duna
Televízió adását nézzék, a közmé-
dia-rendszer adói végre kényel-
mesen, egy helyrõl elérhetõk” –
jelentette ki. Szabó László sze-
rint a négy közmédiumnál a
gyártás és a kapacitások felhasz-
nálása egyre összehangoltabb,
ezért a közös mûholdas sugárzás
is az ésszerû, racionális mûkö-
dés egyik alapfeltétele.

Levél egy újabb „rajongótól”

Tisztelt Salamon Márton László mb. fõ-
szerkesztõ! Arról a gusztustalan és aljas
cselekedetérõl értesülhetett a világ és a
magyar adófizetõk, hogy március 15-én a
bukaresti nagykövetség elõtt ön és elvba-
rátaik tüntettek a magyar médiatörvény
ellen. Én és mi, magyar adófizetõk vi-
szont arról tájékoztatjuk, hogy intézke-
dünk az illetékes állami szerveknél, abból
az okból kifolyólag, hogy az ÚMSZ soha
ne kaphasson semmilyen támogatást a
magyar adófizetõk pénzébõl. Informáci-
ók szerint önök az elmúlt években 18
millió forintot meghaladó támogatásban
részesültek a magyar állampolgárok adó-
forintjaiból. Romániában élõ magyar vé-
leményét volt szerencsém olvasni ezzel a
lépésével kapcsolatban. Tanulságos,
ahogy minõsítik az ön cselekedetét, büsz-
ke lehet rá. Világosan leírták, hogy ön
politikailag nem független. Tehát ez a vé-
leménye azoknak, akiktõl ön, mint mb.
fõszerkesztõ azt várná el, hogy a lapját
vegyék és olvassák. Láttam a videót is,
gyalázat burkoltan a magyar kormányt a
bûnözõ esetéhez hasonlítani. Hol áll az
ön erkölcsi, morális szintje? Ha egyálta-
lán van.

Kinál Pál, Szekszárd

Kedves Kinál úr! Nagy örömmel látom,
hogy az Új Magyar Szónak Szekszárdon is
vannak olvasói. E fölött érzett örömöm-
ben úgy gondoltam, kivételesen közöljük
az ön, hangneme miatt egyébként közlés-
re nem javasolható levelét. 

Üdvözlettel,
Salamon Márton LászlóSzász Attila, az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) tagja Fotó: ÚMSZ



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
10.55 Közelebb Kínához
(ism.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Kalando-Zoo a Kifu-
tók mögött (ism.)
15.45 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
16.15 Puszta 
(dokumentumf.)
16.45 Univerzum
17.40 Beavatás
17.55 Arcélek
Szakolczay Lajos iroda-
lomkritikus
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Monicomp Liga (élő)
Videoton FC - DVSC-TEVA
Labdarúgó-mérkőzés
22.00 Élet a Marson (an-
gol sor.)
22.55 Dunasport
23.05 Váltó
23.15 Kikötő - Friss (ism.)
23.30 Liszt Ferenc Nem-
zetközi Zongoraverseny
0.25 Az utolsó szabadtéri
mozielőadás (kínai film-
dráma, 2004)
2.15 Kikötő - Friss (ism.)
2.30 Labdarúgó-mérkőzés
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Yonggary - Az űrbéli
szörny (sci-fi) 13.05
Extralarge: Jo-Jo (am.-
német-olasz vígjáték)
15.00 A gonosz sosem al-
szik (amerikai horror)
16.45 Megfélemlítve (ka-
nadai krimi) 18.30 Köl-
csönkenyér visszajár
(amerikai film) 20.25
Kickbox terminátor (ame-
rikai akciófilm) 22.10 Hir-
telen halál (amerikai ak-
ciófilm) 0.15 Vörös kom-
mandó 2. (kan. thriller)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém – reality show
15.00 Teleshopping
15.15 Titkos szerelem (tö-
rök sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Szemek az árnyék-
ban – reality show 21.30
Az élet ihlette 22.30
Álomharcos (amerikai-
horvát sci-fi akciófilm)
0.30 Hétvégi milliomosok
(román vígjáték)

