
Egy Bukarest melletti roncs-
autótelepen tett terepszemlén

jelentette be tegnap Emil Boc kor-
mányfõ és Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter a ronc-

sautóprogram idei folytatását. A
magánszemélyek számára né-
hány nappal ezelõtt, a jogi szemé-
lyek  számára pedig tegnap „dör-
dült el a startpisztoly”. 6. oldal 

ÚMSZ

Szorult helyzetbe került teg-
naptól Adrian Severin szoci-

áldemokrata európai parlamenti
képviselõ, aki – a The Sunday Ti-
mes szerint – pénzért vállalta ke-
reskedelmi érdekeket szolgáló
törvénymódosítások benyújtását
és vállalati tanácsadói munkakör
betöltését: hivatalból vizsgálatot
indított ellene a román korrupció-
ellenes ügyészség, megkezdte
vizsgálódását ügyében az Euró-
pai Parlament is, az EP szocialis-
ta frakciójának vezetõje pedig fel-
szólította, mondjon le képviselõi
mandátumáról. Severin azonban
erre nem hajlandó. Tegnapi sajtó-
tájékoztatóján a politikus ártat-
lanságát védte. 3. és 4. oldal 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1685 ▲
1 amerikai dollár 2,9428 ▼
100 magyar forint 1,5354 ▲

A külcsínyre ügyel a kormány

Az épületek homlokzatainak felújítására
kötelezik az ingatlanok tulajdonosait az ön-
kormányzatok, a beruházásért cserében
adókedvezmény járhat. A vasárnap este el-
fogadott kormányrendelet célja az állag-
megõrzés és a mûemlékvédelem. 

Ismét Rãdescu az igazgató

Pert nyert a mû-
velõdésügyi tárca
ellen és visszake-
rült állásába Vlad
Rãdescu, a Ma-
rosvásárhelyi
Nemzeti Színház
korábban me-
nesztett vezér-
igazgatója. A
színházat nem
értesítette senki a
döntésrõl, csupán
„hallomásból”
tudnak a történ-
tekrõl.

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 2
Megosztott a világ

Az éjszakai bombázásokat követõen a nem-
zetközi koalíció folytatta légitámadásait.
Kadhafi fõparancsnoki állása és rezidenciá-
ja megsemmisült. Bãsescu hangsúlyozta:
Bukarest tiszteletben tartja az ENSZ BT-ha-
tározatot, és várja a NATO döntését.

Kultúra 8

Diplomácia, kudarcok
és baklövések között

A román diplomácia ilyen kudarcainak és
baklövéseinek megszaporodása aligha
nincs összefüggésben azzal, hogy az ösz-

szes tárca közül a külügymi-
nisztérium szenvedte el talán
a legjelentõsebb költségmeg-
szorításokat. (...) A külpoli-
tika elhanyagolása, feláldo-

zása a belpolitikai problé-
mák oltárán elõbb-utóbb

megbosszulja magát,
és ennek lehetünk ta-
núi most.

Salamon 
Márton László

Emil Boc és Borbély László a bukaresti roncstelepen

Az abrudbányai mócok tegnap Avram Iancu szobra elõtt verõdtek össze. Tiltakozásuk nem a magyarok, hanem Csibi Barna személye ellen szólt Fotó: ÚMSZ

Fotó: Tofán Levente

Severin-ügy:

szorul a hurok 
S. M. L.

„Nagy esélyt látok arra, hogy
még ebben a parlamenti ülés-

szakban elfogadjuk a kisebbségi
törvényt” – szögezte le az Új Ma-
gyar Szó kérdésére tegnap Emil
Boc. A miniszterelnököt arról
kérdeztük, megítélése szerint
mennyire vetették vissza a kisebb-
ségek jogállásáról szóló törvény
elfogadásának folyamatát a ro-
mán–magyar viszonyt beárnyé-
koló történések: az Avram Iancu-
bábu szimbolikus felakasztása
Csíkszereda fõterén, illetve a már-
cius 15-i erdélyi ünnepségeken el-
hangzott, a román parlamenti el-
lenzék által kifogásolt magyar hi-
vatalos beszédek és azok „kiegé-
szítései”. Folytatása a 3. oldalon 

„Késik, de nem  

múlik” a törvény 
Roncsprogram, újratöltve

Hiába várta tegnap az abrudbányai Avram Iancu-szobor elõtt a mintegy ötven tiltakozó
helybéli, illetve hírtelevízió-tudósító Csibi Barnát, a móc forradalmár „felakasztásával” el-
híresült csíkszeredai adóügyi ellenõr 21 napos pihenõszabadsággal kezdte el hat hónapos
Fehér megyei kiküldetését. Gábor Ferenc abrudbányai református lelkész megkönnyebbül-
ten számolt be az ÚMSZ-nek arról, hogy a mócföldi városkában történt megmozdulás
nem kapott magyarellenes felhangokat. A helyiek reakciója láttán az adóhatóság vezetõje
már azt fontolgatja, hogy mégse helyezze Abrudbányára Csibi Barnát. 3. oldal 

Elüldözték a „hóhért”
Nem kérnek az abrudbányaiak az Avram Iancu-bábut felakasztó Csibi Barnából
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Röviden

Ukrán–magyar szópárbaj

Ukrajna nemzetbiztonságát veszélyeztetné,
ha állampolgárai tömegesen vennék fel a
román és magyar állampolgárságot – kö-
zölte tegnap Mikola Tomenko, az ukrán
parlament elnökhelyettese. A Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség és az
egész kárpátaljai magyarság aggódva figyeli
az utóbbi hónapok magyarellenes megnyil-
vánulásait Kárpátalján és Ukrajnában – kö-
zölte a magyar szervezet elnöksége ugyan-
csak tegnap Ungváron.

„Hiteles ember” a két új tag

Megválasztotta tegnap a Magyar Ország-
gyûlés Cinkotai Jánost és Kocziszky Györ-
gyöt a Magyar Nemzeti Bank monetáris ta-
nácsának tagjává hat évre. A két személyt
hitelesnek nevezték kommentárjaikban lon-
doni felzárkózó piaci elemzõk, akik szerint
a testület kiegészülése után sem várható
„radikális” fordulat a jegybank monetá-
ris politikájában.

Bahrein összeesküvéstõl tart

A bahreini királyságnak sikerült meghiúsí-
tania az Öböl menti Együttmûködési Ta-
nács (GCC) tagállamai ellen húsz-harminc
éve szövõdõ külföldi összeesküvést – jelen-
tette ki a szigetország államfõje. Hamad
bin Isza al-Kalifa feltehetõen Iránra utalt.
Az arab ország azzal vádolja Teheránt,
hogy támogatja a bahreini kormány elleni
tiltakozásokat. A napokban kiutasították
Bahreinbõl az iráni ügyvivõt.

Az MKP Bugárt bírálja

A Magyar Koalíció Pártja számára elfogad-
hatatlan, hogy Bugár Béla, a Most–Híd
párt elnöke a szlovák közszolgálati televí-
zió vasárnapi vitamûsorában azt mondta: a
szlovák állampolgársági törvény megvál-
toztatásával meg kellene várni a magyar al-
kotmány elfogadását.

Bocsánatkérés fotókért

Az amerikai hadsereg közleményben kért
bocsánatot azokért a nyilvánosságra ke-
rült fotókért, illetve a fényképek okozta
lelki szenvedésért, amelyek az Afganisz-
tánban szolgáló amerikai katonák rémtet-
teit mutatják. A Der Spiegel címû német
hetilap tegnap utcára került számában há-
rom felvételt közölt az amerikai katonák
kegyetlenkedésérõl.

Izraeli–palesztin rakétaváltás

Újabb támadások érték Izrael déli részét
vasárnap a Hamász palesztin radikális
szervezet ellenõrzése alatt álló Gázai öve-
zetbõl, miután szombaton 50 aknagránátot
lõttek ki rájuk izraeli területrõl, s az övezet
határán lelõttek két fiatal palesztint. Vasár-
nap két rakéta csapódott be izraeli terüle-
ten, de egyik sem szedett áldozatot, vagy
okozott anyagi kárt. 

Hírösszefoglaló

A nyugati légierõ gépei tegnap
kora reggelig bombázták a

Moammer Kadhafi líbiai vezetõ-
höz hû erõket az ország keleti ré-
szén lévõ, stratégiai jelentõségû
Adzsdábíja környékén – közölték
a felkelõk. A város korábban a fel-
kelõk kezén volt, és most szeret-
nék visszafoglalni. „Hajnali há-
romkor megtámadtuk Kadhafi
erõit, amiért õk visszavágtak. Még
mindig Adzsdábíja keleti végénél
vannak” – mondta egy felkelõ a
várostól 15 kilométerre lévõ ez-
Zuveitína városból. Õ és más
fegyveres társai állítása szerint a
légitámadások vasárnap késõ este
kezdõdtek. Mások szerint a légitá-
madások fõleg a város nyugati
szélét érték. „Várjuk, hogy a fran-
ciák bombázzák õket. És várunk
utánpótlásra is” – mondta egy
másik felkelõ, amikor arról kér-
dezte egy tudósító, hogy mikor
rohanják meg Adzsdábíját.

John Lorimer vezérõrnagy, a
brit vezérkar stratégiai kommu-
nikációs igazgatója a líbiai had-
mûveletek eddigi menetét értéke-
lõ sajtótájékoztatóján közölte: el-
lenzéki források beszámolói sze-
rint Kadhafi megkezdte hadere-
jének kivonását Bengázi környé-
kérõl, és a kormányerõk most
más országrészekben fokozzák
támadásaikat.

A brit katonai szóvivõ a kijelölt
célpontokról csak annyit mon-
dott, hogy azok a líbiai hadsereg

vezénylési és ellenõrzõ rendsze-
rének elemei, beleértve a légvé-
delmi rendszereket. A támadást a
brit királyi haditengerészet egyik
Trafalgar osztályú tengeralattjá-
rója vezette be, Tomahawk robot-
repülõgépek indításával; ezek
„sikeresen elérték a kijelölt cél-
pontokat”. 

A Kadhafihoz hû légvédelmi
erõket Bengázi térségében olasz
repülõgépek támadták. Az itáliai
erõk elsõ alkalommal vettek részt
az észak-afrikai országot célzó
hadmûveletekben – közölte Mau-
ro Gabetta parancsnok.

Kadhafi több ezer hívét külde-
né „békemenetben” az északke-
let-líbiai Bengáziba, fegyveres
felkelés fellegvárába, miután
francia vadászbombázók meg-
semmisítették a rezsim harcko-
csijait. A Jana líbiai állami hír-

ügynökség szerint Kadhafi talál-
kozott egy népi bizottság tagjai-
val, hogy megszervezzenek egy
„zöld felvonulást” Bengáziba. A
menetben több líbiai törzs is kép-
viseltetné magát. A „tiltakozók”
békés szándékuk jeléül „olajág-
gal a kézben” vonulnának Ben-
gáziba, ugyanakkor fegyveresek
is kísérnék õket, hiszen „a másik
oldal fel van fegyverkezve” – je-
lentette a líbiai állami hírügy-
nökség.

Az EU és tagállamai támogat-
ják azokat az akciókat, amelyek a
Biztonsági Tanács határozatával
összhangban szükségesek a líbiai
polgári lakosság, illetve az általa
lakott, támadás által fenyegetett
területek megvédése érdekében –
áll az uniós országok külügymi-
nisztereinek brüsszeli tanácskozá-
sán elfogadott állásfoglalásban. 

ÚMSZ-összeállítás

Növekedni kezdett a nyomás
helyi idõ szerint tegnap haj-

nalban a Fukusima-1 japán atom-
erõmû hármas reaktorblokkjá-
ban. A japán szakhatóságok kez-
detben azt fontolgatták, hogy
szellõztetéssel, azaz egy külsõ
szelep megnyitásával oldják meg
a problémát, ami viszont a sugár-
zás hirtelen megugrásával járt
volna. A 3-as reaktor személyze-
tét nap közben mégis evakuálni
kellett, mivel feketére váltó szürke
füst kezdett felszállni a berende-
zésbõl. Késõbb, az esti órákban

fehér füst keletkezett a 2-es reak-
torban, miközben a 3-asnál meg-
szûnt a hasonló rendellenesség. A
biztonsági hivatal nem adott ma-
gyarázatot a történtekre, de szak-
értõk szerint nem páráról, hanem
valamilyen égésbõl származó
füstrõl van szó. 

Petar Cordingley, az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) regi-
onális kirendeltségének illetékese
tegnap arra figyelmeztetett, hogy
a japán élelmiszerekben talált su-
gárszennyezés jóval magasabb a
korábban gondoltaknál, a helyzet
tehát sokkal súlyosabb annál,
mint eleinte hitték, amikor úgy

ítélték meg, hogy a sugárszennye-
zettség problémája mindössze a
balesetet szenvedett fukusimai
atomerõmû 20-30 kilométeres
körzetére korlátozódik. A sugár-
fertõzött japán zöldségek, a
szennyezett tej és víz már aggo-
dalmat okoz más térségbeli orszá-
gokban is. Tegnapi hírügynökségi
jelentések szerint a pekingi bevá-
sárlóközpontokban például szá-
mottevõ mértékben csökkent a ja-
pán élelmiszerek iránti kereslet.

A Japánnak kölcsönbe adott
mûkincseik miatt aggódnak a
nagy európai múzeumok, ame-
lyek azonban még nem hívják vis-

sza darabjaikat a földrengéstõl,
szökõártól és nukleáris válságtól
sújtott országból. Jelenleg a többi
közt a frankfurti Städel Múzeum,
a müncheni Lenbachhaus, a pári-
zsi Pompidou Központ, az amsz-
terdami Van Gogh Múzeum, va-
lamint a szintén amszterdami
Rijksmuseum birtokában álló
munkák szerepelnek kölcsönkiál-
lításokon Japánban. Károkkal
csak akkor kellene számolni, ha
hosszú idõn át erõsen radioaktív
töltésû részecskék érnék a tárgya-
kat – tette hozzá Robert Linke, az
osztrák mûemlékvédelmi hivatal
laboratóriumának a vezetõje. 

Füst tört ki a japán reaktorokból

MTI

További korlátozó intézkedé-
sekben, illetve az eddigi intéz-

kedések kiterjesztésében állapod-
tak meg tegnap az EU-országok
külügyminiszterei Líbia, vala-
mint Fehéroroszország és Egyip-
tom vonatkozásában. Brüsszeli
ülésükön a tárcavezetõk jóvá-
hagyták azt az indítványt, hogy
újabb tizenegy fõt vegyenek fel a
beutazási tilalommal és vagyon-
befagyasztással sújtott líbiai sze-
mélyek listájára, valamint kilenc-
cel bõvítsék a vagyonbefagyasz-
tással sújtott líbiai jogi személyek
listáját. Fehéroroszországgal
szemben szintén hatályban ma-
rad a vízumtilalom, illetve szá-
mos olyan személy vagyonát zá-
rolják, aki felelõsséget visel az or-
szágban tapasztalható elnyomá-
sért. Ezt a listát most további 19
személlyel kiegészítik. A minisz-
terek úgy döntöttek továbbá,
hogy vagyonbefagyasztással súj-
tanak 19 olyan egyiptomi sze-
mélyt is – köztük Hoszni Muba-
rak volt elnököt –, aki felelõs az
egyiptomi állami alapok felhasz-
nálásával kapcsolatos visszaélése-
kért. Az EU és tagállamai támo-
gatják azokat az akciókat, ame-
lyek az ENSZ BT határozatával
összhangban szükségesek a líbiai
polgári lakosság, illetve az általa
lakott, támadás által fenyegetett
területek megvédéséhez – áll az
uniós országok külügyminisztere-
inek tegnapi brüsszeli tanácsko-
zásáról kiadott állásfoglalásban.
A dokumentum szerint az unió
minden érintettnek kész humani-
tárius segítséget nyújtani. A mi-
niszterek azzal bízták meg
Catherine Ashtont, az EU kül- és
biztonságpolitikai fõképviselõjét,
hogy folytassa a humanitárius se-
gítségnyújtási és polgári védelmi
mûveletek elõkészítését, beleértve
a tengeri mûveleteket is. Közvet-
len EU-részvétel nem lesz a közös
líbiai katonai mûveletekben – je-
lentette ki az unió soros elnöksége
nevében Martonyi János magyar
külügyminiszter. A budapesti dip-
lomácia irányítója elmondta: vál-
ságkezelési koncepciótervezet ké-
szült, amelynek két eleme van: a
humanitárius segítségnyújtás, va-
lamint a fegyverembargó betartá-
sának tengeri ellenõrzése. „Az
biztos, hogy az EU közvetlenül
katonai mûveletekben részt venni
nem fog. De a tengeri ellenõrzés-
ben, ha ezt a tagállamok úgy íté-
lik meg, részt tud venni” – tette
hozzá. 

