
Cseke Péter Tamás,
Salamon Márton László 

Kovács Péter mellett Nagy
Zsolt és Tánczos Barna ne-

ve is szerepelt azon a „rövid lis-
tán”, amelyet a nagyváradi
kongresszust követõen Kele-
men Hunor szövetségi elnök ál-
lított össze az RMDSZ fõtitkári
tisztségének lehetséges váromá-
nyosairól – értesült lapunk. A
mûvelõdési miniszter tíz nap
múlva, a Szövetségi Képviselõk
Tanácsa (SZKT) kolozsvári ülé-
sén terjeszti elõ javaslatait a po-
litikai alelnöki és a fõtitkári
posztra. Az elõbbi tisztségre –
Borbély László környezetvédel-
mi miniszter személyében – Ke-
lemen Hunornak már megvan a
jelöltje, az utóbbi posztra esé-
lyes személyek nevét azonban
csak találgatni lehet – a „rövid

listát” az szövetségi elnök egye-
lõre „lakat alatt tartja”.

Kovács Péter területi szerve-
zetekért felelõs ügyvezetõ alel-
nök már korábban megerõsítette

lapunknak, hogy esélyes „az
RMDSZ harmadik embere”
címre, konzultált már errõl a
szövetségi elnökkel. A kolozsvá-
ri Majális utcai ügyvezetõ elnök-

ség – a majdani fõtitkárság – la-
punknak nyilatkozó alkalmazot-
tai is szinte biztosra vették, hogy
Kovács lesz az „új fõnök”. 
Folytatása a 3. oldalon 

ÚMSZ

Moammer el-Kadhafi légi-
ereje is támadta Líbia keleti

részén a felkelõket. Az as-Sark al-
Auszat címû nemzetközi arab na-
pilap szerint Kadhafi Szíriából,
Szerbiából, Ukrajnából és Ro-

mániából érkezett zsoldosokkal
intéz támadást a felkelõk ellen.
A líbiai kormány tagadja, hogy
külföldieket vetne be. Bármilyen
Líbián belüli párbeszéd alapját
csakis Kadhafi távozása jelenthe-
ti – szögezték le a felkelõk. A
NATO csak az ENSZ BT-tõl ka-

pott felhatalmazás alapján avat-
kozna be Líbiában – jelentette ki
Anders Fogh Rasmussen, a szer-
vezet fõtitkára. A líbiai lázadók
egyik vezére 2001-ben Bukarest-
ben szerezte meg a doktorátusát
– írja egyebek mellett az Adevã-
rul. 2. és 4. oldal 

„Különleges élmény” Down-
szindrómás gyermeket nevel-

ni, mert empátiára, odafigyelésre
és toleranciára nevelnek – nyilat-
kozták az érintett szülõk, akiket a
Down-kór világnapján faggat-
tunk tapasztalataikról. Beszámo-
lójuk szerint a kromoszóma-
rendellenesség miatt sérültséggel
élõ kicsik érzelmi gazdagsága
rendkívüli: ezért is illeszkedhet-
nek be kiválóan a közösségekbe.
Megfelelõ fejlesztés nélkül azon-
ban elkallódhatnak a sajátos ké-
pességû gyerekek. A civil szerve-
zetek kormányzati támogatást és
odafigyelést várnak: sok a kihasz-
nálatlan lehetõség. 7. oldal 

új magyar szó
2011. március 23., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VII. évfolyam,
57. (1377.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1439 ▼
1 amerikai dollár 2,9093 ▼
100 magyar forint 1,5323 ▼

Mindenki Severin fejét akarja

Nem hajlandó „rituális áldozathozatalként”
lemondani európai parlamenti mandátumá-
ról Adrian Severin, aki tegnap 24 órás ulti-
mátumot kapott Victor Ponta PSD-elnöktõl
a visszalépésre, ellenkezõ esetben kilátásba
helyezték párttagságának megvonását is.

Kolozsvári „gladiátoraréna”

Gombamód szaporodnak Kolozsváron 
a megyei vagy önkormányzati kasszából 
finanszírozott többmilliós építkezési projek-
tek: a város új stadionja, a Kolozsvár Aréna
mellett hétezer férõhelyes sportcsarnok és
öthektáros aquapark is létesül. 

Aktuális 3

Vezércikk 3

Aktuális 2
Magyar alkotmány: 
Fidesz-magánügy?