7.00 Napraforgó–reggeli
magazinműsor 9.00 Több-
szemközt, ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15
Többszemközt, ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Dél-
utáni Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere, ism.
18.30 Híradó 19.30 Esti
Híradó 20.00 Tonight
Jazz Quartett 21.00
Kultúrcsepp, ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró,
ism. 22.30 Híradó

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 A libák nem
szállnak a mennybe (soro-
zat) 12.45 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Az
igéret (sorozat) 18.30 Bel-
la 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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TVR 2, 20.10
Szent Johanna

1429. Franciaország. Egy 18 éves egyszerű parasztlány Is-
ten hírnökének vallja magát és kijelenti, hogy az ő vezetésé-
vel legyőzhető a világ legerősebb hadserege és felszabadít-
ható hazája. Megjelenését a megmaradt országrész vezetői
kezdetben kétkedéssel fogadják, ám a nép szentként tiszteli
lányt, ezért a szorongatott helyzetben lévő francia trónörö-
kös kihasználja a helyzetet.

Antena 1, 22.30
Daylight - Alagút a halálba

Hatalmas erejű robbanás rázza meg Manhattan egyik ne-
gyedét. A baleset következtében a Mahattant New
Yerseyvel összekötő alagút mindkét vége beszakad, és a
bent ragadt emberekre nemcsak a bezártság tehetetlenül
nyomasztó érzése nehezedik, hanem a fölöttük örvénylő
Hudson-folyó hatalmas víztömege is.

m1, 22.40
XV. Lajos - a sötétség királya

Izgalmas, érdekfeszítő és látványos film készült XV. Lajosról,
aki a Napkirályt követte a francia trónon. A Napkirály dicső
jövőt festett az ifjú Lajos elé, de egyszersmind nyomasztó ter-
het is rakott a vállára. A hazája reményét megtestesítő ifjú
uralkodó azonban hamar megroppan az erejét meghaladó fel-
adatok súlya alatt, s vadászatba és buja örömökbe menekül.

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 Népzene zenekarra
11.50 Monda 
és történelem
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Kodály Zoltán: 
Magyar Népzene
15.00 Kalandozó
15.25 Jelfogó (ism.)
16.15 Afrika
gyöngyszeme (sor.)

17.05 Asszisztensek 
(am. vígj. sor.)
17.50 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.15 Átjáró
19.40 Esti mese
20.00 Filmsztárok a va-
donban
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
22.25 A tett helyszíne
(angol sor.)
23.15 Elveszett remény
(am. filmdráma, 2006)
0.50 India 
- Álmok útján (sor.)
1.35 A királyi ház titkai
(dél-kor. 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 Tengeri őrjárat
(krimisor.)
16.15 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.20 Mindörökké 
szerelem (mexikói sor.)
18.20 NekedValó (2010) 
- Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (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
23.20 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
0.20 PokerStars.net 
- Big Game
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 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
10.55 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Árva angyal (ism.)
13.35 Szabadnak szüle-
tett: Az új kaland 
(am. családi kalandf.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.20 Edina és Joshi 
(talk show)
17.25 Marina 
(mexikói-am. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
Élő játék-show
21.10 Aktív
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.)
4.25 Sentinel - Az őrszem
(német-am. sci-fi 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 infor-
mációk
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) 11.05 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 12.10
Greek, a szövetség (soro-
zat) 13.05 Képtelen kép-
rablás (am. akció-vígj.,
1996) 14.55 Nyomtalanul
(ismétlés) 16.40 CSI (is-
métlés) 17.35 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 18.30 Gor-
don Ramsay 19.25 Éden
Koktél (reality show)
20.20 Két pasi (sorozat)
21.15 Gyilkos számok (so-
rozat) 22.15 Beugró Plusz
23.15 Éden 18+

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 13.00 UEFA
Champions League sorso-
lás (live) 14.00 Europa
League sorsolás (live)
15.10 Külön kiadás 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 Europa League: ös-
szefoglaló 21.00 Wrest-
ling RAW, Showtime
23.00 American Gladia-
tors 