Aktivizálódik
az uniós
külpolitika

Románia nem vesz részt a líbiai katonai beavatkozásban

Traian Bãsescu államfõ a román közszolgálati televíziónak adott
nyilatkozatában hangsúlyozta, Bukarest tiszteletben tartja a Líbi-
áról szóló ENSZ BT-határozatot, és várja a NATO döntését.
Hozzátette, hogy a NATO-tag Románia a katonai beavatkozás-
ban nem képes részt venni, de támogatni tud egy humanitárius
mûveletet. Teodor Baconschi külügyminiszter tegnap a képvise-
lõház külügyi bizottságának meghívására vázolta a román diplo-
mácia Líbiával kapcsolatos álláspontját. Eszerint Bukarest fenn-
tartások nélkül támogatja a Kadhafi-rezsim megbuktatását.
„Minden legitimitásukat elveszítették, amikor fegyvert fogtak sa-
ját népükre. Nincs visszaút számukra” – fogalmazott Baconschi.
Az esetleges román részvétellel kapcsolatban a külügyminiszter
elmondta, errõl a Legfelsõbb Védelmi Tanács (CSAT) dönt majd
azt követõen, hogy a NATO, illetve az Európai Unió kialakítja
egységes álláspontját a katonai beavatkozással kapcsolatban.

Ostrom alatt Líbia
Bombázzák a nyugati szövetségesek Kadhafi állásait

Szövetséges rakétatámadás Bengázinál. A cél a líbiai lakosság megvédése, nem a felkelõk támogatása

Román lapszemle

Jóllehet Romániát agrárországnak tartják,
élelmiszer-importja mégis meghaladja az
évi 3,5 milliárd eurót. Ez annyi, mint Ma-
gyarország és Bulgária élelmiszer-behozata-
la együttvéve. A romániai élelmiszerek 65
százaléka külföldrõl származik. (Adevãrul)

Az adóhivatal lefoglalta Cornel Nisto-
rescu egyik házát, miután az ismert publi-
cista jelentõs adóhátralékot halmozott fel.
(Kamikaze) Meghaladja a harmincmillió
lejt a hatos lottó fõnyereménye. A vasárna-
pi sorsoláson sem akadt telitalálatos szel-
vény. (Evenimentul zilei) Több mint 400
ezer lejt fizetett tavaly a kormány alkalma-
zottainak bukaresti elszállásolásáért.
(România liberã)  A legkisebb édesvíz-tar-
talékkal rendelkezõ európai országok közé
tartozik Románia – derül ki a vízügyi ható-
ság felmérésébõl. (Curentul)



Moldován Árpád Zsolt

„Aggodalommal figyeltem az
események lefolyását. Az itt

élõ kis magyar közösség is kez-
dettõl fogva tudta, hogy Csibi
Barna meggondolatlan tette hát-
rányos lesz számára, és attól tar-
tottunk, hogy ez ránk is kihatás-
sal lesz. Hál’istennek nem ez tör-
tént” – jelentette ki az ÚMSZ-nek
Gábor Ferenc. Abrudbánya refor-
mátus lelkésze röviddel azután,
hogy tegnap a mócföldi kisváros
fõterén, a református templom
elõtt felállított Avram Iancu-szo-
bor elõtt összegyûlt mintegy 200-
250 helybéli román nemzeti zász-
lókat lobogtatva, hazafias dalokat
énekelve, és a Székely Gárda ve-
zetõjének Abrudbányára való he-
lyezése ellen tiltakozott. A lelkész
Kopenetz Lóránd, az Abrud-
bányai Magyar Kulturális Egye-
sület elnökének társaságában
szemlélte a történteket.

A mintegy 70 fõs magyar kö-
zösség világi és egyházi vezetõi
megkönnyebbülten vették tudo-
másul, hogy a megmozdulás nem
kapott magyarellenes felhango-
kat, a szónokok nem is annyira
Csibi Barna tettével „foglalkoz-
tak”, inkább Sorin Blejnar, az
adóügyi hivatal (ANAF) igazga-
tójának cinikus döntését kifogá-
solták. „Nem a magyar közösség
ellen tiltakoztak a tüntetõk. A ha-
zafias felszólalásokból inkább
együttérzést és az évszázados
együttélés közös hangját hallottuk
meg” – mondta lapunknak Kope-
netz Lóránd.

Mint ismeretes, Csibi Barnát
azt követõen helyezték át a Hargi-
ta megyei adóhatóságtól hat hó-
napra Abrudbányára, hogy már-
cius 14-én Csíkszereda fõterén fel-
akasztott egy Avram Iancut ábrá-
zoló szalmabábut. Akciójáról vi-
deofelvételt is készített, majd fel-

töltötte azt a YouTube video-
megosztó portálra. A Székely
Gárda vezetõje akár bíróság elé is
kerülhet: az ügyészség eljárást in-
dított ellene diszkriminációra tör-
ténõ uszítás gyanújával.

Inába szállt a bátorsága?

Bár a hét végén Csibi Barna
még magabiztosan azt nyilatkoz-
ta, vállalja az abrudbányai „emig-
rációt”, és kész hat hónapig a
mócvidék központjában dolgozni
adóellenõrként, tegnap reggel
nem új munkahelyén, hanem
Gyulafehérváron, a Fehér megyei
adóhivatal igazgatójánál jelentke-
zett. Új felettesével folytatott
négyszemközti beszélgetést köve-
tõen közölte: huszonegy napra pi-
henõszabadságra megy. Csibi azt

is elmondta, hogy óvást tervez be-
nyújtani a döntés ellen, amellyel
Sorin Blejnar, az ANAF vezetõje
a csíkszeredai incidens után áthe-
lyezte õt Abrudbányára.

Marius Zinca, a gyulafehérvá-
ri hivatal vezetõje elmondta, tár-
gyalni fognak az ANAF illetéke-
seivel Csibi helyzetérõl, és java-
solni fogja, hogy a fiatalember
Gyulafehérváron dolgozhasson.
Szerinte Csibi szabadságra vonu-
lása azért a legjobb megoldás,
mivel az Abrudbányán kezdõ-
dött tiltakozó akciók elfajulhat-
nak. A kialakult helyzetre Sorin
Blejnar is reagált, tegnapi közle-
ményében kifejtette: ha az
abrudbányai lakosok ellenzik
Csibi jelenlétét a városban, az
adóellenõrt áthelyezhetik a Fe-
hér megyei városból.

Kirúgatnák Csibit

Eközben a Szociál-Liberális
Unióba (USL) tömörült ellenzé-
ki honatyák aláírtak egy kér-
vényt, amelyben azt követelik
Sorin Blejnar ANAF-elnöktõl,
hogy menessze Csibi Barnát.
Victor Ponta szociáldemokrata
elnök szerint Blejnar megsértette
a helyi közösséget, és a helyi sta-
bilitást veszélyeztette azzal, hogy
a csíkszeredai adóellenõrt „Er-
dély szívébe” helyezte át. Mint
ismert, Csibi tettét az RMDSZ és
az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács vezetõje is elítélte. 

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök leszögezte: az ilyen jellegû
szélsõséges megnyilvánulások
nem jellemzik az erdélyi ma-
gyarságot. 
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Románia külpolitikájáról
a magyar diplomácia és a
(magyarországi és erdé-
lyi) magyar közvéleke-

dés általában azt tart-
ja, hogy leleményes és
hagyományosan jól

ráérez a lehetõsé-
gekre, kihasználja
azokat. Kiválóan

egyensúlyoz a regionális és világhatalmi
érdekek között, az ország érdekeinek megfe-
lelõen maximalizálva a hasznot és az elér-
hetõ-kicsikarható eredményeket. Erre törté-
nelmi példaként a magyarok legtöbbször a
két világháború utáni békeszerzõdéseket
említik, amelyekbõl az akkori román dip-
lomácia a lehetõ legtöbbet hozta ki, elsõ-
sorban területi követelések tekintetében.
A románoknak, hivatásos és amatõr ro-
mán történészeknek már nincs ennyire jó
véleményük saját diplomáciájukról. A bé-
keszerzõdésekrõl azt tartják – fõleg a máso-
dik világháborút követõekrõl –, hogy jogta-
lanul megfosztották Romániát olyan terü-
letektõl, amelyeket sajátjainak tekint, neve-
zetesen Besszarábiától és Észak-Bukoviná-
tól. Szintén rossz a közvélekedés az 1989
utáni román külpolitikáról, amelynek az
észak-atlanti és az európai uniós csatlako-
záson kívül nem sok pozitív oldaláról esik
szó, kivéve talán a Kígyó-sziget ügyében a
Hágai Nemzetközi Bíróságon elért, Buka-
rest szempontjából kedvezõ ítéletet.
Az utóbbi napok történései inkább a ro-
mán (ön)bírálóknak, mint a magyar mél-
tatóknak adnak igazat. A líbiai katonai
beavatkozás ügyében kialakult kommuni-
kációs zavar, illetve a megkésett államel-
nöki álláspont a román külpolitika esetle-
gességét, a következetesség, a céltudatosság
teljes hiányát mutatja. Traian Bãsescu
ugyanis – aki immár hetedik éve a román
állam feje – az Egyesült Államokkal és
annak legközelebbi katonai szövetségesé-
vel, Nagy-Britanniával való kapcsolat mi-
nél szorosabbra fûzését hirdette meg elsõ
elnöki mandátumának legelején (emlék-
szünk a szállóigévé is vált Bukarest–Lon-
don–Washington-tengelyre), amivel együtt
járt a közel-keleti konfliktusgócokban való
közvetlen román katonai részvétel is.
Mindezt a jelentõs diplomáciai, katonai,
politikai és erkölcsi befektetést azonban le-
nullázhatja most az a kétértelmû, habozó,
kihátrálásra utaló gesztus, amelyet a ro-
mán diplomáciától a líbiai háború kérdé-
sében láthattunk. 
Hasonlóan ügyefogyott reakciónak tekint-
hetõ a katasztrófák sorozata által sújtott
Japánból hazamenekíteni kívánt román ál-
lampolgároknak nyújtott külügyminisztéri-
umi támogatás is. A felemás segítség – a
különjáratra felszállni akaróktól ezereurós
„akciós” repülõjegyár elkérése – olyannyira
rossz szájízt hagyott a Japánban rekedt ro-
mánokban, hogy sokan meg is gondolták
magukat, vállalva inkább a radioaktív su-
gárzásveszélyt, mint hogy egy érzéketlen
anyaország „gondoskodását élvezzék”.
A román diplomácia ilyen kudarcainak és
baklövéseinek megszaporodása egyébként
aligha független attól, hogy az összes tárca
közül a külügyminisztérium szenvedte el
talán a legjelentõsebb költségmegszorításo-
kat. Nem érhetõk el ugyanis eredmények
olyan mértékû megvonások után, mint
amelyek külképviseletek felszámolásától
nagykövetek kinevezésének évekig nyúló
halogatásáig és személyzetleépítésekig, bér-
levágásokig mindent magukba foglaltak. A
külpolitika elhanyagolása, feláldozása a
belpolitikai problémák oltárán elõbb-utóbb
megbosszulja magát, és ennek lehetünk ta-
núi most.
No meg annak, hogy az alkotmány szerint
az országot külpolitikai kérdésekben elsõ-
sorban képviselni hivatott államfõ igencsak
gátlásos ezen a téren. Miközben az alap-
törvény által az államhatalom egyéb szer-
veire szabott hatásköröket gátlástalanul el-
orozza.

Diplomácia, kudarcok

és baklövések között

Salamon 
Márton László

Elüldözték a „hóhért”

Folytatása az 1. oldalról

Borbély László környezetvédelmi
miniszter, az RMDSZ ügyvezetõ
alelnöke szerint „nem használt a
kisebbségi törvény ügyének” az,
ami az utóbbi idõszakban történt.
„Egy ilyen dolognak, mint ami-
lyen Avram Iancu szimbolikus fel-
akasztása, mindig megvan a nega-
tív hozadéka. Éppen a napokban
állított meg egy bukaresti román
úriember, aki elmondta, hogy õ
nagyon tisztel bennünket magya-
rokat, az RMDSZ-t, de azért
»miért kellett ilyesmit csináljunk«
mi, magyarok? Tehát az ilyesmi
visszaüt ránk, mint egy bume-
ráng” – magyarázta Borbély.
Ugyanakkor leszögezte, a koalíci-
ós megállapodásban a kisebbségi

törvény elfogadásának határideje
július elseje, ami kötelezi a koalí-
ciós partnereket. 

Mint ismert, a kisebbségi tör-
vényrõl a képviselõház emberjogi
bizottságának kell jelentést írnia.
A testület RMDSZ-es tagja, Varga
Attila lapunknak szintén elismer-
te: a történtek késleltetik a jogsza-
bály vitáját. „Jobb is, ha még nem
kezdjük el a törvény tárgyalását,
hagyjuk, hogy csillapodjanak a
kedélyek” – magyarázta a politi-
kus. Március 8-án a politikus la-
punknak azt nyilatkozta: „két-há-
rom héten belül, de mindenkép-
pen a bizalmatlansági indítvány-
ról történõ március 16-i szavazás
után” tûzi napirendre a képviselõ-
ház emberjogi szakbizottsága a
kisebbségi törvényt. 

Késik a kisebbségi törvény

Abrudbánya lakói éhségsztrájkot is kilátásba helyeztek arra az esetre, ha Csibi Barna a városukba költözik

A szenátus nem ítélte el Budapestet
A szenátus tegnap elutasította az ellenzéki liberálisoknak azt a
javaslatát, hogy napirendre tûzzék a magyarországi politikusok
március 15-i kijelentéseit elítélõ nyilatkozatot. A képviselõház
vezetõsége azonban arra utasította a külügyi bizottságot, holna-
pig dolgozzon ki jelentést az ellenzéki tervezetrõl. „A liberálisok
tervezetében továbbra is az szerepel, hogy Orbán Viktor március
15-i üzenete irredenta és románellenes volt. Még azt a fáradtsá-
got sem vették, hogy ezt az állítást visszavonják” – nyilatkozta
lapunknak Korodi Attila, a külügyi bizottság elnöke. A politikus
úgy fogalmazott: reméli, sikerül meggyõzni képviselõtársait
arról, hogy ebben a formájában az ellenzék által javasolt állás-
foglalás „kész öngyilkosság”. Hozzátette, nem tudja megjósol-
ni, mekkora sikerrel jár majd ez a próbálkozása.

Cs. P. T.

Szorult helyzetbe került teg-
naptól Adrian Severin szociál-

demokrata európai parlamenti
képviselõ, aki – a The Sunday Ti-
mes szerint – pénzért vállalta ke-
reskedelmi érdekeket szolgáló tör-
vénymódosítások benyújtását és
vállalati tanácsadói munkakör be-
töltését: hivatalból vizsgálatot in-
dított ellene a román korrupcióel-
lenes ügyészség, megkezdte vizs-
gálódását ügyében az Európai
Parlament is, az EP szocialista
frakciójának vezetõje pedig fel-
szólította, mondjon le képviselõi
mandátumáról.

Mint ismert, a brit lap három
EP-képviselõt leplezett le vasárna-
pi oknyomozó cikkében: az oszt-
rák kereszténydemokrata Ernst
Strasser (Európai Néppárt) még
vasárnap este lemondott; példáját
tegnap követte a szlovén szocialis-
ta Zoran Thaler is.

Adrian Severin volt külügymi-
niszter egyelõre pártjának vezetõ-
ségében betöltött tisztségét füg-
gesztette fel. A Szociáldemokrata
Párt elnöke, Victor Ponta Hot-
newsnak tegnap azt nyilatkozta:
felkérte az EP-képviselõt, hogy az
ügy tisztázásáig függessze fel ön-
ként a párttagságát is. 

Severin azonban erre a jelek
szerint nem hajlandó. Tegnapi bu-

karesti sajtótájékoztatóján ártat-
lannak mondta magát, szerinte a
történet arról szól, hogy Brüsszel-
ben meg akarnak szabadulni egy
“„ényelmetlen” személytõl.
„Nem vagyok korrupt. Ám ké-
nyelmetlen vagyok. Úgy törnek a
vesztemre, hogy a hitelemet akar-
ják megtépázni” – védekezett a
politikus. Severin szerint a brit lap
újságírói meghamisították azokat
az interneten is bemutatott video-
felvételeket, amelyek a korrum-
pálhatóságát bizonyítják. A felvé-
telek szerint a politikus elvállalta
az önmagukat egy lobbicég képvi-
selõinek kiadó újságírók elõtt,
hogy 100 ezer euróért évente hat
alkalommal részt vesz a „cég” ta-
nácsadó testületének ülésein.

Az EP vezetõi azonban komo-
lyan veszik a The Sunday Times ál-
lításait – derül ki a törvényhozó
testület tegnapi közleményébõl.
Mint Diana Wallis, az EP átlátha-
tóságért felelõs alelnöke jelezte, a
parlament vizsgálatot indított a té-
nyek teljes körû megállapítására.
A The Sunday Times oknyomozó
cikkében foglaltakat gondos ta-
nulmányozás céljából átadják a
parlamentnek. „Az EP nem fo-
gadhatja el az olyan törvénysérté-
seket, amilyenekrõl a lap ír, és
minden szükségeset meg fog tenni
az ügy gyors és kezeléséért” – ol-
vasható a közleményben. 