Nem fogadhatunk el semmiféle zsarolási
szándékot – jelentette ki Kövér László, 
a Magyar Országgyûlés elnöke tegnap
azzal kapcsolatban, hogy az MSZP és az
LMP távol marad az alkotmányozástól. 

Gazdaság 6

Kinek áll a világ? 
Az uniós országok polgárai eddig is
fenntartással beszéltek a brüsszeli bü-
rokráciáról, a törvényhozási huzavonák-
ról, és most a három nyakon csípett
képviselõ minderre rátett még egy lapát-

tal, hiszen kiderült, hogy
olykor mi is indokolhatja
a hosszas törvénymódosí-
tási eljárásokat. De hát a
közvélemény-kutatások
azt mutatják, hogy a bu-
karesti parlament és a bu-
dapesti országgyûlés te-

kintetében sem egetve-
rõ a bizalom.Székedi Ferenc

Háborús jelenet Bengázitól 35 kilométerre. A felkelõk kárfelmérést végeznek a francia légitámadás után

Kovács Péter                                     Nagy Zsolt                                         Tánczos Barna      Fotók: Tofán  Levente

Down-kór,

törvényre várva  

Állandó tolmács jelenlétét ké-
ri a MediaSind szakszervezet

azokon a rendezvényeken, ame-
lyek nem román nyelvûek, elke-
rülendõ a félreérthetõ tudósításo-
kat. A MÚRE szakmai és állam-
polgári szempontból megalapo-
zatlannak és megalázónak tartja a
követelést és azt kéri, hogy az
Agerpres nem vegyes lakosságú
megyékben dolgozó tudósítóinak
alkalmazásánál kritérium legyen
a többi közösség nyelvének az is-
merete. Kovács Péter, az RMDSZ
ügyvezetõ alelnöke lapunknak ki-
jelentette: „Az RMDSZ kiáll a
MÚRE kérése mellett, és felvál-
lalja, hogy megpróbálja megte-
remteni a teljesüléséhez szüksé-
ges törvényes keretet”. 9. oldal 

Tolmácskérõ 

sajtólevél

Romániai zsoldosok Líbiában?

Fõtitkárt keres Kelemen
Míg Borbély László politikai alelnöksége már biztos, a fõtitkári tisztség még „kiadó”
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Röviden

„Vándorúton” a honosítók

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) által mûködtetett baróti demok-
rácia-központ munkatársai tegnap vidéki
körútra indultak, hogy a környékbeli fal-
vakban is tájékozassák az érdeklõdõket a
magyar állampolgárság megszerzéséhez
szükséges feltételekrõl. Tegnap Kisbacon-
ban és Magyarhermányban, ma Középaj-
tán, holnap Olaszteleken, holnapután pe-
dig Bölönben és Nagyajtán várják a hely-
belieket. A Bihar megyei EMNT hasonló
körútra indult a Partiumban: tegnap Pusz-
taújlakon, ma Paptamásiban, holnap Ten-
kében, holnapután pedig Köröstárkányban
segítenek a magyar állampolgárság meg-
szerzéséhez szükséges iratok összeállításá-
ban, kitöltésében.

Tizenhárom év bántalmazásért

Jogerõsen tizenhárom év fegyházbüntetés-
sel sújtotta tegnap egy magyar bíróság azt
a 38 éves resicabányai román állampol-
gárt, aki egy magyarországi tanyán gáz-
pisztollyal többször rálõtt idõs áldozatára,
miután betört hozzá. Az ítélõtábla a ro-
mán fiatalembert nyereségvágyból elköve-
tett emberölés bûntettének kísérletében
mondta ki bûnösnek.

Nem mûködik a munkacsoport

Felfüggesztette munkáját a szlovák kor-
mánykoalíciónak a kettõs állampolgárság-
gal foglalkozó munkacsoportja – közölte
Rado Bato kormányszóvivõ tegnap. Szerin-
te ennek két oka van: az egyik, hogy a koa-
líciós pártok egyelõre nem tudtak közös ne-
vezõre jutni a törvénymódosítás ügyében,
míg a másik az, hogy Pozsony meg kívánja
várni, mit válaszol Budapest a szlovák ál-
lamközi szerzõdéstervezetre.