TV2
6.50 Ma Reggel
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
15.30 Nemzet és védelem
15.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak... (dok. f.)
16.25 Van öt perce?
16.30 Emberek a termé-
szetben
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.25 India - Álmok útján
(kaland sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő
22.00 Az Este
22.40 XV. Lajos 
- a sötétség királya 
(francia film, 2009)
0.15 Kultúrák és vallások
az ókor romjain
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma
1.10 Halhatatlanok 
Társulata
2.05 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.30 Teleshopping
12.45 Szerelem a képer-
nyőn túl
13.00 UEFA Champions
League (live)
14.00 Hírek
14.45 Zsebtörténetek
14.50 Történelmi 
emlékek (ism.)
15.00 Parlamenti 
pártok fóruma
15.35 Románia
parlamentje

16.30 Az én Európám
(ism.)
17.00 Mestreség, 
aranykarperec
17.30 Vizor monden
18.00 Hírek
18.30 A királyi ház titkai
(dél-koreai sor.)
19.50 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
23.10 Diamant 13 
(fr.-belga-lux. krimi, 2009)
0.55 Eurovision 2011
1.10 Cukorfalat 
(amerikai thriller, 2005)
2.55 Még mindig 
lakótársat keresünk 
(fr.-ang. romant. vígj.,
2005)

5.00 Apropo TV (ism.)

6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Óvszerháború 
(am. vígjáték, 1997) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek
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
22.45 Local Kombat
0.45 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)
2.15 Apropo TV 
(szórakoztató műsor) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 

Mircea Badeaval
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
14.15 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Liga 1: Gloria
Bistriţa–Rapid Bucureşti
labdarúgó mérkőzés (live)
22.30 Daylight 
- Alagút a halálba 
(am. katasztrófa f., 1996)
0.45 A titokzatos idegen
(am. akciófilm, 2007)
2.30 Daylight 
- Alagút a halálba 
(am. katasztrófa f.) (ism.)

6.00 Cseresznye a tortán
– reality show 
(ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Levintza bemutatja
9.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisorozat)
(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 Samurai Girl 
(amerikai sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Kickboxharcos 8.:
Kiképzett gyilkos 
(amerikai akciófilm, 1996)
22.30 Komédia óra
23.30 Krokodil Dundee
(ausztrál vígjáték, 1986)
1.30 Piszkos játszmák
(erotikus film)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Land Rover Discovery
9.00 Halálos fogás 
- Fogd be és küzdj!
10.00 Piszkos munkák 
- Vexcon
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
Woodstock/
Ringling, 
Barnum and Bailey Circus
motorok
14.00 Állítólag... 
- Banánhéj 
és házigyémánt
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Több nap mint kolbász
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Sierra Nevada
20.00 Állítólag... 
-  Úszunk a szirupban
21.00 Szétépítők 
- Kompresszor
21.30 Hogyan 
készült?
22.30 Piszkos munkák
23.30 Ross Kemp: 
Harc az Amazonasért
0.30 Megúsztam élve! 
- Börtönlázadás
1.30 Amerika kapuja 
- Eltűnt személy
2.30 Szétépítők 
- Kompresszor
3.00 Állítólag...