Szorul a hurok Severin körül



Bogdán Tibor 

Egy néppárti és két szo-
ciáldemokrata képvise-

lõje ellen indított vizsgálatot
az Európai Parlament, meg-
vesztegethetõség gyanúja
miatt. Mivel az már szinte
törvényszerû, hogy ha kor-
rupciós ügyrõl van szó, ak-
kor ott romániai szereplõ-
nek is lennie kell, aligha
meglepõ a hír, miszerint a
három gyanúsított egyike
Adrian Severin.

Az árulkodó SMS

A román szociáldemokra-
ta politikus állítólag 12 ezer
eurót kért a The Sunday Ti-
mes álcázott ajánlattevõ új-
ságíróitól azért, hogy meg-
könnyítse az általuk kért tör-
vénymódosítások elfogadta-
tását. A másik két megveszte-
getett európai parlamenti
képviselõ az ugyancsak szo-

ciáldemokrata Zoran Taher,
volt szlovén külügyminiszter,
valamint az osztrák néppárti
Ernst Strasser. Utóbbi kettõ
már le is mondott tisztségé-
rõl, nem kis rémülettel töltve
el román „kollégáját”, aki
joggal érezheti úgy, hogy il-
domos lenne követnie példá-
jukat. Hírek szerint ugyanis
nemcsak egyszeri összeg kifi-
zetésérõl volt szó, az „állob-
bisták” évi 100 ezer eurót is
felkínáltak nekik, ami több
mint indokolttá teszi az Eu-
rópai Parlament által beindí-
tott kivizsgálást.

Severint egyébként sürgõ-
sen Brüsszelbe kérette a szo-
cialisták parlamenti cso-
portjának vezetõje, Martin
Schulz.

A video- és hangfelvétel
mellett a riporterek egyéb
terhelõ dokumentummal is
rendelkeznek. Adrian
Severin például SMS-ben tu-
datta velük, hogy sikerült ke-

resztülvinnie az általuk kért
jogszabály-változtatásokat,
majd kérte a „konzultációs
szolgáltatás” fejében meg-
ígért 12 ezer eurót. A román
politikus egyébként azzal ta-
karózik, hogy nem megvesz-
tegetésrõl, csupán tanács-
adásról volt szó.

Mit mond 
a szabályzat?

Az Európai Palament bel-
sõ szabályzata szerint a ta-
nácsadói szolgáltatás nem til-
tott a képviselõk számára –
abban az esetben, ha olyan
kérdésekrõl van szó, amelyek
nem függenek össze a képvi-
selõi munkával. A dokumen-
tum egyben tiltja, hogy a
képviselõ bármilyen ajándé-
kot vagy egyéb juttatást elfo-
gadjon, ha az kapcsolatban
áll mandátumával. Ezért
részletes nyilatkozatot kell
tennie szakmai tevékenysé-
gérõl, funkcióiról, ezeket a
nyilatkozatokat az Európai
Parlament háznagyai össze-
sítik és tartják nyilván.  Már-
pedig Adrian Severin „ta-
nácsadói tevékenysége” elvá-
laszthatatlan volt képviselõi
tisztségétõl. A The Sunday Ti-
mes újságírói egy bankcso-
port küldötteinek álcázva
magukat olyan törvénymó-

dosítást kértek tõle, amely to-
vábbra is négy hónapban ál-
lapította volna meg azt az
idõszakot, amely alatt a
csõdbe jutott banknak vissza
kell juttatnia ügyfeleinek a
pénzintézet által garantált
banki betétjeik összegét. Ere-
detileg az Európai Bizottság
egy hétre akarta korlátozni
ezt a határidõt. Mindez nyil-
vánvalóan nem a betétesek-
nek, hanem a bankoknak
kedvezett volna.

Adrian Severin a „lobbi-
zóknak” elmondta, hogy eh-
hez román képviselõtársa,
Sebastian Bodu demokrata-
liberális képviselõ támogatá-
sát kérte, aki viszont most, a
botrány kipattanása után az-
zal védekezik, hogy az ügy-
lethez csupán annyi köze
van, hogy az Európai Nép-
párt részérõl õ volt a bankle-
téti garanciákra vonatkozó
európai irányvonal módosí-
tásával foglalkozó jelentéste-
võ. Ebben a minõségében
dolgozott ki és nyújtott be
egy módosító javaslatot – a
határidõ egy hétre való kor-
látozása ellen. Magyarázata
szerint azonban ezt nem
Severin nyomására tette, ha-
nem azért, mert maga is túl-
ságosan rövidnek érezte ezt
a határidõt, amivel román
szociáldemokrata kollégája

aztán érthetõ módon, mara-
déktalanul egyetértett. Arról
nem tudott, hogy Severin
pénzt kapott volna a módo-
sításért – amit áttételesen a
szociáldemokrata politikus
is elismert, amikor az újság-
írókkal közölte, hogy a meg-
állapodásról nem szólt sen-
kinek –, aminthogy javasla-
táért sem kínált az õ számá-
ra senki semmiféle pénzt
vagy juttatást. 

Azt viszont nem tagadta,
hogy Severin asszisztense
kapcsolatba lépett az õ asz-
szisztensével, akinek meg-
küldte a szociáldemokrata
politikus által kidolgozott
módosító indítványt, amit
Bodu azzal a jóváhagyó üze-
nettel küldött vissza, hogy ez
igazi jobboldali módosítás.

Magyarázat vagy 
magyarázkodás? 

Adrian Severin teljesen ár-
tatlannak tartja magát, mi-
vel csak tanácsot adott és
nem lobbizott. „A tanács-
adás azt jelenti, hogy a má-
sik félnek megmagyarázom,
miként cselekedjék. Lobbi-
zásról viszont akkor van
szó, ha a másik fél érdekeit
egy harmadik félnél képvise-
lem, és azt befolyásolni pró-
bálom” – magyarázta a két-

fajta tevékenység közötti kü-
lönbséget. Ennek ellenére
felfüggesztette magát a Szo-
ciáldemokrata Pártban be-
töltött minden tisztségébõl,
hozzátéve: õ maga csak egy
valószínûségi tanulmányt
készített, amolyan piackuta-
tást végzett az Európai Par-
lamentben várható tendenci-
ákról. Igaz, hozzátette: az
európai parlamenti képvise-
lõi munka mindennapos tar-
tozéka a lobbizás, amit vi-
szont díjmentesen végeznek.
A tanár azzal, hogy magán-
órát ad, még nem befolyá-
solja a vizsgáztatót – igyeke-
zett szemléletesebbé tenni
magyarázatát.

Adrian Severin a vagyonos
román politikusok közé tar-
tozik. Két bukaresti ingatlan
és két személygépkocsi tulaj-
donosa. Tizenkét bankszám-
láján 367 ezer euró, 30 ezer
dollár és több mint 200 ezer
lej szerepel, beruházásokba
fektetett pénzének összege
pedig megközelíti a 400 ezer
eurót. Európai parlamenti
képviselõként a legutóbbi
pénzügyi esztendõben több
mint 53 ezer eurót keresett,
2009-ben 100 ezer eurót
meghaladó, tavaly csaknem
77 ezer euró összegben szá-
molt el napidíjat és szállítási
költségeket. 

ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2011. március 22., kkeedddd4

Severin: lobbival felérõ tanácsadás
Három európai parlamenti képviselõt
csaltak csapdába a The Sunday Ti-
mes riporterei, akik egy nem létezõ
lobbicég munkatársainak adva ki 
magukat, csúszópénzt kínáltak 
számukra bizonyos törvénymódosítá-
sok elfogadtatásáért. 

Gy. Z.

Fideszes körökben arról
beszélnek, hogy megkez-

dõdött parlamenti frakcióve-
zetõjük, Lázár János hódme-
zõvásárhelyi polgármester
„levadászása”. Valami ha-
sonló történik – vélekednek
–, mint az elsõ Orbán-kor-
mány idején, amikor a párt-
elnök Pokorni Zoltán oktatá-
si minisztert kényszerítették
a Fideszben viselt tisztségérõl
való lemondásra, mert az
édesapjáról kiderítették, hogy
a kommunista államrendõr-
ség (a magyar „Szekuritáté”)
besúgója volt. Kövér Lászlót
„köteles beszédnek” nevezett
mondatokkal hozták Gyur-
csányék gyanúba. Lázár ese-
tében „enyhébb” a vád – rá-
adásul a volt szocialista párt-
elnök-miniszterelnök Gyur-
csány Ferenccel vonnak pár-
huzamot.

Az Audival kezdõdött

A támadások nem most
kezdõdtek: a közelmúltban
arról kezdett el cikkezni a
nem kifejezetten „baráti” saj-
tó, hogy Lázár János olyan
Audi S8-as gépkocsit hasz-
nál, amelyet a frakció és a
hódmezõvásárhelyi polgár-

mesteri hivatal közösen bérel
a számára, havi hatszázezer
forintért. Lázár azzal indo-
kolta ezt a luxust, hogy gyak-
ran közlekedik Budapest és
Hódmezõvásárhely között;
gyorsan és biztonságosan
kell elérnie a célját. Kiderült
az is: az autót sebességmérõ-
radar-jelzõ szerkezettel is fel-
szerelték, mivel gyakran lépi
át a megengedett határt. A
Fidesz-frakcióvezetõ gyorsan
lépett: a csúcsszuper jármû-
vet sürgõsen leadta, és eggyel
alacsonyabb kategóriájú, de
azonos típusú és megközelí-
tõen azonos felszereltségû
kocsit vásárolt saját költsé-
gén – radardetektor nélkül.

A politikus végsõ soron ki-
kecmergett a kalamajkából,
de rögtön újabb akadállyal
kell megküzdenie. A megle-
hetõsen szélsõjobboldali
(egyébként nem magyaror-
szági szerverrõl üzemeltetett)
Kuruc.info március 19-én
hozta nyilvánosságra Lázár-
nak a Hódmezõvásárhely
megyei jogú város közgyûlés-
én elhangzott szavait. A szo-
cialista „holdudvarhoz” tar-
tozó Népszava három nap
múltán derítette ki, hogy a ki-
fogásolt mondatok 2008-ban
hangzottak el, tehát még jó-
val a Fidesz–KDNP kéthar-

mados gyõzelmét hozó vá-
lasztások elõtt. (Gyurcsány
2006-ban, az általa megnyert
választások után, és nem szé-
les plénum, hanem saját frak-
ciójának tagjai elõtt, zárt kör-
ben mondta el elhíresült be-
szédét, amelyben trágár sza-
vak kíséretében beismerte,
hogy az eredményt hazugsá-
gokkal érték el. Miután ez
Balatonõszödön hangzott el,
az „õszödi beszéd” kifejezés,
mint mûfaji meghatározás,
bevonult a magyar közbe-
szédbe – Lázár kifogásolt
mondatait is „õszödi beszéd-
ként” aposztrofálják.)

A szerencse kovácsa

Mit is mondott a hódme-
zõvásárhelyi illetõségû politi-
kus? A honlapokon elhelye-
zett felvétel szerint a követke-
zõket: „Én soha nem szé-
gyelltem, hogy mim van, dol-
gozom keményen, abban a

miliõben nõttem fel, hogy a
munka nem szégyen, a mun-
ka eredményét se kell szé-
gyellni, az ember kaparjon,
gyûjtsön, építkezzen kocká-
ról kockára. Aki erre nem ké-
pes, akinek nincs semmije, az
annyit is ér. Aki nem vitte
semmire az életben, az any-
nyit is ér, ezt tudom monda-
ni. Annak annyi az élete. Ez
az én véleményem.” A Job-
biktól az MSZP-ig (és az
ilyen irányultságokat felmu-
tató médiában) ezt úgy értel-
mezték, hogy a politikus egy-
szerûen lenézi a szegényeket,
õket hibáztatja a helyzetü-
kért, azért, hogy lecsúsztak.
Éppen csak a negyedik szá-
zadban Alexandriában és
Athénban élt római filozófus,
Sallustius mondását nem idé-
zik magyarázatként: „Min-
denki a maga szerencséjének
a kovácsa” („Faber est suae
quisque fortunae”).

Abban, hogy ezek után

Lázárnak nincs keresnivalója
a magyar közéletben, pártál-
lástól függetlenül a teljes el-
lenzék egységes véleményt
hangoztat. De legalábbis le
kell mondania. Török Zsolt,
az MSZP szóvivõje annak a
véleményének adott hangot:
a politikusnak meg kellene
fontolnia, hogy örökre visz-
szavonuljon a politikától. Az
LMP szerint az elhangzott
kijelentések a szegényekrõl
cinikusak és felháborítóak, a
Jobbik pedig azt követelte,
hogy a frakcióvezetõ-polgár-
mester minimum kérjen bo-
csánatot a társadalomtól.

Folytatódó felvétel

Szó se róla, Lázár János
megtette ezt a gesztust.
„Minden mondatért, minden
szóért, minden félreértelmez-
hetõ kijelentésért vállalni kell
a felelõsséget akkor is, ha
hosszú évekkel ezelõtt és más

szövegkörnyezetben hang-
zott el” – jelentette ki, és így
folytatta: „Ezért szeretnék el-
nézést kérni Magyarország-
tól a félreértelmezhetõ és fél-
reértett mondataim miatt.
Szeretnék bocsánatot kérni
azoktól, akik a félreérthetõ
fogalmazás miatt úgy érzik,
hogy õket megbántottam.”
Azt is hangsúlyozta, hogy a
nyilvánosságra került szö-
vegrészletben nem az embe-
rekrõl, nem a szegény embe-
rekrõl beszélt, hanem a
„megélhetési politikusokról”
volt szó, és sajtótájékoztató-
ján lejátszotta akkori beszé-
dének folytatását is, amely –
a Magyar Televízió Híradójá-
nak tudósítása szerint a kö-
vetkezõképpen hangzik:
„[Ez az én véleményem]
egyébként, tehát én ahhoz a
mércéhez tartom magam,
hogy az ember, ha egyszerû
kétkezi munkásember, akkor
ahhoz a jövedelemhez képest
érjen el valamit. Hogy ha
egyetemi ember, akkor ah-
hoz a jövedelemhez képest
érjen el valamit, de akinek a
saját társadalmi viszonyai-
hoz képest semmire nem fu-
totta, semmit nem tudott le-
tenni az asztalra, az ne üljön
például a képviselõ-testület-
ben. Nagy baj lenne, ha
olyan képviselõk ülnének,
akiknek semmijük nincsen,
ezt kell mondjam. Ez helyte-
len lenne, teszem hozzá, de a
jövedelemnyilatkozatok
alapján, mint hogyha érde-
kes dolgok derülnének ki.” A
három bíráló párt és a nem
„baráti” sajtó ezzel a magya-
rázattal elégedetlen. 

Hódmezõvásárhely – a Fidesz Õszöde?
Újabb hangfelvétel borzolta fel a 

magyar közéletet: ezúttal a Fidesz

frakcióvezetõjének korábbi szavait 

értelmezték úgy, hogy az szegényelle-

nes. Lázár Jánosé volna a kormány-

párt „õszödi beszéde”?

Lázár János hódmezõvásárhelyi polgármester: mit ér az ember luxus-Audi nélkül?



Eléggé el nem ítélhetõ módon, az elmúlt
héten esett fajsúlyos politikai események
elemzése helyett egy könnyedebb – és min-
den bizonnyal következmények nélkül ma-
radó – eset ragadta meg a figyelmemet.
Sajtóhírek szerint Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke megrótta
Verestóy Attila szenátort, mert a múlt szer-
dai bizalmatlansági indítványon szavazott.
Ezt a szenátornak nem lett volna szabad
megtennie, hiszen a szövetség elnöke ko-
rábban bejelentette, hogy a magyar képvi-
selõk és szenátorok pusztán jelen lesznek a
bizalmatlansági indítvány vitáján, nem sza-
vaznak. Hiába védekezett a szenátor azzal,
hogy háznagyként nem tudta nem átvenni
a szavazógolyókat, ugyanis õ osztotta szét

õket, és ezért volt kénytelen
bedobni az urnába, de a
kormány mellett és a bi-
zalmatlansági indítvány
ellen voksolt; erre azt az
eligazítást kapta, hogy leg-

közelebb tegye a zsebé-
be és vigye haza a go-
lyókat.
Eddig a hír, ami akár
megmosolyogtató is

lehetne, ha nem lenne tökéletes látlelete
annak a demokrácia-deficitnek, amely poli-
tikai életünket jellemzi. Nem, nem arra
gondolok, hogy Kelemen Hunor a „kincs-
tári” golyók „megsuvasztására” biztat egy
szenátort. A politikai utasításra elkövetett
lopásnak vannak sokkal súlyosabb esetei is
ebben az országban, a füg-
getlen bíróság ebben az
esetben valószínûleg meg-
állapítaná, hogy a  golyó-
bisok meglovasítása nem
bír semmilyen társadalmi
veszélyességgel.
A sokkal veszélyesebb ré-
sze ennek a történetnek arra a taktikára vo-
natkozik, amelylyel a fõ kormánypárt – al-
kotmány- és törvénysértõen – ellenõrzi sa-
ját és koalíciós partnerei honatyáinak a
szavazatát, ami immár olyan mértékben ál-
landó gyakorlattá vált, hogy az attól való
eltérést – még indokolt esetekben is – leg-
alább verbális szankció követi. A titkos sza-
vazástól való tartózkodásnak ugyanis
egyetlen célja az, hogy azonosítani lehes-
sen azokat a képviselõket és szenátorokat,
akik szavaznak, és ezt vélhetõen azért te-
szik, hogy támogassák a bizalmatlansági

indítványt. Ennek egyébként épp szerdán
bizonyságát is adta a vezetõ kormánypárt,
amelyik kizárta soraiból Mircia Giurgiu
képviselõt azt követõen, hogy volt bátorsá-
ga szavazni a bizalmatlansági indítványról.
(Ehhez képest tehát Verestóy olcsón meg-
úszta.)