Slota radikális megoldása

Megoldódna Szlovákiában a cigány- és a
magyarprobléma, ha mindkét népcsoport
áttelepülne a Duna túlpartjára, Magyaror-
szágra – vélekedett Ján Slota, a Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) elnöke tegnap Po-
zsonyban.

Masaryk-iskola Kárpátalján

A kárpátaljai Szolyva egyik középiskolája
újra felveszi Tomás Garrigue Masaryk-
nak, az egykori Csehszlovákia elsõ ál-
lamfõjének nevét. Kárpátalján általában
kedvezõen értékelik a két világháború kö-
zötti idõszakot, amikor a terület Cseh-
szlovákiához tartozott.

Kacav börtönbe kerül

Nemi erõszak és más szexuális bûnté-
nyek miatt hét év letöltendõ börtönre
ítélték tegnap Móse Kacav volt izraeli ál-

lamfõt (képünkön), aki ettõl fügetlenül to-
vábbra is ártatlannak vallja magát. Ha-
sonló ítéletre még nem volt példa a zsidó
állam történetében.

Légi csapás gázai területekre

Légi csapást mért az izraeli haderõ 
tegnap a Gázai övezet keleti részére, 
és legalább egy palesztint meg is sebesí-
tett. Néhány órával korábban ugyaneb-
ben a térségben két palesztin sebesült
meg izraeli csapásmérésekben, miközben
egy újabb palesztin rakétalövedék csapó-
dott be dél-izraeli területre.

Hírösszefoglaló

Nem fogadhatunk el semmifé-
le antidemokratikus ultimátu-

mot, diktátumot, zsarolási szán-
dékot – jelentette ki Kövér Lász-
ló, a Magyar Országgyûlés elnö-
ke tegnap azzal kapcsolatban,
hogy az MSZP és az LMP távol
marad az alkotmányozástól. Az
alaptörvény megtárgyalását meg-
nyitó beszédében a házelnök-
hangsúlyozta: „nem fogadhatjuk
el a teljes körû konszenzus megte-
remtésére vonatkozó hangzatos
igényeket”, ez „valójában a vá-
lasztók által érdemi befolyásoló
erõvel fel nem ruházott kisebbség
diktátuma, amely szerint csak az
a megoldás lehet demokratikus,
amelyet õk annak fogadnak el”.

Vezérszónokként Lázár János,
a Fidesz frakcióvezetõje szerint
az MSZP és az LMP történelmi
hibát követ el, hogy nem vesz

részt a folyamatban. Szerinte az
új alkotmány szövegében nincs
semmi önkényes, illegitim, vagy
bármi, ami ellentmond a demok-
rácia szabályainak.

Független képviselõként Szili
Katalin úgy vélte: az új alkot-
mány csak akkor lesz képes betöl-
teni a szerepét, csak akkor lehet a
nemzet alaptörvénye, ha széles
társadalmi támogatottságon
nyugszik, és nem szûk elit ma-
gánügye csupán. Az általa be-
nyújtott másik szövegtervezet leg-
fõbb elemként kétkamarássá ten-
né a magyar parlamentet.

Harrach Péter, a KDNP frak-
cióvezetõje kiemelte: mindenkit
meghívtak az alkotmányozás fo-
lyamatába, aki pedig nem kíván
benne részt venni, az magát re-
keszti ki a megújulásból. Ettõl
még az új alaptörvény minden
magyar ember, a teljes nemzet al-
kotmánya lesz határon innen és

túl, felelõsséggel minden magya-
rért. Ha a Szent Korona-tanra
épülõ jogfolytonosságot helyreál-
lítanák, a jobbikos képviselõk
örömmel vennének részt a viták-
ban, és segítenének abban, hogy
az alkotmányt négyötödös több-
séggel fogadják el – mondta a
Jobbik egyik vezérszónokaként
felszólaló Vona Gábor pártelnök.

Az MSZP szerint avítt szemlé-
letû, kidolgozatlan és ellentmon-
dásos a kormánypártok alkot-
mánytervezete – közölte koráb-
ban Bárándy Gergely országgyû-
lési képviselõ, ezzel is indokolva
pártjának távolmaradását az al-
kotmányozástól. A Fidesz alap-
törvény-tervezete megerõsíteni
látszik az LMP azon korábbi ál-
láspontját, hogy a demokratikus
alkotmányozás feltételei nem áll-
nak fenn – ezt Schiffer András, az
LMP parlamenti frakcióvezetõje
jelentette ki. 