6.15 Teleshopping
7.00 Bűvület (ol. sor.)
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 Bűvület 
(olasz sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lex et Honor
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
19.00 Biznisz óra
20.10 Szent Johanna
(Jeanne d’Arc) 
(kanadai kalandf., 1999)
21.45 Lehet, 
hogy nem tudtad
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Commando:
A frontvonalban
1.00 Lex et H (ism.)
1.30 IT zon@ (ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
(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 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2011. március 18.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Gertrúd, József, Jo-
zefa, Jozefina, Petúr és
Patrik napja van.
A Gertrúd germán erede-
tû nõi név, jelentése: dár-
da + erõ, más feltevések
szerint a második elem je-
lentése varázslónõ, vagy
bizalmas, kedves.
A József héber eredetû
férfinév. Jelentése: Jahve
gyarapítson, illetve Isten
tegyen a most született
gyermekekhez. Nõi párja:
Jozefa, Jozefin, Jozefina
A Patrik a Patrícius férfi-
név változata, mely latin
eredetû, jelentése: római-
nak született nemes. Nõi
párja a Patrícia.
A Petúr a Péter alakválto-
zata. A Péter férfinév a
görög Petrosz név latin
Petrus alakjából szárma-
zik. A Bibliában Péter
apostol neve Kéfa, Kéfás,
ennek görög fordítása a
Petrosz, ami a szintén gö-
rög petra szóból ered, ami
sziklát jelent. Nõi párja:
Petra.
Holnap a Sándor, Ede és
Cirill nevûek ünnepel-
nek.

Évforduló
• 1848 – V. Ferdinánd ki-
rály kinevezi Batthyány
Lajost miniszterelnökké.
Megalakul az elsõ felelõs
magyar ministerium (kor-
mány).
• 1936 – Németország fel-
mondja a locarnói egyez-

ményt, csapatai bevonulnak
az addig demilitarizált Raj-
na-vidékre.

Vicc
– Doktor úr, segítsem raj-
tam! Nézze, hogy remeg a
kezem.
– Biztosan sokat iszik!
– Á, dehogy. A felét mindig
melléöntöm.

Recept
Svájci sajtleves 
Hozzávalók: 5 dkg vaj, 5
dkg liszt, 10 dkg reszelt
ementáli sajt, 1 l húsleves
(lehet kockából is), 3 tojás-
sárgája, só, õrölt feketebors,
reszelt szerecsendió, petre-
zselyem, 3 szelet fehér ke-
nyér.
Elkészítése: A vajat felfor-
rósítjuk, hozzákeverjük a
lisztet, és közepes lángon
aranysárgára pirítjuk. Ez-
után hozzáadjuk a sajtot. A
húslevest állandó keverés
közben hozzáöntjük, majd
kis lángon kb. 10 percig fõz-
zük, közben idõnként meg-
kavarjuk. A tojássárgákat
felverjük és a leveshez ke-
verjük. Sóval, borssal és
szerecsendióval fûszerez-
zük. A petrezselymet meg-
mossuk, finomra metéljük
és a leveshez adjuk. A ke-
nyeret kockákra vágjuk,
száraz serpenyõbe tesszük,
és közepes lángon kavargat-
va minden oldalról megpi-
rítjuk. Tálaláskor a levesbe
szórjuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ingerült, sértõdékeny hangu-
latban van. Egy új szituáció
beárnyékolhatja napját. Ebbõl
könnyen kilábalhat, ha társá-
ra, partnerére hallgat. Folytas-
son eszmecserét.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy izgalmas, hívó szó kalan-
dos útra viszi. Nem kell ellen-
állnia. Sõt! Azért legyen meg-
fontolt a végsõ elhatározásban.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A csillagok állása kedvez a
karrierjének. A munkájával
egyenletesen halad. Vigyázzon
magára és azokra, akik öntõl
függenek. Bízzon jobban az
emberekben.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha feszültnek és nyugtalannak
érzi magát, keresse meg ennek
valódi okát. Ne szorongjon
olyan dolgok miatt, amelyeket
úgysem tud megváltoztatni.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Féltékenység keríti hatalmá-
ba, pedig ez eddig nem volt jel-
lemzõ önre. Az, hogy partnere
furcsán viselkedik és titokza-
tos, még nem jelenti azt, hogy
hûtlen is.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Figyelme elkalandozik, nehéz
követni a gondolatait. Szüksé-
ge van egy kevés jótékony ma-
gányra, hogy tisztába jöjjön