Az alaptörvény 69. cikke-
lye szerint a képviselõk és
a szenátorok a nép szolgá-
latában állnak. Bármilyen
kötelezõ mandátum sem-
mis. Ehhez a 72-es cikkely
még hozzáteszi, hogy a
honatyákat nem lehet fele-

lõsségre vonni a véleményükért vagy a sza-
vazataikért. A két ház együttes üléseinek
házszabálya a 34. cikkelyben úgy rendelke-
zik, hogy a kormány beiktatására és a bi-
zalmatlansági indítványra vonatkozó sza-
vazás titkos. Mindezekbõl világosan kitet-
szik, hogy egy képviselõnek vagy szenátor-
nak nem lehet megtiltani, hogy szavazzon.
Az olyan döntést pedig, hogy egyik vagy
másik frakció testületileg távol marad a
szavazástól semmis, következésképp fele-
lõsségre sem lehet vonni senkit, aki egy
ilyen utasítást megszeg.

A hivatkozott jogszabályok száraz szövege
voltaképpen a lelkiismereti szabadság ga-
ranciáját jelenti. Ennek az alapvetõ emberi
jognak a megsértése önmagában is súlyos
cselekedet. Halmozottan súlyos azonban
akkor, ha épp azokkal szemben követik el,
akiknek feladatuk lenne választóik akara-
tának érvényesítése, és ha lenne Alkot-
mánybíróság ebben az országban, akkor
minden bizonnyal szankcionálná is ezt a
gyakorlatot. A szavazás megtiltása – a
szankció kilátásba helyezése vagy a kizá-
rás szintén ebbe a kategóriába tartozik –
jelen esetben nem csak a képviselõt és sze-
nátort, hanem az õket megválasztó állam-
polgárokat is sújtja, hiszen ily módon aka-
ratuk nem nyilvánulhat meg az ország tör-
vényhozásában. 
Az, hogy az államfõ kormányõrségének
szerepét játszó Demokrata-Liberális Párt
kiötlött egy ilyen külvárosi ihletésû stiklit a
demokratikus véleménnyilvánítás cenzúrá-
jára, aligha lep meg bárkit is. De hogy az
RMDSZ kritikátlanul átvegye ezt a gya-
korlatot, s még – akár kedélyes formában –
meg is büntesse a renitenseket, már aggo-
dalomra ad okot a szövetség demokratikus
elkötelezettségét illetõen... 

Ami a Tisza-klikket illeti, ennek az egzisztenciája rejtélyes és saját-
szerû. Kétségtelenül hozzá tartozom - tehát én is összeesküvõ va-
gyok. Ebbe bele is nyugodtam, csak egyet szeretnék kifürkészni:
hogy mire vagyok összeesküdve? Vagy legalább azt a mellékkörül-
ményt volna jó tudni, hogy kik a klikktársaim. Mert még ezt se bír-
tam kieszelni.
Gyanítok valamit. Azt, hogy ez a klikk nem vacsorál. Mert, hogy
az ember valami klikkhez tartozzék, anélkül, hogy tudna róla, az le-
hetséges; de hogy vacsoráljon az ember anélkül, hogy tudna róla, ez
valószínûtlen. Erre példát még az ellenzéki lapokban sem olvastam.
Tehát a Tisza-klikk nem vacsorál, s ezzel nagy hátrányban van a
többi klikkek mellett.
Mindamellett létezik. De hol? Alkalmasint a folyosón, hol Tisza kö-
rül nyüzsög egy csomó ember. De kik? (…) Könnyû õket megismer-
ni. A Tisza-klikkbeli ember jó reggelt kíván Tisza Kálmánnak, s ha
Tisza Kálmán és Sprincer János véletlenül egyszerre nyújtanak ke-
zet az érkezõnek, hát akkor a Tisza-klikkbeli ember elõbb a Tisza
keze után nyúl. A klikkbeli ember, ha valami találó megjegyzése
van, siet azt Tiszával közölni, ha ellenben Tisza mond valami jó
megjegyzést (s én istenem, erre még a lelépett miniszterek is képe-
sek), a klikkbeli ember nagy elõszeretettel lanszírozza. Ha Tisza
mellett üres hely van a nádfonatú folyosói padon, oda rögtön leül
valaki, s aki oda leül, az rögtön klikkbelivé lesz, mint ahogy egykor
a császáré lett minden legény, akinek fejét a katonacsákó érte.

Mikszáth Kálmán: Tisza-klikk, keddi vacsorák 
(Egy kormánypárti képviselõ tréfás töprengései)

Zsebrevágott szavazataink
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Napok múlva is a közbeszéd tárgya március ti-
zenötödike. Nem is csak a csúnya parlamenti cé-
có miatt. Vannak más tanulságai is. Például Áb-
rám Jankó bábujának nyilvános felakasztása. Jó
volna már egyszer és mindenkorra megtanulni:
ha azt akarjuk, hogy mások ne bántsák a mi hõ-
seinket, akkor mi se bántsuk a másokéit! Még et-
tõl lehet róluk vitatkozni, sõt kell is. Már elnézést
a csíkiaktól (azoktól kevésbé, akik hamisan össze-
kacsintanak az akasztóval), de nálunk,
Szatmárban mostanában szinte elképzelhetetlen,
hogy ilyesmire kapható lenne valaki. Nem csak a
mi oldalunkról, de a másikról sem. Talán azért
sem, mert mifelénk nem lehet olyan könnyen az
akasztóféléket bátorító szélsõjobboldali rendezvé-
nyeket tartani. 
Ünnepi beszámolómban a lap hasábjain arról ír-
tam, hogy az erdõdi Petõfi-Júlia szobornál már-
már több volt a román nemzetiszalagos koszorú,
mint a magyar. Nemcsak a román pártok képvise-
lõi, a helybeli román lakosság egy része is oda
jött. Külön megható volt számunkra, hogy a több-
nyire román iskolásokból álló fúvós zenekar, egy
román karmester vezetésével, milyen szépen
zengte: Kislak áll a nagy Duna mentében, Rózsabokor
a domboldalon, Fa leszek, ha fának vagy virága és
más Petõfi-„dalokat”. Annak az Erdõdnek a fõte-
rén ,ahol a rendszerváltás utáni években még a te-
lepülés szélén, a vár alatti tó partján is bizony alig
tûrték meg az ünneplõ magyarokat, és széthaji-
gálták az emléktáblához tett koszorúkat! 
Ma sokkal barátságosabb a hangulat. Az erdõdi
románok, magyarok, svábok megtanultak együtt-
mûködni, mert rájöttek, hogy a normális életvitel-
hez csak ez az út vezet. Ám ehhez a lassan euró-
paizálódó hazai politika mellett érdekvédelmünk
ama példamutatása is kellett, hogy az országos és
a helyi (ön)kormányzat résztvevõjeként nem csak
sajátos magyar, de közös gondjaink megoldásáért
is sokat tehet. Szatmárnémetiben elõször ünne-
pelt külön a magyarság egy része. Csehi Árpád, a
megyei RMDSZ elnöke ünnepi beszédében meg
is jegyezte: „Nem tudjuk, mire való ez, mikor a
Petõfi-szobor az egész szatmári magyarságé!”. 
Hát arra való volt, tesszük hozzá keserûen, hogy
a bimbózó új magyar párt meg akarta mutatni,
milyen sok híve van és mennyire óhajtja a ma-

gyar összefogást! Megmutatta! A
hozzá közel álló lap szerint Kos-
suth díszsírjánál, a református te-
metõben százhúszan gyûltek ösz-

sze. A Petõfi-szobornál viszont kö-
zel háromezren ünnepeltek. Soha
ennyien, kicsi volt nekik a tér. 
Lám, a bimbózó Néppárt jól rá-
ijesztett az RMDSZ-re és a szat-
mári magyarságra. 

Lap-top
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A szavazás megtiltása a
honatyákat megválasztó
állampolgárokat is sújt-
ja, hiszen akaratuk nem
nyilvánulhat meg. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Barátaim merészsége mindig azzal a hittel 
töltött el, hogy én is részese voltam 

bátorságuknak.” Veronica Porumbacu

Fejlõdés

Klikkbelivé lenni

Megmutatta
A nap címe. Líbia Temesvára, Cristian
Tudor Popescu, Gândul.

Magyarázat. „Egyelõre nem hivatalo-
san, Bãsescu úr révén, elutasítjuk a szö-
vetségesek beavatkozását Líbiában. Ál-
láspontunk túlmutat Oroszországén és
Kínáén, amelyek tartózkodnak, túl Né-
metországén (...), és közelít a Hugo
Chavezéhez, Venezuela diktátoráéhoz,
aki „felelõtlennek” nevezte a beavatko-
zást. (...) Nem a líbiai légi háborúban va-
ló részvételünkrõl van szó, senkinek
sincs szüksége arra a néhány repülõgé-
pünkre, amely rémülettel tölti el mezõ-
gazdasági létesítményeink maradványait,
valahányszor felszáll. Politikailag kellene
támogatni a genocídium és a diktatúra
ellen, a demokrácia védelmében indított
harcot Líbiában és az egész arab világ-
ban.” (...) PS. Húsz perccel a Cotroceni-
palotából közvetített adás megszakadása
után felhagyok azzal a gondolattal, hogy
agyvérzés vagy államcsíny történt. Nem,
ez a valóság, ez itt Románia, és miután
az elnök még el tudta mondani, hogy
olyanok vagyunk, mint a lövész, akinek
remeg a keze a ravaszon, hogy tisztelet-
ben fogjuk tartani a Biztonsági Tanács
döntését, és hogy egy diktátort, aki saját
népébe lövet, nem lehet támogatni, a Ro-
mán Közszolgálati Televízió húsz perc alatt
nem volt képes visszaállítani a kapcsola-
tot. Nem Bengázival, hanem Cotroceni-
vel. Van még értelme Románia bármi-
lyen álláspontjáról beszélni?” Nincs, de
CTP ezt tette...

Akinek van füle... Ion Iliescu szerint
(Cronica Românã) Traian Bãsescu megen-
gedhetetlenül beavatkozik egy párt (a
PD-L) életébe, ezért fel kellene függeszte-
ni. Abban is igaza van az öregnek, hogy
alkotmányt módosítani csak felelõsségér-
zettel szabad: külön bizottság a törvény-
hozásban, amelynek alelnöke ellenzéki,
alapos vita, a tervezetet népszavazásnak
kell alávetni, s egyéb hasonló pepecsek. 

A nap álhíre. Élelmes fiatalok Csibi Bar-
na esetén tanulva meggyújtották egy tu-
ristaparadicsom-állam zászlaját, és most
arra számítanak, hogy a román hatósá-
gok oda küldik õket.

Sike Lajos



ÚMSZ

Tojásfestõ lány, lovon
ülõ székely bácsi és zsa-

lugáteres ablakú ház elõtt
ülõ menyecske csalogatta
négy napig a régió vállalko-
zóit felvonultató székely
standhoz a látogatókat a
Holiday Market nevû buka-
resti nemzetközi turisztikai
kiállításon. A vasárnap este
végetért idegenforgalmi se-
regszemlét a Turisztikai
Ügynökségek Országos
Egyesülete szervezte a par-
lament épületében. 

„A kezdeti nehézségek el-
lenére pozitív élményekkel,
konkrét üzleti ajánlatokkal
jöttünk el a fõvárosból” –

tájékoztatta lapunkat Gaz-
da Zoltán, a Kovászna Me-
gye Turizmusáért Egyesület
munkatársa. A nehézsége-
ket azzal magyarázta, hogy
a szervezõk a parlament
egyik félreesõ szárnyában
biztosítottak helyet a mint-
egy 72 négyzetméteres szé-
kely standnak. „Így az elsõ
két napon kevés volt a láto-
gató, ám miután sikerült el-
intézni, hogy hangosbe-
mondón tájékoztassák a be-
térõket a székely standról,
nagyon sokan megfordul-
tak nálunk” – magyarázta
Gazda. Hozzátette, a buda-
pesti Hungexpón bemuta-
tott, teljesen új látványterv
alapján kivitelezett standot

vitték el most Bukarestbe,
amelyen a Kovászna és
Hargita megyei idegenfor-
galmi cégek mellett egy
szovátai vállalkozó is hir-
dette szolgáltatásait. 

A Holiday Market-en ösz-
szesen száz kiállító volt je-
len, akik 600 ezer eurós for-
galmat bonyolítottak le a
rendezvény alatt – a helyszí-
nen vásárlók 70 százaléka
külföldi utazásokat foglalt.
Az idegenforgalmi minisz-
térium is önálló standdal je-
lentkezett, amelyen Romá-
nia új brandjét próbálták
minél szélesebb körben is-
mertté tenni. A turisztikai
kiállítást elsõsorban a szak-
ma képviselõi látogatták. 

Vitték a „székely Holidayt” 
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Egy Bukarest melletti
roncsautótelepen tett te-

repszemlén jelentette be teg-
nap Emil Boc kormányfõ és
Borbély László környezetvé-
delmi miniszter a roncsautó-
program idei folytatását. A
magánszemélyek számára
néhány nappal ezelõtt, a jogi
személyek  számára pedig
tegnap „dördült el a startpisz-
toly”. Idei újdonság, hogy
állami intézmények számára
is hozzáférhetõvé válik a
program. Bár a jogi szemé-
lyek nem adhatnak el és nem
vásárolhatnak értékjegyeket,
élvezhetik a program elõnye-
it, ha legtöbb három régi au-
tót beadnak és – kipótolva az
árat – újat vásárolnak helyet-
tük. Mint Borbély lapunknak
a helyszínen elmondta, a kor-
mány feloldotta azt a korláto-
zást, amelynek értelmében ti-
los volt állami intézmények
számára autóparkjuk felújítá-
sa, így elhárult minden aka-
dály az elõl, hogy a program
keretében lecserélhessék régi
jármûveiket a minisztériu-
mok, polgármesteri hivatalok,
kórházak, iskolák, óvodák,
más állami intézmények.  

Nagy potenciál

„Idén 228 millió lejes kez-
deti költségvetéssel indul a

roncsprogram, ami 60 ezer
régi autónak a forgalomból
való kivonását teszi lehetõvé.
Ez a keret az érdeklõdés
függvényében kiegészítésre
kerülhet az év folyamán,
ahogyan tavaly is történt,
amikor 190 millió lejrõl 722
millióra emeltük az össze-
get” – fejtette ki Borbély
László. A tárcavezetõ az
ÚMSZ-nek elmondta,  az el-
sõ napok tapasztalatai alap-

ján nagy az érdeklõdés, még
ha valamivel visszafogottabb
is a tavalyinál. „De erre szá-
mítottunk, hisz 2010 rekord-
év volt ilyen tekintetben, ne-
héz lesz elérni idén ugyanazt
a szintet. Jelenleg is 1,2 mil-
lió régi autó fut Romániá-
ban, tehát még mindig hatal-
mas a potenciál” – fogalma-
zott a miniszter. Mint
hangsúlyozta, a környezet-
szennyezõ autók forgalom-

ból való kivonása hozzájárul
a környezetszennyezés csök-
kentéséhez, és ezen a téren
Románia kötelezettségeket
vállalt az Európai Unió felé.

„Ez egy sikeres program,
amely a maga szektorában
hozzájárul Románia gazda-
sági fejlõdéséhez. Tavaly
több használt gépkocsit sike-
rült kivonni a forgalomból,
mint az azt megelõzõ négy
évben összesen” – fogalma-

zott Emil Boc. A tegnap szin-
tén „terepezõ” miniszterel-
nök kiemelte, mindez Bor-
bély László érdeme, mivel
neki sikerült vonzóvá alakíta-
nia a korábban érdektelen-
ségbe fulladt programot. 