ÚMSZ-összeállítás

Moammer el-Kadhafi légi-
ereje is támadta Líbia keleti

részén a felkelõket. Az as-Sark al-
Auszat címû nemzetközi arab na-
pilap szerint Kadhafi Szíriából,
Szerbiából, Ukrajnából és Ro-
mániából érkezett zsoldosokkal
intéz támadást a felkelõk ellen.
Az izraeli rádió szerint Szíria ta-
gadta az értesülést. Líbiából Tu-
néziába menekült vendégmun-
kások azt állították: a Kadhafi-
hoz hû erõk arra kényszerítették
õket, hogy harcoljanak a líbiai
vezetõ uralmát megdönteni aka-
ró felkelõk ellen. Azok, akik erre
hajlandók, állítólag 250 líbiai di-
nárt kapnak, ami 200 amerikai
dollárnak felel meg. A líbiai kor-
mány tagadja, hogy külföldieket
vetne be a felkelõk ellen, s azt
mondja, hogy a biztonsági erõk-
nél szolgáló sötét bõrû líbiaiakat
nézték tévesen fekete-afrikai
zsoldosoknak.

A Tripolitól 150 kilométerre lé-
võ Miszráta városban, amely ellen
a Kadhafihoz hû erõk vasárnap
indítottak támadást nehézfegyve-
rekkel, huszonegyen meghaltak –
köztük egy gyermek, kilencven-
egyen pedig megsebesültek. A fel-
kelõk ellenõrzése alatt lévõ terüle-
ten mûködõ kórházakból azt kö-
zölték, hogy hét halottja és több
mint félszáz sebesültje volt a hét-
végi harcoknak Ben-Dzsavádban,
de az áldozatok tényleges száma
feltehetõen ennél sokkal nagyobb,
mert sok holttest maradhatott a
harcok dúlta körzetekben is.

Bármilyen Líbián belüli párbe-
széd alapját csakis Kadhafi távo-
zása jelentheti – szögezték le a
diktátor uralmát megdönteni
akaró felkelõk. A magát Líbia
egyetlen képviselõjének tartó,
Bengáziban megalakult Líbiai
Nemzeti Tanács egyik vezetõje,
Ahmed Dzsabríl kijelentette: bár-
milyen tárgyalás csak annak
alapján képzelhetõ el, hogy Kad-

hafi lemond irányító szerepérõl.
Musztafa Geriáni, a felkelõk
egyik szóvivõje arra figyelmeztet-
te a Nyugatot, hogy a kormány-
csapatok mûködésképtelenné te-
hetik a líbiai olajmezõket. A fel-
kelõk szerint a Kadhafihoz hû
erõk lõttek egy Asz-Szidar kikö-
tõvárosba vezetõ olajvezetéket, s
bombázták a Rász-el-Unúfi olaj-
kikötõben lévõ tartályokat.
Ugyanakkor a líbiai állami televí-
zió szerint az al-Kaida által tá-
mogatott fegyveresek felrobban-
tottak egy olajtartályt.

A NATO csak az ENSZ BT-tõl
kapott felhatalmazás alapján
avatkozna be Líbiában – jelentet-
te ki Anders Fogh Rasmussen, a
szervezet fõtitkára. Hangsúlyoz-
ta, hogy a szervezetnek ez nem
áll szándékában, de „felkészült-
nek kell lennie minden eshetõ-
ségre”. A szövetség tagországai
tegnap megállapodtak abban,
hogy a szövetség hajói is részt
vesznek a Líbia elleni fegyverem-
bargó betartásának ellenõrzésé-
ben. Az Arab Liga támogatja a
Líbia feletti repüléstilalmi övezet
kialakításának tervét. Alain
Juppé francia külügyminiszter
tegnap Kairóban találkozott Amr
Múszával, a Liga fõtitkárával,
aki megerõsítette, hogy továbbra
is támogatja a fellépést. 