önmagával, érzéseivel.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Jó irányú változás a láthatá-
ron, bár nem lesz teljesen nyu-
godt ez a nap sem. Munkahe-
lyi csetepatékra számíthat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Általában mindent saját maga
old meg, nem szívesen kér se-
gítséget, még barátaitól sem.
Mintha attól félne, ha kiderül,
hogy ereje véges, akkor elveszí-
ti presztízsét.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Csupa önbizalom, kedvesen
célratörõ. Munkájával kapcso-
latos tervei elképzelései szerint
alakulnak, egy kis támogatói
segítséggel.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A csillagállás remek lehetõsé-
geket jelez. Igen sok a dolga, de
munkabírása jó, így semmi
nem állhatja útját annak,
hogy hamar végezzen. Kedve-
sét ne hanyagolja el.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Hosszú távú anyagi sikert je-
leznek a bolygók. Használja ki
kapcsolatait, és kitûnõ üzleti
érzékét. Ma találkozhat egy ré-
gi szerelmi partnerével. Érzel-
mei fellángolnak.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Feszültségek adódhatnak, de
igyekezzen intelligensen visel-
kedni. Kiemelkedõ szakmai
ajánlatot kap, amelyen érde-
mes elgondolkodni.

Horoszkóp
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Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A kedd esti visszavágók
során az Internazionale

és a Manchester United har-
colta ki a továbbjutást a lab-
darúgó-Bajnokok Ligája
nyolcaddöntõjébõl. A milá-
nói alakulat gyorsan elõny-
höz jutott Münchenben
(Eto’o, 4. perc), ám a Bayern
egy súlyos kapushiba után
egyenlített (Gomez, 21.
perc), majd a vezetést is meg-
szerezte (Müller, 31. perc). A
szünet után a vendégek nagy
izgalmak közepette kiegyen-
lítettek (Sneijder, 63. perc),
majd Pandev a hajrában a to-
vábbjutást jelentõ találatot is
megszerezte. Az Inter 3-3-as
összesítés mellett azért jutott
a negyeddöntõbe, mert há-
rom gólt lõtt idegenben a
Bayern milánói egyével
szemben. 

A BL történetében a cím-
védõ Internazionale a má-
sodik csapat, amely hazai
vereségét követõen az ide-
genbeli visszavágón kihar-
colta a továbbjutást. A bra-
vúr különös pikantériája,

hogy ez korábban éppen an-
nak az Ajax Amsterdamnak
sikerült – az 1996-os elõ-
döntõben a görög Panathi-
naikosz ellen –, amelynek
edzõje a jelenleg a Bayern
Münchent irányító Louis
van Gaal volt.

Az olaszokat Goran Pan-
dev rúgta a legjobb nyolc kö-
zé a 88. percben, s talán tõle
várták a legkevésbé a szurko-
lók, hogy a meccs hõse lesz,
ugyanis a macedón csatár ki-
fejezetten rossz formában
van ebben az idényben, az el-

sõ találkozón emiatt nem is
lépett pályára. A bajnokság-
ban mindössze kétszer ered-
ményes futballista két perccel
a lefújás elõtt védhetetlenül
lõtte ki a jobb felsõ sarkot.

Leonardo, a milánóiak ve-
zetõedzõje nehezen találta a

szavakat: „Hihetetlen ahogy
továbbjutottunk, akárcsak
Pandev fantasztikus gólja,
amely örökre beírta magát a
sorozat történetébe. Megmu-
tattuk, milyen csodálatos csa-
patszellem és taktikai intelli-
gencia jellemzi a csapatun-
kat. Nincs vége a szezo-
nunknak”. Massimo Moratti
klubelnök arról is beszámolt,
hogy José Mourinho, az
együttest tavaly BL-gyõz-
lemig vezetõ, s nyáron a Real
Madridhoz távozott tréner el-
sõk között gratulált a csapat
sikeréhez.

A Manchester United
Chachito Hernandez révén
már az 5. percben vezetést
szerzett, majd negyedórával a
zárás elõtt ugyanaz a játékos
újra betalált a marseille-i há-
lóba, 2-0. Ezzel el is dõlt a to-
vábbjutás sorsa, mert Brown
82. percben esett öngólja már
csak az Olympique szépítésé-
hez volt elegendõ. A Vörös
Ördögök 2-1-es összesítéssel
jutottak a legjobb nyolc közé,
miután Marseille-ben 0-0 volt
az eredmény. 