„Tisztább” jegyek

Borbély szerint arra töre-
kedtek, hogy biztonságosabbá
váljék az értékjegyek felhasz-
nálása, akár azon az áron is,
hogy ez nehézkessé teszi
majd az ügyintézést: a  Bel-
ügyminisztérium segítségével
ellenõrizni fogják a roncsau-
tók tulajdonosát igazoló do-
kumentumokat, hogy kiszûr-
jék az esetleges hamis iratcso-
mókat. További megszorítá-
sok zárják el a programot
azok elõl, akiknek adósságaik
vannak az állami költségvetés
felé. A programban részt ve-
võ polgároknak a roncsautó
megsemmisítési bizonylata
alapján kérniük kell a leadott
autó forgalomból való kivé-
telét is – csak így juthatnak
hozzá az értékjegyekhez.
Ezek értéke különben válto-
zatlanul 3800 lej maradt, új
autó vásárlásakor  legtöbb há-
rom jegy használható fel.

A program során tavaly kö-
zel 190 régi gépkocsit adtak le
és 63 ezer új autót vásároltak
– ebbõl 26 ezer darab román
gyártmányú volt. 

Roncsprogram, újratöltve 
Az állami intézmények is újakra cserélhetik régi autóikat az idei szabály szerint  

Marad az adókulcs

Idén nem változik sem az
áruforgalmi adó, sem az
egységes adókulcs mértéke,
miután a költségvetés a je-
lenlegi számokra épült – erõ-
sítette meg tegnap újságírói
kérdésre Emil Boc miniszter-
elnök. Ugyanakkor Dan
Lazãr pénzügyi államtitkár a
HotNews.ro-nak arról szá-
molt be, hogy a Pénzügymi-
nisztériumban már elemzik
a társadalombiztosítási hoz-
zájárulások 1–3 százalék-
ponttal való csökkentését,
amelyet már év közepén be-
vezethetnek.

Pénzcsinálók a neten

Elemzésekkel, cikkekkel, ak-
tuális információkkal, szol-
gáltatásokkal és szakértõi
blogokkal indult tegnap Ro-
mánia elsõ magyar gazdasá-
gi portálja, a Pénzcsinálók.ro.
A honlap helyi, globális
pénzpiaci, marketing és mé-
dia-PR tematikájú cikkekkel,
gazdasági hírekkel jelentke-
zik naponta, a tartalmat pe-
dig rangos gazdasági szak-
emberek blogjai egészítik ki. 

Szorul az energiahurok?

A japán földrengés és az
észak-afrikai fejlemények fé-
nyében az Európai Uniónak
át kell tekintenie az energia-
biztonságot és az energiapia-
ci helyzetet – jelentette ki
tegnap Fellegi Tamás ma-
gyar fejlesztési miniszter
Brüsszelben, uniós kollégái-
val folytatott találkozója
után. A nyilatkozatok sze-
rint az EU-t egyelõre nem
fenyegetik energiabeszerzési
nehézségek. 

Profit „egy csapásra”

A legpesszimistább forgató-
könyv szerint a 235 milliárd
dollárt is elérheti a japán ter-
mészeti katasztrófa által
okozott kár, amely a sziget-
ország bruttó össztermék-
ének (GDP) négy százalékát
tenné ki – mutatott rá a Vi-
lágbank elemzése, amely
ugyanakkor hangsúlyozza,
hogy a japán gazdaságot je-
lentõsen fellendítik az újjá-
építési munkálatok, amelyek
akár öt évig is eltarthatnak.

Röviden

Borbély és Boc (középen) „érzékeny bûcsút vesz” egy bezûzásra ítélt roncs-Daciától

A sütõipar „krémje” Vásárhelyen
Antal Erika

„Gazdasági válságban,
amikor minden alap-

anyagnak emelkedik az ára,
az a legfontosabb, hogy
olyan terméket tegyünk az
asztalra, amely minõségi és
tartalmas, ugyanakkor a bio-
lógiai, élettani értéke is na-
gyon magas. Ebbõl kifolyó-
lag manapság a hagyomá-
nyos receptek mellett azok
az új termékek a kelendõek,
amelyek magas rosttartalom-
mal rendelkeznek és megfe-
lelnek a mai kor elvárásai-

nak. Fontos szempont még,
hogy a hozzávalók is lehetõ-
leg a környékrõl kerüljenek
ki” – mondta el lapunknak
Váradi János, a  Marosvásár-
helyen zajlott Gastropan ki-
állítás projektmenedzsere. 

A harmadik alkalommal
megszervezett hétvégén
szemle Románia egyik leg-
fontosabb nemzetközi szak-
mai rendezvényének számít,
amely bemutatkozási lehetõ-
séget, tapasztalatcserét és
megmérettetést jelent a sütõ-
ipar, cukrászat, gasztronó-
mia és vendéglátóipar vállal-

kozóinak és szakembereinek
egyaránt. Idén ötven ország
kilencven kiállítója érkezett
Marosvásárhelyre, ahol a
legújabb sütõipari technoló-
gia mellett az alapanyagokat
is közszemlére bocsátották. 

„Az volt a célunk, hogy a
kiállítások mellett egy ver-
seny keretében lehetõséget
teremtsünk a tanulásra is. A
pékség, cukrászat és gaszt-
ronómia kategóriákban in-
duló több mint kétszáz ver-
senyzõ mintegy tükröt tar-
tott egymásnak a szakmai
tudást illetõen” – magyaráz-

ta Váradi János. A projekt-
menedzser hangsúlyozta:
igyekeznek a szakmát abba
az irányba terelni, hogy a
pék és a cukrász saját üzleté-
ben adja el a termékeit, mi-
vel a vevõvel kialakított sze-
mélyes kapcsolat minden
esetben segít a minõség javí-
tásában. 

Mivel pék- és cukrászter-
mék naponta kerül a vevõ
asztalára, a gazdasági vál-
ság nem sújtotta annyira a
sütõipari vállalkozásokat,
mint a vendéglátóipart –
summázták a résztvevõk,

akik szerint a szakma min-
den szereplõjének úgy kell
dolgoznia, hogy a piac min-
den szegmensét kielégítsék,
úgy a kiskeresetûeket, mint
az igényesebb középosztály-
belieket. Peter Becker, a Pé-
kek Világszövetségének el-
nöke, illetve Pataki János, a
Cukrászok Világszövetség-
ének elsõ embere is megtisz-
telte jelenlétével a kiállítást,
amelyet a Boro-Info Kft, a
Brutarul és a Gastromedia
szaklapok kiadója, valamint
a Gastropan Egyesület kö-
zösen szervezett. 

Fotó: Tofán Levente
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Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

„Lecsaphatnak” a ha-
nyag háztulajdonosokra

az önkormányzatok egy fris-
sen elfogadott kormányren-
delet értelmében: az ingatla-
nok birtokosai kötelesek a jö-
võben karbantartani az épü-
letek homlokzatát. Akinek
nincs erre pénze, az ötéves
futamidõre, államilag garan-
tált bankhitelt igényelhet. A
közterek állapotáért felelõs-
séget vállaló Boc-kabinet
döntése értelmében, az épü-
letfront állagmegõrzéséért
„cserében” adómentesség jár
az építkezési munkálatokra.
Öt évre a helyi adók alól is
felmenthetik a beruházókat
az önkormányzatok. Azok-
nak a családoknak az eseté-
ben, amelyekben az egy fõre
esõ havi jövedelem nem éri el
az átlagbér értékét, az épület-
front felújítását az önkor-
mányzatok fedezik. Ugyanez
a rendelkezés érvényes a mû-
emlék épületekre is. A „hom-
lokzattörvény” értelmében a
helyi polgármesteri hivatalok
figyelmeztetik a tulajdonoso-
kat kötelezettségeikre, a fel-
újítás türelmi ideje egy hó-
nap. A tervek szerint az ön-
kormányzatok felmérik a
közterek állapotát, és akció-
tervet dolgoznak ki a beavat-
kozások ütemezésére. Elena
Udrea fejlesztési miniszter

hangsúlyozta: a kezdemé-
nyezés a történelmi városne-
gyedeket célozza, a tömbhá-
zak felújításáról a hõszigete-
lési program keretében gon-
doskodnak.

Porlik, mint a szikla

Hasznosnak ítéli a kezde-
ményezést Mild Zoltán, a
Kovászna Megyei Építkezési
Felügyelõség vezetõje, mivel
úgy véli, hogy a háromszéki
városok régi épületeinek
homlokzata rossz állapotban
van. Fõként Kézdivásárhely
központjában láthatók elha-
nyagolt épületek – ezek azon-
ban vagy lakatlanok, vagy
kispénzû nyugdíjasok tulaj-
donában vannak. Sepsiszent-
györgy központja némileg
rendezettebb, de itt is vannak
hiányosságok. A háromszéki
építkezési fõfelügyelõ el-
mondta, a szakemberek vár-
ják a rendelet alkalmazási
módszertanát, mert abból de-
rül ki, hogy milyen kedvez-
ményeket lehet biztosítani, il-
letve milyen bírságokat lehet
kiróni. Mild Zoltán kiemelte:
a helyiek érzik a beavatkozás
szükségességét, a sepsiszent-
györgyi önkormányzat pél-
dául már díjazta a régi épüle-
tek homlokzatának felújítóit.
Bíró Donát, Kovászna me-
gye fõépítésze elmondta: a
helyi akcióban az 1940 elõtt

épült ingatlanok vettek részt.
A „homlokzati szépségver-
senyre” 11-en neveztek be, a
négy nyertest fejenként 2500
lejjel jutalmazták. „A ver-
senynek az volt a célja, hogy
felhívjuk a figyelmet Sepsi-
szentgyörgy épített örökségé-
re, és bátorítsuk a tulajdono-
sokat a felújításra” – mondta
el akkor Sztakics Éva alpol-
gármester. A zsûri több
szempont alapján értékelte a
házakat: fontos volt, hogy át-
alakítás esetén megtartották-
e a ház eredeti jellegét, meg-

õrizték-e a nyílászárók anya-
gát és a díszítõelemeket is a
homlokzaton. Ha minden el-
várást figyelembe vesznek a
tulajdonosok, akkor drágább,
de értékállóbb a beruházás –
magyarázta a díjazáskor
Birtalan Csilla, Sepsiszent-
györgy fõépítésze.

Halottnak a szenteltvíz

Kolozsváron már 2005-tõl
mûködik hasonló épület-
mentõ akció, de csak pár éve
vált népszerûvé a kezdemé-

nyezés. Jelenleg 38 utca vesz
részt ebben a programban,
ám nagyon sok romló állagú
ingatlan felújítására nem ke-
rül sor. „Mi hat éve gyakorol-
juk azt, amirõl a kormány
most rendelkezik. Felmértük
az ingatlanok állagát, ütem-
tervet készítettünk, egyeztet-
tünk a tulajdonosokkal, töb-
béves tapasztalatunk van
ezen a téren” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek László Attila al-
polgármester. Jelenleg a ma-
gánszemélyek tíz, az egyhá-
zak és civil szervezetek öt, a

kereskedelmi társaságok
egyéves futamidõre igényel-
hetnek kölcsönt a beruházás-
hoz. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy míg az elsõ 2-3
évben a kolozsváriak idegen-
kedtek a lehetõségtõl, ma
már divatja van a felújítás-
nak. László Attila abban bí-
zik, hogy az elkövetkezõ idõ-
szakban egyre többen csatla-
koznak a megkezdett prog-
ramhoz. A legtöbb gondot a
megfelelõ kivitelezõ megtalá-
lása jelenti, ma már – ha a be-
avatkozás minõsége szerzõ-
désben biztosított – a tulajdo-
nos maga választhatja ki,
hogy kivel dolgoztat. A leg-
nagyobb feladat a házak ere-
deti jellegének megõrzése,
ezért a polgármesteri hivatal
segít az eredeti építkezési ter-
vek beszerzésében, és a re-
konstrukció elõkészítésében.
„Örömmel hallom, hogy
fontosnak tartják a házfelújí-
tást, de a régi házak szem-
pontjából a homlokzatreha-
bilitálás önmagában – bocsá-
nattal legyen szólva – olyan,
mint halottnak a szenteltvíz.
Hogy néz az ki, hogy az ut-
cára nézõ oldalt felújítjuk,
hátul meg omlik meg az épü-
let” – nyilatkozta Péter Sán-
dor belvárosi lakástulajdo-
nos, aki úgy véli, az igazán
értékes épületek teljes szerke-
zetének állagmegõrzésére
van szükség. 

Kovács Zsolt

Sztrájkra készülnek a
baróti kórház dolgozói,

miután februártól újabb 5
százalékkal csökkentek a
bérek. Az erdõvidéki városi
kórház fizetésalapjából feb-
ruárban 17 ezer lej hiány-
zott, ezért az intézmény ve-
zetõsége kénytelen volt
csökkenteni a béreket.
Vasile Neagovici, a Sanitas
egészségügyi szakszervezet
háromszéki vezetõje hang-

súlyozta: a tavalyi 25 száza-
lékos bércsökkentés után a
baróti kórház dolgozói nem
kaptak ebédjegyeket sem, a
mostani 5 százalékos fize-
téslevonással együtt össze-
sen 40 százalékot veszítettek
el bevételeikbõl, ez pedig ál-
talános sztrájkhoz vezethet.
A szakszervezet törvényte-
lennek tartja a februári fize-
téslevonást, amirõl szerinte
Nagy István baróti polgár-
mester a szakszervezet bele-
egyezése nélkül határozott.

Az elöljáró válaszában arra
figyelmeztetett, hogy amió-
ta a város tulajdonába ke-
rült a kórház, rendkívüli
erõfeszítéseket tettek a fenn-
tartásáért – törlesztették
adósságállományának jelen-
tõs részét is. A polgármester
hatékonyabbá szeretné ten-
ni az intézményt a kisegítõ
személyzet részleges elbo-
csátásával, és minõségi szol-
gáltatások bevezetésével,
mint például az ellátás „pi-
acképesebbé” tételével

Sztrájkhangulat Baróton

Kolozsváron a helyi önkormányzat már öt éve megkezdte állagmegõrzõ programját Fotó: Sipos M. Zoltán

Hírösszefoglaló

Nyugalomra intette teg-
nap az ország lakossá-

gát az Egészségügyi Mi-
nisztérium, miután a Ja-
pánban bekövetkezett
atomkatasztrófa miatt
tömegesen keresik fel az
emberek a patikákat, hogy
jódtablettákat vásároljanak.
„Jelenleg Romániában nem
áll fenn radioaktív sugárzás
veszélye a szigetországban
kialakult helyzet miatt” –
közölte a minisztérium.  A
közegészségügyi szakembe-
rek által összeállított jelen-
tésbõl kiderül, hogy a
nemradioaktív jód megelõ-
zõ használata csak abban
az esetben indokolt, ha va-
laki radioaktív jóddal
szennyezett levegõt lélegez

be. Ezért az Egészségügyi
Minisztérium felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy or-
vosi utasítás nélkül tartóz-
kodjon a kálium-jodid tab-
letták szedésétõl, ugyanis
az káros következmények-
kel járhat, akárcsak már ha-
sonló gyógykészítmény
használata. A szervezet
ugyanis nem tud különbsé-
get tenni a „tiszta”, szak-
szerûen stabilnak nevezett
és a radioaktív jód között.
A kálium-jodidból a stabil
jódot felhasználja a szerve-
zet, ezt az anyagot a pajzs-
mirigy megköti, és mivel te-
lítõdik, ezért – valódi fertõ-
zés esetén a radioaktív jód
már nem megköthetõ. A
szakemberek arra is felhív-
ják a figyelmet, hogy a
gyógyszertárakban kapható

kálium-jodid tabletták nem
tartalmaznak elégséges
nemradioaktív jódot a
pajzsmirigy telítõdéséhez.
Bizonyos egyéneknél mel-
lékhatások léphetnek fel,
így káros lehet orvosi utasí-
tás hiányában a kálium-jo-
did tabletták szedése. Szük-
ség esetén, orvosi javaslatra,
az Egészségügyi Minisztéri-
um irányításával biztosítják
az érintettek számára a su-
gárfertõzés megelõzéséhez
szükséges kálium-jodid tab-
lettákat. „A minisztérium
folyamatosan figyelemmel
kíséri az atomkatasztrófa
következményeit, és a meg-
felelõ, szakmailag ellenõr-
zött információkat idõben a
lakosság tudomására hoz-
zák” – olvasható a közle-
ményben. 

Jódhisztéria a patikákban

A külcsínyre ügyel a Boc-kormány
Rendelet kötelezi az ingatlantulajdonosokat lakóépületük homlokzatának állagmegõrzésére
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A Néprajzi Múzeum Liszt
Ferenc és a „czigány zene”

címû kiállításának megnyitó-
jával megkezdõdött pénteken
a 31. Budapesti Tavaszi Fesz-
tivál (BTF), amelyet a zene-
szerzõ-óriás születésének
200. évfordulója és a magyar
uniós elnökség jegyében ren-
deznek meg. 

A Vendégünk Európa
mottóval zajló, 17 nap alatt
97 programot felvonultató
összmûvészeti fesztiválon
az Európai Unió 27 tagálla-
mának legjelesebb mûvészei
lépnek fel. Pénteken tartot-
ták a Thália Színházban Fe-
kete Gyula Excelsior! címû új
operájának õsbemutatóját; a
Liszt Ferenc magánéletének
egy különösen feszült és vál-
ságos idõszakát feldolgozó
zenedráma a BTF felkérésé-
re született. 