Romániai zsoldosok Líbiában

MTI

A nemzetpolitikai helyettes
államtitkár reményei szerint

várhatóan áprilisban meg tudják
hirdetni a Határtalanul osztályki-
rándulási program pályázati felhí-
vásait. Répás Zsuzsanna errõl az
Országgyûlés nemzeti összetarto-
zás bizottsága elõtt beszélt tegnap
több képviselõ kérdésére válaszol-
va. Kiemelte: szeretnék, ha az
osztálykirándulási program a ké-
sõbbiekben „kölcsönössé” válna,
azaz határon túli osztályok is ér-
kezhetnének Magyarországra. A
kormány tervei szerint ugyanis ta-
nulmányai idején minden magyar
iskolás legalább egyszer jusson el
határon kívüli magyar területek-
re, és személyesen ismerje meg az
ott élõ magyarok világát, szokása-
it. A testület ülésén a Fidesz és a
KDNP szavazataival nem kapott
zöld utat Dorosz Dávid (LMP)
határozati javaslata, amely a ha-
táron túli kisebbségi magyar szer-
vezetekkel való együttmûködés-
rõl szól. Az elõterjesztést a kor-
mány sem támogatta. 

Magyar diákok

utazhatnak

a határon túlra

Bukarestben tanult a lázadók egyik vezetõje

Ali Abdul Azíz al-Iszavi, a líbiai lázadók 45 éves „külügymi-
nisztere” 2001-ben Bukarestben szerezte meg doktori diplo-
máját a gazdasági tanulmányok akadémiáján, a két eszten-
deje meghalt Alexandru Zamfir professzor irányításával.
Disszertációjában országa privatizációs politikáját elemezte
– írja egyebek mellett az Adevãrul.

Magyar alkotmány:
Fidesz-magánügy?

ÚMSZ

Melegszik a fukusimai Daiicsi
atomerõmû 2. blokkjából

származó elhasznált fûtõelemek
tárolására használt medence vize,
s már majdnem forrásponton van
– közölte helyi idõ szerint tegnap
délután Hidehiko Nisijama, a ja-
pán Nukeáris-biztonsági Ügy-
nökség munkatársa. Elmondása
szerint a melegedés miatt keletke-
zett a hétfõ óta észlelt, az erõmû-
bõl felszálló gõz. Ha a tároló vize
forrni kezd, s a fûtõrudak kibuk-
kannak belõle, több sugárzó
anyag kerül a levegõbe. A reggel
folyamán ismét szürkésfehér füst
kezdett dõlni az erõmû kettes és
hármas reaktorblokkjából, emiatt
leállították az összes helyreállítási
és hûtési munkálatot. A Kyodo ja-
pán hírügynökség azt jelentette,
hogy a füst kiáramlása nem nö-
velte a radioaktív sugárzást, de az
okok tisztázásáig nem folytatják a
munkálatokat. A legtöbb okot az
aggodalomra továbbra is a hár-
mas blokk adja. A reaktor és a pi-
hentetõ medence plutónium- és
urán-oxidból álló kevert üzem-
anyagot (MOX) tartalmaz, amely
jóval mérgezõbb az uránalapú fû-
tõanyagénál. Ez a reaktorblokk
rongálódott meg a leginkább a
március 11-i földrengést és szökõ-
árat követõen: a múlt héten teljes
egészében megsemmisült a külsõ
épület teteje egy hatalmas hidro-
génrobbanás következtében. A
Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség adatai szerint a Japán
északkeleti részén fekvõ atomerõ-
mû 20 kilométeres sugarú körze-
tében a radioaktivitás szintje
óránként 2 és 160 microsievert
között van, ez az utóbbi érték
1600-szorosan haladja meg a nor-
mális háttérsugárzás szintjét. A
japán rendõrség legfrissebb adatai
szerint 8900 embernél többen ve-
szítették életüket, 12 600 személy
pedig eltûnt a földrengés és a szö-
kõár következtében. A halottak
végleges száma azonban várható-
an a 18 ezret is meghaladhatja. 

Fukusima:
füst vagy gõz?