A negyed- és elõdöntõ sor-
solását pénteken tartják Ny-
onban. 
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Röviden
Forduló a palánk alatt

A férfi-kosárlabdabajnokság
(hétközi) 26. fordulójának
tegnapi eredményei: Nagy-
váradi CSM–Marosvásár-
helyi BC Mureº 86-75, SCM
U Craiova–Medgyesi Gaz
Metan 69-92, Csíkszeredai
Hargita Gyöngye– Brassói
CSU Cuadripol 102-58,
CSU Atlassib–CS Otopeni
75-66, BCM Argeº Piteºti–
CS Municipal 78-68. A CSU
Asesoft Ploieºti–Energia Ro-
vinari-, Kolozsvári U-Mobi-
telco BT–Temesvári BC- és
Steaua-Turabo–Politehnica
Iaºi-mérkõzések lapzárta
után fejezõdtek be. Elmaradt
nõi mérkõzésen, az A2-ben:
Gyulafehérvári LPS–Kolozs-
vári U 70-60. 

Ellopták Kemény 
Eb-serlegét 

Ellopták Kemény Dénesnek
azt az ezüstserlegét, amelyet
az olimpiai bajnoki címvédõ
férfi-vízilabdaválogatott szö-
vetségi kapitánya még az
1999-es Eb-gyõzelem alkal-
mából kapott. A rablók az
ünnepek alatt vitték maguk-
kal az emléktárgyat a szak-
vezetõ korábbi, Szépvölgyi
úti lakásából, ahol a két na-
gyobbik fia él.

Abidalt ma mûtik 

Csütörtökön megmûtik Eric
Abidalt: az FC Barcelona
francia válogatott labdarúgó-
jának daganatot távolítanak
el a májáról. Klubja közle-
ménye szerint a beavatko-
zást eredetileg péntekre ter-
vezték, de szerdán egy nap-
pal elõrébb hozták. A kata-
lán csapat szóvivõje hangsú-
lyozta, hogy nem a védõ ál-
lapotának romlása miatt vál-
toztattak az eredeti menet-
renden, hanem azért, mert
módosult a BarnaClínic el-
nevezésû intézmény mûtõjé-
nek beosztási rendje.

Magathot menesztették 

A Bajnokok Ligájában ne-
gyeddöntõs Schalke 04 lab-
darúgócsapatánál tegnap
azonnali hatállyal menesz-
tették Felix Magath vezetõ-
edzõt. A klub vezetõsége
reggeli tanácskozásán – me-
lyen nem vett részt az 57
éves tréner – foglalt állást a
váltás mellett. Magath távo-
zásáról már március elején
cikkezett a sajtó, de akkor
még csak arról volt szó,
hogy a szezon végén távozik
Gelsenkirchenbõl. 

Thorpe 
visszatérni készül 

A korábban az 50 és 100
méteres táv elsõ számú
gyorsúszóját, az orosz Alek-
szandr Popovot is edzõ Gen-
nadi Touretskivel készül Ian
Thorpe. Az ausztrálok öt-
szörös olimpiai és 11-szeres
világbajnoka február elején
jelentette be, hogy visszatér
a versenyzéshez. A 28 éves
úszófenomén 2006 novem-
berében vonult vissza, akkori
döntésével igencsak meglep-
ve az úszósportot.