A nagy zeneszerzõ-zon-
goristát több koncert is meg-
idézi: a Budapesti Fesztivál-
zenekar estjén Liszt A-dúr
versenymûvét Ewa Kupiec
szólaltatja meg, a debreceni
Csokonai Színház pedig a
nagy Liszt-oratóriumok kö-
zül a Krisztust mutatja be
szcenírozott változatban a
Mûvészetek Palotájában. 

A Liszt Emlékmúzeum-
ban Liszt és Budapest címmel
nyílik tárlat, a Kogart Ház-
ban pedig kamaraesteket
rendeznek, amelyeken ze-
nei különlegességek csen-

dülnek fel. Magyarország
soros európai uniós elnök-
ségének jegyében az ország-
határokon átívelõ kopro-
dukciók is helyet kaptak a
BTF programjában. 

A lett származású, Belgi-
umban élõ sztárcsellista,
Mischa Maisky a Prágai
Kamarazenekarral ad kon-
certet, a német-japán zon-
goramûvész, Alice Sara a
Fischer Ádám által vezé-
nyelt Wiener Symphoniker-
rel lép fel, és az Európai
Unió Ifjúsági Zenekarát is
vendégül látja a fesztivál. 

A BTF megemlékezik
Bartók Béla születésének
130. évfordulójáról is: a ze-
neszerzõ március 25-i szüle-
tésnapján, a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar hagyomá-
nyos koncertjén Bartók I.
nagyzenekari szvitje hang-
zik el. A tavaszi fesztiválon
fellép többek között Philippe
Jaroussky, Jennifer Larmore,
Juan Pons, Zubin Mehta és
az Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, Max
Raabe és a Palast Orchester,
Pepe Romero, az Antonio
Gades Társulat, a Magyar
Állami Népi Együttes és a
Schauspielhaus Graz társu-
lata. A rendezvénysorozatot
kísérõ Fringe Fesztivál,
amely 2010-ben Pécsett ven-
dégeskedett, idén visszatér
Budapestre, hogy a belváros-
ban nyújtson bemutatkozási
lehetõséget az ifjú tehetsé-
geknek. 
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Visszakerült állásába
Vlad Rãdescu, a Maros-

vásárhelyi Nemzeti Színház
korábban menesztett vezér-
igazgatója. A színészt tavaly
októberben menesztette Ke-
lemen Hunor mûvelõdési
miniszter, ám bíróságon
megtámadta a döntést, és a
pert a múlt héten megnyerte.

Amint már beszámoltunk
róla, a mûvelõdési miniszter
Csapó Györgyöt nevezte ki
ideiglenesen Rãdescu utód-
jának, a színház vezérigaz-
gatói posztjára pedig ver-
senyvizsgát hirdetett. Ennek
idõpontját március 11-rõl
23-ra tolta a szaktárca, de a
per miatt újabb idõpont-vál-
toztatásra van szükség. Kele-
men Hunortól megtudtuk: a
bírósági ítélet miatt „valami-
kor áprilisra” írják ki újból a
pályázatot. „A bíróság fel-

függesztette mindkét rende-
letet: azt is, amelyben meg-
szüntettem a Vlad Rãdescu
munkaviszonyát és azt is,
amellyel kineveztem Csapó
Györgyöt ideiglenes igazga-
tónak. Következésképpen
azonnali hatállyal vissza kel-
lett helyeznem Vlad
Rãdescut a színház élére, és
ez meg is történt” – mondta
az ÚMSZ-nek Kelemen Hu-
nor. A tárcavezetõ hozzátet-
te, a minisztérium megfel-
lebbezi a bírósági ítéletet.
„Addig is azonban az ítéle-
tet kötelességem végrehajta-
ni, másképp hatalommal va-
ló visszaéléssel fognak vá-
dolni, és nyilván ezt sem én,
sem a tárca nem vállalja.
Vlad Rãdescu tisztsége ter-
mészetesen ideiglenes, gya-
korlatilag azt az állapotot ál-
lította vissza a táblabíróság
ezzel a döntéssel, amely a
felmentése elõtt volt” – ma-

gyarázta Kelemen Hunor.
Tájékoztatása szerint a mi-
nisztérium azzal védekezett
a bíróságon, hogy a verseny-
vizsgát meghirdették, a ha-
táridõ még nem járt le, a dá-
tumot is éppen ezért tolták
ki, hogy az ítélet után és ne
elõtte járjon le a jelentkezés
lehetõsége. „Vlad Rãdescu is
jelentkezhetett volna, vagy
jelentkezhetne a verseny-
vizsgára, nem zártuk ki õt”
– fejtette ki Kelemen. 

Kárp György, a színház
gazdasági igazgatója az
ÚMSZ megkeresésére el-
mondta, Vlad Rãdescu ed-
dig nem jelentkezett a szín-
házban, amelynek immár
újra vezetõje, és a miniszté-
rium sem küldött semmiféle
értesítést a táblabírósági
döntésrõl. Csupán Csapó
Györgynek szóltak, ne írjon
alá semmit, hagyja, hogy a
továbbiakban mindent a
gazdasági igazgató intéz-

zen. Kárp szerint a verseny-
vizsgát mindenképpen meg
kell tartani, és abban a pilla-
natban, ahogy valaki elnyeri
a végleges állást, az ideigle-
nes poszt megszûnik. 

Kárp szerint a marosvá-
sárhelyi színház járna rosz-
szul abban az esetben, ha
Rãdescu visszakerülne az
ideiglenes állásába, mert
akkor októberig visszame-
nõen folyósítani kellene a
fizetését. 
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Ruha István 
hegedûmûvész-verseny

Háromévi szünet után idén
újra megrendezik fiatal te-
hetségek számára a Ruha
István Nemzetközi Hegedû-
mûvész-versenyt. A sorrend-
ben harmadik vetélkedõt ok-
tóber 7–9. között tartják
Szatmárnémetiben, s házi-
gazdája a helyi filharmónia
lesz. Fátyol Rudolf hegedû-
mûvész, az intézmény fõ-
igazgatója elmondta: a ko-
rábbi gyakorlatnak megfele-
lõen ezúttal is legalább
tíz–tizenöt országból várják
a jelentkezõket, köztük a tá-
voli Japánból és Dél-Koreá-
ból. A kötelezõ versenyszá-
mokat Bach, Bartók, Bee-
thoven, Csajkovszkij, Men-
delssohn, Mozart és Pagani-
ni mûveibõl válogatták. A
zsûri nemzetközileg elismert
zenemûvészekbõl áll. A díja-
zottak fellépési meghívást
kapnak a szatmári filharmó-
nia új évadjára.

Darkó László-kiállítás 
Kolozsváron

Darkó László grafikai mun-
káiból nyílik kiállítás márci-
us 24-én 18 órakor Kolozs-
váron, az evangélikus-luthe-
ránus püspökség Reményik
Sándor Galériájában
(Kossuth Lajos utca 1.).
Megnyitóbeszédet monda-
nak Murádin Jenõ és Ko-
vács Árpád mûvészettörté-
nészek, hegedûn közremû-
ködik Szép Bálint és Szõcs
Márton. A tárlat április 16-
áig tekinthetõ meg.

Épített örökségünk 
fotópályázat

Folytatja az Épített öröksé-
günk fotópályázat-sorozatot
Hargita Megye Tanácsa: a
mûemlékvédelmi világnap,
április 18-a alkalmából a
mûemlékvédelmi hivatal
harmadik fotópályázatát hir-
deti meg Tér és hely címmel.
Céljuk felhívni a figyelmet
az épített környezet szépsé-
geire, értékeire, a helyek, a
belakott terek fontosságára:
ha az ember lakni képes, a
világ bensõségessé válik.
A benevezés határideje ápri-
lis 13-a, szerda 16 óra (a pá-
lyázatok beérkezésének idõ-
pontja). Versenyezni három
korcsoportban lehet: 5–8.
osztályosok, 9–12. osztályo-
sok, felnõttek.

Kétszeres e-book-
eladás Amerikában

Az idei év elején több mint
kétszer annyi elektronikus
könyvet értékesítettek az
Egyesült Államokban, mint
az elõzõ év hasonló idõsza-
kában – közölte az Amerikai
Kiadók Szövetsége. A ki-
adók szervezete szerint az e-
book-forgalomban több mint
115 százalékos növekedés fi-
gyelhetõ meg, azaz 2010 ja-
nuárjában az eladásokból
származó nettó 32,4 millió
dolláros bevételhez képest
idén januárban már 69,9
millió dollár származott az
elektronikus könyvek értéke-
sítésébõl.

Csapó György és Vlad Rãdescu – mindketten ideiglenesen töltötték be állásukat

HIRDETÉS

Ismét Rãdescu az igazgató
Visszaperelte állását a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház menesztett vezetõje

Európa a vendége

a budapesti fesztiválnak

Pert nyert a mûvelõdésügyi tárca el-
len és visszakerült állásába Vlad
Rãdescu, a Marosvásárhelyi Nemze-
ti Színház korábban menesztett ve-
zérigazgatója. A színházat azonban
nem értesítette senki a döntésrõl,
csupán „hallomásból” tudnak 
a történtekrõl.
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A faji megkülönböztetés elleni
küzdelem nemzetközi napja

alkalmából tartott sajtótájékozta-
tót tegnap a marosvásárhelyi
Bernády Házban a Divers Alapít-
vány, bemutatva a bulgáriai Rea-
son Instituttal közösen végzett, a
Holokauszt tanítása és az új generáci-
ók együttélése címû, a sajtó rasszis-
ta megnyilvánulásait is vizsgáló
felmérésének elõzetes eredmé-
nyeit. „Óriási szerep jut a sajtó-
nak a közvélemény formálásá-
ban, ezért fontos, hogy odafigyel-
jünk, hogyan nevezzük meg
egyik-másik kisebbséget, mert a
toleranciának, a békés egymás
mellettiség megvalósításának ez
az elsõ lépése” – indokolta az Új
Magyar Szónak a felmérés fontos-
ságát Koreck Mária.

A Divers Alapítvány elnöke
elmondta, a program egyik része
Silviu Prigoanã, a Demokrata-
Liberális Párt képviselõje szep-
temberi törvénytervezetének
sajtóviszhangja. Mint ismeretes
a politikus azt javasolta, hogy a
roma elnevezést cseréljék ci-
gányra, ugyanis elõbbit nemzet-

közi téren könnyen összetévesz-
tik a románokkal. 

A felmérés során két országos
napilapot, az Adevãrult és a Jur-
nalul naþionalt, utóbbi online ki-
adása mellett további három bu-
karesti napilap (Curierul naþional,
Gândul és Evenimentul zilei) elekt-
ronikus változatát, a HotNews hír-
portált, valamint hat helyi lapot
(Ziarul de Iaºi, Monitorul de Sibiu,
Curierul de Râmnic, Cuvântul Liber,
Zi de zi és Viaþa Vâlcii) szemléz-

tek. Mint kiderült, a január 15-e
és a február 15-e között megjelent
43 cikkben – két jegyzet kivételé-
vel – mindenik újság objektíven
közelítette meg a kérdést, politi-
kailag korrektül jártak el, a cik-
kek nagy részébõl azonban hi-
ányzik az érintettek véleménye.
„A sajtóban nagyon pontos tájé-
koztatás jelent meg, talán túlzot-
tan is objektív. A cikkek kevesebb,
mint felében jelent meg a romák
véleménye az adott kérdésrõl, és

ott, ahol megjelent, csupán az ön-
magát nemzetközi romakirály-
nak nevezõ Cioabã Florint kér-
dezték meg” – mondta Koreck
Mária, aki szerint szociológuso-
kat, történészeket, valamint az
érintett közösségek képviselõit is
meg kellett volna szólaltatniuk az
újságíróknak. „Ha ilyen ellent-
mondásos téma foglalkoztatja a
nagyközönséget, akkor jó volna,
ha ennek is teret adnának az újsá-
gok. Fontos, hogy többen kifejt-
sék véleményüket a témában,
még akkor is, ha az ellentétes az
általános, vagy hivatalos állás-
ponttal” – tanácsolta. 

Koreck ugyanakkor azt is kie-
melte, hogy a romániai nemzeti
kisebbségekrõl az országos sajtó
alig ad hírt, a hiányt a helyi lapok
igyekeznek pótolni. Elmondása
szerint ez oda vezet, hogy a több-
ségnek szinte nincs is tudomása
arról, hogy milyen nemzeti kö-
zösségek élnek még az országban.
„A köztudatból így kikopik az,
hogy nemcsak románok, de ma-
gyarok, németek, bolgárok, vagy
ukránok, és mások is vannak, kul-
túrájuk van, iskoláik, elvárásaik,
igényeik” – figyelmeztet. 

Gondolom, senkinek sem okoz meglepetést
az, hogy a New York-i székhelyû Ethisphere
Institute közszféra-monitorizáló intézmény –
amely (a nevéhez híven) a vállalatok etikus-
ságát méri fel – 2011-ben nem vette fel listá-
jára sem a Google, sem pedig a Facebook
nevét. Viszont a világ legetikusabb vállalatai
között, megdöbbenésünkre, ott szerepel a vi-
lág legismertebb szoftvercsomagjait gyártó
cég, a Microsoft neve. A legtöbbet szidott,
sõt: pocskondiázott programokat készítõ red-
mondi óriás állítólag kitûnõen bánik alkal-
mazottaival, partnereivel, és nem utolsó sor-
ban: hatékony segítséget tud nyújtani az át-
lagfelhasználóknak is. Viszont tudjuk: ter-
mékei eléggé megbízhatatlanok, és még a
„megjelen(ít)ésük” sem valami nagy dobás.
A Google meg a Facebook szinte hibátlanul
mûködik, tökéletes arculattal rendelkeznek.
Tanulság: ha nagyon jó vagy valamiben,
akkor megengedheted magadnak azt is,
hogy néha gonoszkodj.

(prier)

Kettõs tükör 

„Kisebbségmentes” sajtó

ÚMSZ

Francois Ozon Potiche címû,
Catherine Denevue fõsze-

replésével készült komédiája
nyitja meg az idei Erdélyi Nem-
zetközi Filmfesztivált (TIFF)
Kolozsváron. A film fõhõse
Robert Pujol, egy esernyõgyár
zsarnokoskodó fõnöke. Pujol
munkásai sztrájkba lépnek és
fogságba ejtik fõnöküket, ahon-
nan feleségének kell kiszabadí-
tania (a film címe franciául tró-
fea-feleséget jelent). Suzanne
végül átveszi a gyár irányítását,
és megmenti a csõd szélén álló
céget. Az idei TIFF-en a meg-

szokott szekciók mellett újdon-
ságokra is számíthat a közön-
ség: a Wasted Youth szekcióban
például a kamaszkorról szóló
filmeket vetítenek. A Back to
TIFF pedig a fesztiválon a ko-
rábbi években részt vevõ rende-
zõk új filmjeit veszi sorra. Az
elõbbi szekcióban vetítik a
Berlinálé közönségét sokkoló
Gandi címû filmet, a második
szekció fénypontja pedig a szer-
vezõk szerint a Cousinhood cí-
mû, Daniel Sánchez Arévalo
rendezte komédia lesz.

Tudor Giurgiu fesztiváligaz-
gató korábban az Új Magyar Szó-
nak adott interjúban kijelentet-

te: idén diverzifikálni szeretnék
a június 3-a és 12-e között zajló
fesztivál kínálatait. „A 10. TIFF
nem csupán filmfesztivál lesz,
hanem sokkal több annál. Foly-
tatni fogjuk a filmfesztivállal egy
idõben futó AlternaTIFF nevû
zenei programunkat, melyre
idénre több mint tizenöt hazai
és külföldi együttest hívtunk
meg. E mellett természetesen
megmaradnak az ön által is em-
lített, immár hagyományosnak
tekinthetõ fotókiállítások, de
lesz például egy plakátkiállítás,
amely a romániai filmgyártás
kezdeteit idézi fel” – nyilatkoz-
ta lapunknak Tudor Giurgiu. 
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A „Bahrtalo! 2” a legjobb filmterv 

Lakatos Róbert Indiai feleség címû filmterve
nyerte el a 15. Szófiai Nemzetközi Film-
fesztivál keretén belül megrendezett Sofia
Meetings koprodukciós fórumot – írja a
filmtett.ro. A Csendország (2001) és a
Bahrtalo! (2008) címû munkáiért Lakatos
Róbert filmrendezõ-operatõr számos nem-
zetközi sikert tudhat már maga mögött.
Elõkészítés alatt álló új projektje, az Indiai
feleség Szófiában a Legjobb filmterv és a
Legjobb „pitch”, azaz a legjobb prezentá-
ció díját is megkapta. Az Indiai feleség a
Muhi András producer által vezetett Inforg
Stúdióban készül. Szófiában a producer és
Lakatos Róbert rendezõ közösen mutatták
be a filmtervet a lehetséges partnereknek,
finanszírozóknak és forgalmazási szakem-
bereknek. A film fõszereplõi a Barhtalo!-
ban megismert Lali és Lóri lesznek, a tör-
ténet pedig Romániában és Indiában ját-
szódik.

Új zenés show indul a Tv2-n

Áprilistól a Nagy Duett címû élõ, heti
sztáréneklõs show-val rukkol elõ a Tv2,
mely vélhetõen szombatonként került kép-
ernyõre – olvasható az [origo]-n. A két mû-
sorvezetõ közül Liptai Claudia az egyik,
de mivel állandó párja, Till Attila verseny-
zõ lesz ezúttal, mást kap maga mellé – a
portál latolgatása szerint talán Kovács
Áront, akivel A sztárok a fejükre estek-et ve-
zette közösen, és aki sokáig vitte késõbb a
csatornán a Gundel Takácstól örökölt Áll
az alku-t. A show-ban párosok versenge-
nek dalokkal: egyikük zenész, a másik pe-
dig szintén ismert médiaszemélyiség, té-
vés, akit viszont nem énekhangja miatt is-
mer a nézõ. Az RTL Klub ugyancsak ápri-
lisban a Csillag születik harmadik évadját
fogja elindítani. 
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A Divers Alapítvány szerint a sajtó hanyagolja a nemzeti kisebbségeket

Veszélyben a líbiai haditudósítók
Hírösszefoglaló

Több külföldi újságíró is ve-
szélybe került Líbiában, a

helyi hatóságok letartóztatták és
fogságban tartják többek között
az al-Dzsazíra katari székhelyû
hírtelevízió négy munkatársát is
– írja hírügynökségi forrásokra
hivatkozva az MTI. A hírteleví-
zió szombaton közölte, hogy
egy tunéziai és egy mauritániai
állampolgárságú újságíróját, va-
lamint egy norvég és egy brit ál-
lampolgár fotósát, miközben
munkájukat végezték, õrizetbe
vették. A négy tudósítót jelenleg
Tripoliban tartják fogságban.
Az AFP francia hírügynökség
két különtudósítója – Dave
Clark újságíró és Roberto
Schmidt fotós – szombat reggel
óta nem adott életjelt magáról.
Velük tartott Joe Raedle, a Getty
Images nevû nemzetközi fotó-
ügynökség amerikai munkatár-
sa is, s róla sem tudni semmit
péntek este óta. A Moammer
Kadhafi ellen február 15-én ki-
robbant lázadás során több kül-
földi újságíró került veszélybe az

észak-afrikai országban. A láza-
dók fellegvárában, Bengáziban
szombaton életét vesztette egy
líbiai újságíró, aki az interneten
élõben közvetített a harcokról és
kommentálta a felkelést. Mo-
hammed an-Nábuszt egy orvlö-
vész gyilkolta meg, s õ a máso-
dik újságíró, akinek az életébe
került a líbiai lázadás. A líbiai

hatóságok jelenleg is fogva tart-
ják a The New York Times négy
újságíróját, akik még múlt héten
kedden tûntek el az ország kele-
ti részében. Bár az újság ígéretet
kapott Tripoliból, hogy pénte-
ken elengedik az újságírókat, az-
óta sem történt semmi az ügy-
ben. A líbiai biztonsági erõk
több napig fogságban tartottak

egy brazil újságírót és egy, a The
Guardian címû brit lapnak dol-
gozó iraki állampolgárt. A BBC
brit közszolgálati televízió és rá-
dió három újságíróját a nyugat-
líbiai Zavíja közelében vették
õrizetbe és bántalmazták a kor-
mányerõk katonái, illetve rend-
õrök. Õket azonban 21 óra eltel-
tével elengedték. 

A líbiai lázadásokat a haditudósítók is megszenvedik. Eddig ketten vesztették életüket, többen fogságban vannak

Francia komédiával nyit a TIFF



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Lélek Boulevard
(ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Vannak vidékek
(ism.)
15.45 Élő népzene (ism.)
16.15 Kačna-barlang 
- A Karszt mélyén
16.40 Idegenek 
az üvegházban
17.10 Töredékek 
egy fővezér életéből
(dokumentumf.)
18.05 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő - Friss
Kulturális magazin
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Váltó
Gazdasági Híradó
21.20 Közbeszéd
22.00 Kábulat (lengyel
filmdráma, 2008)
23.50 Dunasport
23.55 Dokureflex
1.20 Cigánykerék (auszt.
filmdráma, 2004)
3.10 Kikötő - Friss (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az aztékok bukása
(olasz-spanyol-portugál
film) 13.00 Extralarge:
Gyilkosság Miamiban (né-
met-olasz-amerikai akció-
film) 15.00 Trópusi atom-
vihar (amerikai film) 16.40
Las Bandidas (francia-
mexikói-amerikai vígjáték)
18.25 Tüzes hó (amerikai
katasztrófa film) 20.10 Ko-
ponyák (am. thriller) 22.10
Elátkozottak (am.-német
thriller) 0.00 Gyilkos hegy
(német horror)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping 15.15
Rejtett szerelem (török so-
rozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 Menyet anyá-
nak 5 20.30 Szerelem.ro
(reality show) 21.30 Ezel
(krimi sorozat) 23.00
Rockaway (amerikai ak-
ciófilm, 2007) 0.45 Pain-
killer Jain (kalandfilm so-
rozat)   

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Erdélyi Kávéház
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Délutá-
ni Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 20.00 Ma-
rosvásárhely fekete márci-
usa, dokumentumfilm
21.00 Hitélet, ismétlés
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró, ismétlés 

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 (sorozat)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 21.30 Elisa
nyomában (am.-mex. soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek
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m2, 22.35
Három szín: kék

A Kék főszereplője egy fiatalasszony, aki autóbalesetben el-
veszíti gyermekét és férjét, a híres zeneszerzőt. Elveszít min-
dent, ami az élethez köti. Elveszíti az Egyesült Európa Himnu-
szán munkálkodó művészt, akinek halálával mintha maga a
zene pusztult volna el és az emberiség testvéri egyesülése
hiúsulna meg. A folytatás terhe az asszonyra marad, s ő fáj-
dalma elől a magányba menekül.

RTL Klub, 22.25
Bolond szél fúj

Alex Whitman, az elkényeztetett New York-i építész és
Isabel Fuentes, a tüzes mexikói fotóslány találkozik egy Los
Angeles-i kocsmában, ahol együtt töltenek egy éjszakát. Az-
tán a lány eltűnik, és mindketten úgy gondolják, hogy ez így
van rendjén. Csakhogy alig három hónap múlva Isabel beál-
lít Alexhez, és közli vele, hogy gyereket vár. Na és esküvőt
akar! Alex persze tiltakozik.

m1, 22.45
Katyn

A 81 éves Andrzej Wajda rendező Katyn című alkotása egyi-
ke annak az öt filmnek, amit a legjobb külföldi filmnek járó
Oscar-díjra jelöltek 2008-ban. Wajda filmje a második világ-
háború alatt történt katyni mészárlás történetét meséli el,
amikor a szovjetek több mint tizenötezer elfogott lengyel tisz-
tet és civilt - köztük Wajda édesapját - ölték meg egy erdőben.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről  
17.00 Zenelánc 
- Vincze Imre: Sonáta
17.05 “Az én keresztem:
ÍRNI!”
- Portréfilm Utassy József

költőről
17.55 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar válogatott
19.15 Átjáró
19.50 Esti mese: 
Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
20.10 Mindig zöldebb
(ausztrál sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Lengyel tájak 
- Opolei vajdaság 
(magyar dokumentumf.)
22.00 Három szín: kék
(francia-lengyel-svájci 
filmdráma, 1993)
23.35 Még élek 
- Film Krzysztof
Kieslowskiról 
(dokumentumf.)
0.55 Hajónapló 
(magyar sor.)
1.45 Záróra 
- Várszegi Asztrik
2.35 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland
sorozat)
3.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
Autósmagazin
7.25 Fókusz reggel 
(ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.15 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.25 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 NekedValó (2010)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Bolond szél fúj
(amerikai romantikus
vígj., 1997)
Utána: RTL hírek
0.40 Angyalok háborúja
5. - Kitaszítottak 
(am. horror, 2005)
2.10 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (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 
(mex. sor.)
13.35 Az olajherceg
(NSZK-jug. kalandf.,
1965)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.20 Edina és Joshi 
(talk show)
17.25 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós 
játszma
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House
(amerikai sor.)
23.25 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Doktor Donor (Há-
rom folyam) (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV

7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv 
(ism.)
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.35 Gyilkos sorok 11.35
Egy kórház magánélete
12.35 Greek, a szövetség
(sorozat) 13.30 Columbo:
A döntő játszma (am. kri-
mi) 14.55 Nyomtalanul
(sorozat) 16.40 CSI (soro-
zat) 17.35 Gyilkos számok
(sorozat) 18.30 Gordon
Ramsay 19.25 A dadus
(sorozat) 20.20 Két pasi -
meg egy kicsi (sorozat)
21.15 Gyilkos számok
(sor.) 22.15 Éden Hotel
23.15 Szex és New York
(sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 American
Gladiators 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.15 Ne
kezdj ki Seagal-al 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 BoxBuster: Vitali
Klitschko - Odlanier
Solis 23.00 Wrestling
WWE

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték! (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 A két tölgyfa 
- a lengyel-magyar 
barátságról
16.00 Lengyel tájak
16.25 Médiaguru
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.25 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Maupassant 
filmklasszikusok 
(francia sor.)
22.10 Az Este
22.45 Katyn 
(lengyel történelmi dráma,
2007)
0.45 Múlt-kor
1.15 Hírek
1.20 Sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 Titkos dossziék: 
Leonardo DaVinci
11.30 Szerelem 
a képernyőn túl
11.50 Kalandok 
az élő világban
12.00 TVR 55
12.40 A királyi 
ház titkai 
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 A pénz szeretete
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.50 Sport
20.00 Hírek
21.00 Négy szem közt
22.00 Fütyülök az egészre 
(Eu când vreau să fluier,
fluier) 
(román-svéd filmdráma,
2010)
23.55 A pénz szeretete
0.25 Az összeillő pár
(reality show) (ism.)
1.25 Négy szem közt
(ism.)
2.15 Titkos dossziék: 
Leonardo DaVinci 
(ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Velejéig gonosz
(amerikai thriller, 1999)
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 Volt egyszer 
egy Mexikó 
(am. akciófilm, 2003)

22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sorozat)
1.00 Volt egyszer 
egy Mexikó (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Szindbád kalandjai

(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Halálos merülés
(amerikai akciófilm, 1997)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Kikiezdesz 
a szőkékkel? 
– szórakoztató műsor
21.50 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Halálos merülés 
(am. akciófilm, 1997) (ism.)
2.30 Office (am. sor.)

7.00 Kandikamera
7.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Ház, építés, design
(ism.)
9.00 Flash Gordon 
(am. akció sor.)
10.00 Teleshopping
10.30 Nyári szerelem 
(német f. dráma) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
0.30 Nem vagyunk 
mi angyalok 
(am. filmdráma, 1989)
2.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.30 Végzetes...
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
9.00 Halálos fogás 
- Hajnal hasad
10.00 Piszkos munkák 
- A strucctenyésztő
11.00 Végzetes...
12.00 Amcsi motorok 
- 10 éves az OCC motor
13.00 Autókereskedők 

- Porsche 911 Targa
14.00 Állítólag...
15.00 Piszkos munkák 
- A sajtkészítő
16.00 Hogyan készült?
Zsebkések, Transzformá-
torok, Zsírkőtermékek
17.00 Halálos fogás -
Megtérülés
18.00 A túlélés törvényei
– Válogatott kalandok 2
20.00 Állítólag... 
- Libikókás történet
21.00 Szétépítők 
– Hegesztés
21.30 Hogyan készült?
23.30 Egyedül 
a rengetegben
0.30 Wikileaks: 
veszélyes igazság
1.30 Futballhuligánok -
Anglia Danny

6.15 Teleshopping
7.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Szuper elek-
trónikus eszközök
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Amit Darwin sem
tudott
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Starhunter 
(kan. sci-fi sor.)
0.00 Kaland 
és természet (ism.)
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
unitárius egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden 
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Ma Beáta, Izolda, Lea és
Vazul napja van.
Beáta latin eredetû nõi név.
Jelentése: boldog. Szûz
Mária Boldogságos mel-
léknevének a latin megfele-
lõjébõl származik.
Az Izolda bizonytalan ere-
detû, talán kelta nõi név.
Mivel a germán nyelvek-
ben terjedt el, ezért germán
nyelvekbõl levezethetõ ér-
telmezése szerint a jelenté-
se vas vagy jég + rendel-
kezni, uralkodni.
A Lea héber eredetû név,
jelentése vadtehén, antilop.
A Vazul a Bazil görög ere-
detû férfinévbõl szárma-
zik, jelentése: királyi. A Va-
zul név a régi magyar
Wazul téves olvasata,
melynek helyes kiejtése
Vászol, Vászoly.
Holnap az Emõke, Bo-
tond, Ottó és Kartal nevû-
ek ünnepelnek.

Évforduló
• 1776 – Mária Terézia el-
törli a kínvallatást.
• 1933 – Megnyílik a
dachaui koncentrációs tá-
bor, az elsõ náci koncentrá-
ciós tábor.
• 1939 – Kárpátalja vissza-
csatolása során, Szobránc
légterében összecsap a
szlovák és a magyar légi-
erõ. A légi harcban 9 szlo-
vák repülõgép semmisül
meg. Még aznap magyar
bombázókötelékek táma-
dást intéznek az iglói repü-
lõtér ellen.

• 1968 – Franciaországban az
egyetemisták elfoglalják a
Nanterre-i Egyetem épülete-
it. Ez a 68-as párizsi diáklá-
zadások kezdete.

Vicc
Kökörcsin lihegve érkezik az
irodába.
– Bocsánat a késésért, fõnök
– mentegetõzik –, kissé el-
aludtam.
– Jé, maga otthon is alszik?

Recept
Citromos csirkeleves
Hozzávalók: 1 csirke (kb. 80
dkg-os), 1 citrom, 2 ek. olaj, 1
csokor petrezselyemzöld, 1-2
db sárgarépa, 1-2 db petre-
zselyemgyökér, 1 mokkáska-
nál törött fehér bors, só, kés-
hegynyi õrölt gyömbér.
Elkészítés: A csirkét meg-
tisztítjuk és kis darabokra
vágjuk. Erõs tûz fölött a forró
olajon hirtelen lepirítjuk,
majd 2 liter vízzel felöntjük.
Megsózzuk, megfûszerezzük
és felforraljuk. Fedõ alatt, kis
lángon az apróra vágott zöld-
séggel együtt félpuhára fõz-
zük. Közben a citrom sárga
héját lereszeljük. Ezután éles
késsel levágjuk a citromról a
fehér részt, majd nagyon vé-
konyra karikázzuk. A cit-
romkarikákat, reszelt citrom-
héjat beletesszük a levesbe.
Kis lángon további 20 percig
fõzzük, majd megszórjuk fi-
nomra metélt petrezselyem-
zölddel. Ezután a lángot el-
oltjuk alatta, és 10 percnyi ál-
lás után kínáljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az események az ön elképzeléseit
szolgálják. Egészen különleges le-
hetõségek nyílnak meg, amiket
nyugodtan, megfontoltan gon-
doljon végig, mielõtt igent mond.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Váratlan fordulatok következ-
nek. Egy hír teljesen új megvilá-
gítást ad a dolgoknak, szemé-
lyeknek. Fontos, hogy semmit ne
hamarkodjon el, és hogy nyu-
godt maradjon.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Figyeljen oda minden szóra. Egy
tekintet is árulkodó lehet. Az este
szenvedélyesen alakul, amennyi-
ben nem rontja el régi dolgok fel-
emlegetésével.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Új és váratlan ügyekkel is kell
foglalkoznia, de Ön élvezi a ben-
nük rejlõ kihívásokat. Ellensége-
ivel szemben nem harcolni kell,
hanem megvásárolni õket.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Hirtelen kellemetlen helyzetben
találhatja magát, ha kölcsönöket
vesz fel meggondolatlanul. Eb-
ben a helyzetben inkább erõsen
takarékoskodnia kellene.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Olyan információ birtokába jut
egy véletlen találkozás alkalmá-
val, amely új színben láttatja ön-
nel a környezetét. Nem biztos,

hogy az utolsó szóig mindent el
kell hinnie.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szüksége van a friss tavaszi leve-
gõre, mozgásra, sportra. Egy ko-
rai telefon jó hírt hoz. Gyorsan
lásson munkához, ma jó eredmé-
nyekre számíthat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Munkahelyén az ön személye
lesz a téma, amit inkább élvez,
mint bosszankodik. Mutassa
meg nekik, hogy jól dolgozni mo-
solyogva is lehet.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Érzékenyebb a szokásosnál. A
felszín alatt meghúzódó érzéseket
érdemes megvizsgálni. Ne enged-
je, hogy az, aki megbántotta,
most az ön vállán sírja ki magát.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai nap kedvez az alkotómun-
kának. Megismerkedik egy kü-
lönleges dologgal, amely alapjá-
ban véve régóta izgatja. Este kel-
lemes meglepetésben lesz része.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma nyugodtan aláírhat fontos
szerzõdést, és anyagi ügyekkel is
foglalkozhat. Kérjen tanácsot,
hogyan érdemes befektetnie meg-
takarított pénzét.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Meg kell védenie álláspontját.
Úgy tûnik, mégiscsak vannak el-
lenlábasai. Meggyõzõ érveivel
bátran védekezzen. Igazságérzete
nem vonz másokat.