BL: Inter-bravúr Münchenben

Hírösszefoglaló

Egyperces gyászszünet-
tel kezdõdnek az euró-

pai futballszövetség (UEFA)
égisze alatt e héten zajló lab-
darúgó-mérkõzések a Japán-
ban pénteken bekövetkezett
rendkívüli erejû, s hatalmas
pusztítást végzõ földrengés
és az azt követõ cunami ál-
dozatainak emlékére. A Baj-
nokok Ligája és az Európa
Liga találkozói elõtti meg-
emlékezésekrõl szóló beje-
lentést kedden tették közzé
az UEFA svájci fõhadiszállá-
sán, Nyonban. „Az európai

futballcsalád ily módon kí-
vánja kifejezni legmélyebb
együttérzését és teljes támo-
gatását a japán népnek. Kí-
vánjuk, járjon sikerrel har-
cuk, amelyet a tragédia
okozta bajok megoldásáért
folytatnak” – áll Michel
Platini UEFA-elnök közle-
ményében. Miután a sziget-
országi labdarúgó-bajnoksá-
gokat minden szinten meg-
szakították és a mûkorcso-
lya-világbajnokságot is ideig-
lenesen elhalasztották, most
a jégkorong került terítékre.
A héten születik ugyanis
döntés arról, hogy a japán

hokiválogatott részt tud-e
venni az április 17. és 23. kö-
zötti budapesti divízió I-es
világbajnokságon. Errõl a
nemzetközi sportági szövet-
ség (IIHF) tájékoztatta a tor-
nát rendezõ magyar szövet-
séget. Az IIHF közleményé-
ben az áll: a Japán Jégko-
rong-szövetség a héten
egyeztet a közelgõ vb-ken
(felnõtt, U18 és nõi) szereplõ
válogatottak szakvezetõivel,
hogy a csapatok tudják-e vál-
lalni az indulást. A távol-ke-
leti országban a természeti
csapás után törölték a hokis
Ázsia-liga döntõjét. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Mircea Sandu, a Román
Labdarúgó-szövetség

(RLSZ) elnöke egy kedd esti
tévéinterjúban kikotyogta,
hogy úgy tudja: Adrian
Mutu (képünkön) újra behívót
kap a válogatott márciusi Eb-
selejtezõire. 

Sandu szerint a Brilliáns és
az interes Cristi Chivu for-
mája meghatározó lehet a
közelgõ erõpóbákon, polari-
zálhatja a fiatalabbak igyeke-
zetét is. Az RLSZ-elnök sze-
rint Mutu tanult múltbeli hi-
báiból és alapvetõen megvál-
tozott a hozzáállása is, amit a
válogatott sorsdöntõ mérkõ-
zésein kamatoztathat. Bár
nem tudja, hogy a Fiorentina
csatára azóta tisztázta-e
ügyeit Rãzvan Lucescuval,
Mircea Sandu hiszi, hogy a
szövetségi kapitány bölcsen
dönt a trikolórok játékereje
érdekében.  

Ami a bosnyákok elleni,
zenicai összecsapást illeti,
Sandu nem osztja bizonyos
játékosok és szakvezetõk op-
timizmusát. Az elnök sze-
rint az a tény, hogy több,
külföldön szereplõ váloga-
tott nem sokat játszott az
utóbbi idõben, no meg a ha-
zai pontvadászatban tapasz-
talható formánkívüliség sú-
lyosan nyomhat a latban,
csökkenthet a válogatott
gyõzelmi esélyein.   

A szövetség elnöke június-
ra ígéri a Lucescu-korszak ki-
értékelését. Amennyiben
nem sikerül kijuttatnia a ro-
mán csapatot a jövõ évi kon-
tinensviadalra, megeshet,
hogy Rãzvan Lucescu le-
mond, de akkor is hazai
szakemberben képzelik el az
utódlást.   

Visszatérve Adrian Mutu-
ra, a csatár utoljára 2009. ok-
tóber 10-én öltötte magára a
válogatott mezét, azon az
ominózus, Szerbia elleni vb-
selejtezõn (0-5). A megaláz-
tatás után a Brilliáns elhagy-
ta a válogatott edzõtáborát,
és mulatott egyet Újvidéken,
Ratko Buturoviccsal, a Voj-
vodina elnökével. Ezután
döntött úgy Rãzvan Luces-
cu, hogy mellõzi a játékost,
de késõbbi nyilatkozataiban
nyitva hagyta a kiskaput a
visszatéréshez. 