Horoszkóp
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Sznúker

Turós-Jakab László

A közelgõ világbajnok-
ságra készülõ legjobb

sznúkeresek a múlt héten a
dublini Helixben vendéges-
kedtek, ahol a Players Tour
Championship (PTC) elneve-
zésû sorozat fináléját rendez-
ték meg. 

Ide már csak a 12 tavalyi
versenyen legjobban szerepelt
32 játékos jutott be, olyan
nagy nevek hiányoztak, mint
például a világrangsort veze-
tõ angol John Higgins, a vi-
lágbajnoki címvédõ ausztrál
Neil Robertson, a földkerek-
ség egyik legjobb játékosának
tartott angol Ronnie
O’Sullivan vagy a legjobb
ázsiai sznúkeres, a kínai Ding
Junhui. A pénzdíjas és egy-
ben pontszerzõ versenyek
eredményei alapján Higgins
és Ding is jelen lehetett volna
Írországban, de egyiküknek
sem volt meg a nagy döntõ-
ben való szerepléshez szüksé-
ges mérkõzésszáma. 

Az elsõ hat versenyt a
sheffieldi sznúkerakadémián
rendezték meg, az utolsó ha-
tot pedig a németországi
Fürthben, a belgiumi Bruges-
ben, a németországi
Russelheimban, az angliai
Gloucesterben, a németor-
szági Hammban és a cseh fõ-
városban, Prágában. 

Folyamatosan javuló, nagy
formában az angol Shaun
Murphy két honfitársa, Ri-
cky Walden (4-2) és Stephen
Lee (4-3) után a walesi Matt-
hew Stevenst oktatta az elõ-
döntõben (4-0), majd a vasár-
nap késõ esti fináléban egy
másik honfitársát, Martin
Gouldot. Murphy egy 60
ezer fontos csekket és három-
ezer világrangsor-pontot ka-
pott PTC-sikeréért, a pálya-
futása elsõ tévéközvetítéses
döntõjét vívott Gould pedig
25 ezret és kétezer pontot.
Murphy (49.185 pont) a vi-
lágrangsor hatodik helyére
jött fel, John Higgins (59.320),
a walesi Mark Williams
(57.180), Robertson (52.340),
az angol Mark Selby (52.265)

és Ding (49.580) mögé.
Gould is látványosan javított
korábbi helyezésén, jelenleg
30.890 ponttal a 24. A másik
dublini elõdöntõben Gould
Selbyt (4-3) gyõzte le, utóbbi

pedig a legjobb nyolc között
Williamst (4-3). A 2011–12-s
PTC-sorozat júniusban kez-
dõdik.

A jövõ héten a kínai nyílt
sznúkerbajnokságra figyel-

hetnek a sportág kedvelõi,
aztán jöhet a világbajnok-
ság, április 16. és május 2.
között, hagyományos szín-
helyén, a sheffieldi Crucible
Theatre-ben. 
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Röviden
Mutu a válogatottban

Rãzvan Lucescu szövetségi
kapitány 23 játékosnak kül-
dött meghívót a március 26-
i, Bosznia-Hercegovina, illet-
ve 29-i, Luxemburg elleni
labdarúgó-Eb-selejtejtezõre.
A keret: Costel Pantilimon
(Temesvár), Ciprian Tãtãru-
ºanu (Steaua), Silviu Lung jr.
(Un. Craiova) – hálóõrök;
Cristian Sãpunaru (FC Por-
to), Cornel Râpã, Adrian
Sãlãgeanu (mindkettõ Oþe-
lul), Gabriel Tamaº (West
Bromwich Albion), Cristian
Chivu (Internazionale), Do-
rin Goian (US Palermo),
Florin Gardoº (Steaua), Rãz-
van Raþ (Sahtar) – hátvédek;
Gabriel Torje (Dinamo), Ad-
rian Ropotan (Din. Moszk-
va), George Florescu, Ianis
Zicu, Dan Alexa (mindkettõ
Temesvár), Gabriel Mureºan
(Kv. CFR 1907), Ciprian
Deac (Schalke 04), Rãzvan
Cociº (Karpati Lviv) – kö-
zéppályások; Adrian Mutu
(Fiorentina), Marius Alexe
(Dinamo), Ciprian Marica
(VfB Stuttgart), Bogdan
Stancu (Galatasaray).

Négyet lõtt a Dinamo

A labdarúgó-Liga-1 22. for-
dulójának vasárnap esti mér-
kõzésén a Dinamo 4-1-re
nyert a Marosvásárhelyi
FCM ellen, a gólokat Ga-
nea, Torje (2) és Dãnciu-
lescu, illetve Munteanu sze-
rezte. Gyõzelmével a buka-
resti csapat 37 pontot gyûj-
tött, negyedik a tabellán, 11
pont hátránnyal a listavezetõ
Oþelul mögött. A vasárnap
délutáni, craiovai mérkõzé-
sen a vendégek álltak köze-
lebb a gyõzelemhez, de az
U–Astra-összecsapás végül
1-1-gyel zárult. Subotic az
oltyánoknak szerzett veze-
tést, Mãþel a 70. percben
egyenlített a ploieºti-ieknek. 

Djokovic 
megelõzte Federert 

A szerb Novak Djokovic
nyerte meg az Indian Wells-i
keménypályás tenisztorna
3,6 millió dollár összdíjazású
férfiversenyét, miután a dön-
tõben 4-6, 5-3, 6-2-re gyõzött
a spanyol Rafael Nadal el-
len. Djokovic számára ez a
gyõzelem azt jelenti, hogy az
új világranglistán már a má-
sodik, megelõzve a svájci
Roger Federert. A nõi finálé-
ban a dán Wozniacki (1.) 6-
1, 2-6, 6-3 arányban bizo-
nyult jobbnak a francia
Bartolinál (15.), és õrzi veze-
tõ helyét a világrangsorban. 

13 hely Európának 

AZ UEFA nem kíván vál-
toztatni a labdarúgó-világbaj-
nokságok kvalifikációs rend-
jén, így Európát a 2014-es
vb-n is 13 csapat képviseli
majd. A következõ selejte-
zõsorozaton 53 európai válo-
gatott indul, a csoportbeosz-
tást július 30-án sorsolják ki.
A kilenc csoportgyõztes biz-
tosan ott lehet Brazíliában, a
nyolc legjobb csoportmáso-
dik osztályzót játszik a fenn-
maradó négy helyért. 

Murphy törvénye: gyõzni kell

Az angol Shaun Murphy csúcsformában melegített a közelgõ sznúker-világbajnokságra

Labdarúgás

ÚMSZ

Az Újpest hazai pályán
2-1-re legyõzte az MTK-

t a Magyar labdarúgó-Moni-
comp Liga 20. fordulójának
vasárnapi zárómérkõzésén.
A gólokat Ahjupera (24.
perc) és Balajti (58.), illetve
Kanta (74.) szerezte. A lista-
vezetõ Videoton legyõzte a
címvédõ Debrecent, üldözõi
közül kikapott a Ferencváros
és a Zalaegerszeg, míg a Ka-
posvár döntetlent játszott Pá-
pán, így a székesfehérváriak
elõnye 12 pontra nõtt a tabel-
la élén. A Paks hazai pályán
nyert a Szombathelyi Hala-
dás ellen, így feljött a harma-
dik helyre. A 21. forduló mû-
sora: április 1., péntek: Ka-
posvári Rákóczi–Vasas,
Ferencváros–Újpest; április
2., szombat: Szolnoki MÁV–
Videoton, MTK– BFC Sió-
fok, Szombathelyi Hala-
dás–Kecskeméti TE, Lom-
bard Pápa–Paks, Zalaeger-
szegi TE–Budapest Honvéd;
április 3., vasárnap: Debrece-
ni VSC–Gyõri ETO. 

Nyert az MTK

ellen az Újpest

Az állás:
1. Videoton 20 14 4 2 42-18 46
2. FTC 20 11 1 8 32-30 34
3. Paks 20 10 4 6 34-27 34
4. ZTE 20 10 3 7 35-29 33
5. Kaposvár 20 10 3 7 32-26 33
6. Debrecen 20 9 5 6 35-30 32
7. Pápa 20 8 4 8 33-35 28
8. Kecskemét 20 9 0 11 36-39 27
9. Győri ETO 20 7 6 7 21-21 27
10. Újpest 20 7 5 8 32-27 26
11. Vasas 20 7 4 9 25-32 25
12. Honvéd 20 6 6 8 22-24 24
13. Haladás 20 6 5 9 27-27 23
14. MTK 20 6 5 9 24-30 23
15. Siófok 20 4 7 9 15-26 19
16. Sz.MÁV 20 3 4 13 16-40 13

Labdarúgás

T. J. L.

Az európai bundabot-
rányban vizsgálódó bo-

chumi ügyészség szerint a fo-
gadási maffia tagjai százezer
eurót kínáltak fel a Debrecen
kapusának a 2009. októberi
labdarúgó-Bajnokok Ligája-
mérkõzés elõtt, ám õ állító-
lag elõzõleg máshonnan fo-
gadott el pénzt.

A tegnap megkezdõdött
per vádirata alapján az olasz
Fiorentina elleni, 4-3-ra el-
vesztett találkozó elõtt a csa-
lók le akarták fizetni a hajdú-
ságiak játékosát, ám amikor
Bécsben átadták volna egy
bizalmasának az összeget, ki-
derült, hogy a hálóõr már
egy másik személytõl kapott
kenõpénzt. A Fiorentina el-
len a montenegrói Vukasin
Poleksic védte a Debreceni
VSC kapuját.

Az UEFA tavaly júniusban
Poleksicet két évre, 2012. jú-
nius 30-ig, a hátvéd Mészáros
Norbertet pedig 18 hónapra,
2011 végéig eltiltotta, mivel
nem tettek eleget a jelentési
kötelezettségüknek, amikor
megpróbálták õket megvesz-
tegetni a Fiorentina elleni
meccs elõtt. A két labdarúgó
fellebbezett, de a kontinentá-
lis szervezet szeptember 9-én
elutasította a beadványukat,
és érvényben hagyta az eltil-
tásokat, ezért a nemzetközi
Sportdöntõbírósághoz (CAS)
fordultak, amely néhány hé-
ten belül dönt az ügyükben.
Poleksic – aki a debreceni
klub honlapja alapján csak
büntetése enyhítését reméli –
arra hivatkozott az UEFA-
hoz benyújtott fellebbezésé-
ben, hogy a megvesztegetési
kísérletet elhárította, továbbá
bizonyítottan nem történt
semmiféle fogadási csalás.
Mészáros azt kívánta igazol-

ni a fellebbviteli eljárásban,
hogy egyáltalán nem került
kapcsolatba semmiféle mér-
kõzést befolyásolni szándé-
kozó személlyel, éppen ezért
õ felmentésben bízik.

A bochumi ügyészség ösz-
szesen 47 gyanús találkozót –
közte négy magyar érdekelt-
ségû összecsapást – vizsgál,
és hatan ülnek majd a vádlot-
tak padján. A négy magyar
összecsapás: Debrecen–Fio-
rentina (Bajnokok Ligája, 3-
4), Debrecen–Young Boys
(UEFA Kupa, 2-3), Vasas–
Debrecen (NBI, 1-3) és Új-
pest–Honvéd (NBI, 3-0).
Ante Sapina és társai – közü-
lük hárman már 16 hónapja
vizsgálati fogságban vannak
– 18 országban vesztegettek
meg futballistákat és bírókat.
A 2009. szeptemberi Liech-
tenstein–Finnország világ-
bajnoki selejtezõ játékvezetõ-
je például 30 ezer eurót tett
zsebre azért, hogy a második
félidõben két gól szülessen.
A találkozó 1-1-re végzõdött,
mindkét találat a szünet után
esett. A fogadók összesen
365 ezer eurót tettek fel a
meccsre, a maffia nyeresége
mintegy 220 ezer volt.

A 35 éves Sapina már a né-
met bíró, Robert Hoyzer
2005-ös bundabotrányában
is érdekelt volt, s akkor két év
11 hónapos börtönbüntetést
kapott. A 47 vizsgált össze-
csapásból 17-et már egy má-
sik perben tárgyal tavaly ok-
tóber óta a bochumi ügyész-
ség. A 30 „új” mérkõzés kap-
csán a szervezet mintegy 550
ezer euró kenõpénzt osztott
szét, a tétek összege 3,5 mil-
lió euróra, a haszon pedig 2,8
millióra rúgott. Az ázsiai fo-
gadások érdekében a bûnö-
zõk együttmûködtek egy lon-
doni bukmékerrel, ottani
számlájukon a 2008 végétõl
számított egy év alatt 32 mil-
lió euró folyt át. 

Focibunda magyarokkal? 
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Chelsea hazai pályán
2-0-ra legyõzte a Man-

chester Cityt az angol labda-
rúgó-Premier League 30.
fordulójának vasárnapi rang-
adóján, ezzel riválisát meg-
elõzve feljött a harmadik
helyre a tabellán. A gólok az
utolsó tíz percben estek,
Luiz és Ramires szerezte
õket. A Manchester Uni-
ted (63 pont) vezett az egy-
egy meccsel kevesebbet ját-
szott Arsenal (58) és Chelsea
(54) elõtt, a Manchester
Citynek 53, a Tottenham
Hotspurnak 49, a Liverpool-
nak pedig 45 pontja van. 

Az Osasuna, a magyar
Vadócz Krisztián csapata 4-
0-ra nyert a kiesõjelölt Hér-
cules otthonában a spanyol
Primera División 29. fordu-
lójának vasárnapi mérkõzé-
sén. További eredmények:
Deportivo La Coruna–Le-
vante 0-1, Málaga–Espanyol
2-0, Racing Santander–Real
Sociedad 2-1, Sporting Gi-
jón–Almería 1-0, Athletic
Bilbao–Villarreal 0-1, Valen-
cia–Sevilla 0-1. Listavezetõ
a Barcelona (78 pont), a
Real Madrid (73), a
Villarreal (54), a Valen-
cia (54) és az Espanyol (43)
elõtt. 

A Napoli hazai pályán 2-
1-re legyõzte a Cagliarit az
olasz Serie A 30. fordulójá-
nak vasárnap esti zárómér-
kõzésén, így õrzi harmadik
helyét a tabellán. Cavani
duplázott, s góljai közt
Acquafresca is betalált. Az
AC Milan (62 pont) továb-
bra is vezet, de az Inter-
nazionale (60), az SSC Na-
poli (59), sõt, az Udine-
se (56) is veszélyesen közelí-
tett. A hetedik helyen álló
Juventust (45) a két római

alakulat elõzi meg, a Lazio
(54) és az AS (50). 

Két, bent maradásért küz-
dõ csapat csatájában a VfB
Stuttgart hazai pályán a haj-
rában szerzett góllal mentett
pontot a VfL Wolfsburg el-
len a német Bundesliga 27.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén, 1-1. A ven-
dégek kispadján bemutatko-
zott a héten a Bajnokok Li-
gájában negyeddöntõs
Schalke 04 együttesétõl me-
nesztett vezetõedzõ, Felix
Magath. Az élmezõny: 1.
Borussia Dortmund 62 pont,
2. Bayer Leverkusen 55, 3.
Hannover 50, 4. Bayern
München 48, 5. FSV Mainz
44, 6. Nürnberg 42. 

Az Olympique Marseille
hazai pályán 2-1-re legyõzte
nagy riválisát, a Paris Saint-
Germaint a francia Ligue 1
28. fordulójának vasárnapi
rangadóján. További eredmé-
nyek: AS Monaco–AS Nan-
cy 0-1, SM Caen–Arles-
Avignon 2-0. Az élcsoport: 1.
OSC Lille 55 pont, 2.
Olympique Marseille 51, 3.
Stade Rennes 50, 4.
Olympique Lyon 49, 5. Paris
Saint-Germain 45. Dr.
Bölöni csapata, az RC Lens
28 pontnál tart, és négy
hossznyira van a bent
maradást jelentõ 17. helytõl. 

Az Olimpiakosz nyerte a
görög bajnokságot, miután a
27. fordulóban hazai pályán
6-0-ra kiütötte a városi rivális
AEK Athén csapatát, és há-
rom fordulóval az alapsza-
kasz vége elõtt behozhatatlan
elõnnyel vezet a második
Panathinaikosz elõtt. A pire-
uszi csapat 38. bajnoki címét
gyûjtötte be. Az Olimpiakosz
keretéhez két magyar labda-
rúgó is tartozik: a csapat har-
madik számú kapusa Megye-
ri Balázs, míg a csatár Né-
meth Krisztián kölcsönben a
Voloszban szerepel. 

Rangadót nyert a Chelsea
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