Március végén Románia
két Európa-bajnoki selejtezõt
is vív, 26-án, Zenicán, Bosz-
nia-Hercegovina vendége
lesz, 29-én pedig a sereghajtó
Luxemburg látogat Piatra
Neamþra. E találkozókat
megelõzõen a D csoportban
Francaiország (9 pont / 4
mérkõzés) vezet Fehérorosz-
ország ( 8 / 4),  Albánia (5 /
4), Bosznia-Hercegovina (4 /
3), Románia (2 / 3) és Lu-
xemburg (1 / 4) elõtt. A 9 se-
lejtezõcsoport gyõztese és a
legjobb csoportmásodik kijut
a 2012-es Eb-re, a fennmara-
dó négy helyért a többi nyolc
csoportmásodik vív páron-
ként osztályzót. A jövõ évi
kontinensviadalt közösen
rendezi Lengyelország és
Ukrajna. 

A Brilliáns visszatér? Gyászszünetek Japánért

Goran Pandev, az Inter csatára, aki a gyõzelmet és a tovabbjutást jelentõ gólt lõtte Münchenben

Labdarúgás 

T. J. L.

A legjobb nyolc közé ju-
tás a tét a labdarúgó-Eu-

rópa-liga ma este pályára lé-
põ 16 csapata számára, lefu-
tott mérkõzés aligha van. Ta-
lán azok a visszavágók, ame-
lyek házigazdái idegenben
remekeltek. A spanyol Villa-
rreal a leverkuseni 3-2 után
fogadja a német Bayert, míg
a Szpartak Moszkva–Ajax
Amsterdam és FC Porto–
CSZKA Moszkva-revánsok
is 1-0-ról indulnak. 

Szentpétervárott sem va-
lószínû a fordítás, miután
az orosz Zenit 3-0-ra vesz-
tett a holland Twente
enschedei otthonában.
Nem lesz könnyû dolga a
Manchester Citynek sem,
miután az ukrán Dinamo 2-
0-ra nyerte a kijevi elsõ
mérkõzést. A Sport.ro ezt a
mérkõzést közvetíti élõben
20 órai kezdettel.  

Ugyanaz az adó 22 órától
Liverpoolba kapcsol, ahol a
Vörösök 0-1-gyel kezdenek a
portugál Sporting Braga elle-
nében. Óriási csata várható
Párizsban és Glasgow-ban,
ahol a PSG 1-2-vel vág neki a
Benfica Lisszabon elleni ta-
lálkozónak, a skót Rangers
pedig a PSV elleni, eind-
hoveni 0-0 elõnyével.      

A 2010–11-es sorozat leg-
eredményesebb gólszerzõi
hét-hét alkalommal találtak
be, Falcao (képünkön) (Porto)
és Giuseppe Rossi (Villa-
rreal) is ma este javíthat.
Tomas Necid (CSZKA

Moszka) hat gólt szerzett, to-
vábbi öt játékos pedig egy-
formán ötöt. 

Roman Jeremenko, a Di-
namo Kijev játékosa hat gól-
passzt adott, Arthur Boka
(VfB Stuttgart) ötöt, Joao
Pereira (Sporting Braga) és
Nuri Sahin (Borussia Dort-
mund) pedig 4-4-et.  

Hulk (Porto) 27 lövésébõl
18 ment kapura, Edinson
Cavani (Napoli) is 18-szor
adott munkát a kapusoknak,
de 34 lövésbõl. Giuseppe
Rossi (Villarreal) 17 kapura
lövésébõl csak egy tévesztett
célt, míg a magyar Dzsu-
dzsák Balázs (PSV Eindho-
ven) 25 kisérletébõl 11. 

Vitalij Rogyionov (BATE
Boriszov) 32-szer szabályta-
lankodott, míg Artem
Milevszkijt (D. Kijev) 40-szer
rúgták fel. További öt játé-
kossal együtt Javier Pastore
(Palermo) négy sárga lapot
kapott az idényben, de õ az
egyedüli, akit kétszer ki is ál-
lítottak. 

Európa Liga-visszavágók
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