Kadhafi légiereje Líbia keleti részén a felkelõket támadta, miközben a nemzetközi haderõ gépei rá vadásznak



Folytatás az 1. oldalról

Lapunk információi szerint azon-
ban elõfordulhat, hogy Nagy
Zsolt az RMDSZ fõtitkáraként tér
vissza a „nagypolitikába”. A je-
lenleg a versenyszférában tevé-
kenykedõ volt informatikai mi-
niszter, a Janovics Jenõ Alapít-
vány vezetõje legutóbb a nagyvá-
radi RMDSZ-kongresszuson ke-
rült ismét reflektorfénybe. A
Szakszervezeti Mûvelõdési Ház
termében minden szem rá szege-
zõdött, amikor a küldötteket üd-
vözlõ beszédében Victor Ponta, a
Szociáldemokrata Párt elnöke ki-
jelentette: „Románia kormányá-
nak egyetlen miniszterét sem sza-
bad etnikai alapon hazaárulással
vádolni”. Az ellenzéki politikus
szavait nagy taps fogadta, ugyanis
kijelentésével arra utalt: Nagy
Zsoltnak azért kellett visszavonul-
nia a közélettõl, mert 2007 szep-
temberében a korrupcióellenes
ügyészség hazaárulás gyanújával
bûnvádi eljárást indított ellene. A
volt minisztert két éve küldték bí-
róság elé, pere azóta is tart. 

„Én ezt sem cáfolni, sem meg-
erõsíteni nem tudom” – jelentette
ki tegnap Nagy Zsolt arra a kér-
désünkre, valóban felmerült-e,
hogy az RMDSZ fõtitkára le-
gyen. Korábban egyébként a volt
miniszter az ügyvezetõ elnöksé-
gen kezdte politikai karrierjét,
egy ideig a területi szervezetekért
felelõs ügyvezetõ alelnöki tisztsé-
get töltötte be.

Tánczos nem vállalja

Tánczos Barna mezõgazdasági
államtitkár ellenben lapunknak
megerõsítette: valóban rajta volt a
szövetségi elnök „rövid listáján”.
Azért csak volt, mert úgy döntött,
a fõtitkári tisztséget nem vállalja

el. „Ez a poszt teljes embert kí-
ván, ráadásul a fõtitkárság Ko-
lozsváron van. Én a kétlaki életet
csak Csíkszereda és Bukarest kö-
zött tudom elképzelni” – mondta
lapunknak a fiatal székelyföldi
politikus, aki egyébként jelenleg
az RMDSZ önkormányzatokért
felelõs ügyvezetõ alelnöke. Tán-
czos hangsúlyozta, nem politikai
alkudozások során merült fel a
neve, hanem Kelemen Hunor ke-
reste meg azzal a kéréssel, hogy
vállalja el a tisztséget. „Átbeszél-
tük ezt a kérdést a szövetségi el-
nökkel. Megtisztelõnek tartottam
az ajánlatot, de sajnálattal kellett
közölnöm, hogy nem tudom vál-
lalni a feladatot” – jelentette ki az
államtitkár.

Az alapszabályzat értelmében
a kongresszus utáni elsõ SZKT-

ülésen választják meg a fõtitkárt,
akinek elsõ feladata az új intéz-
mény mûködési szabályzatának
kidolgozása lesz. Errõl, illetve a
fõtitkárhelyettesek személyérõl
egy következõ SZKT-ülés dönt.
Áprilisig az ügyvezetõ elnökség
a jelenlegi formájában mûködik,
Takács Csaba vezetésével.

Bukarestben lesz
a politikai alelnöki iroda

Ami a politikai alelnöki tisztsé-
get illeti, nyílt titoknak számít
hónapok óta, hogy a pozíció vá-
rományosa Borbély László kör-
nyezetvédelmi miniszter. „Kele-
men Hunor szövetségi elnök már
akkor felajánlotta a politikai alel-
nöki tisztséget nekem; amikor el-
döntötte, hogy indul az elnöki

tisztségért. Én azt hiszem, hogy
jó, ha egy csapatban ezeket a dol-
gokat elõre megbeszéljük – nyi-
latkozta az Új Magyar Szónak
Borbély. – Nem falrengetõ újdon-
ság számomra ez a tisztség, kor-
mányzati kapcsolatokért felelõs
ügyvezetõ alelnökként eddig is
ezt csináltam, ezután is ezt fo-
gom csinálni, pluszban csak bi-
zonyos külpolitikai feladatok
lesznek.” Kérdésünkre a minisz-
ter kifejtette, a politikai alelnöki
iroda Bukarestben mûködik
majd, az egyik RMDSZ-szék-
házban, két-három alkalmazot-
tal. „Soha nem volt szó arról,
hogy Kolozsváron mûködjön ez
az iroda” – szögezte le Borbély
felvetésünkre, miszerint a sajtó-
ban erre utaló hírek is megjelen-
tek már. 
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Az Európai Parlament mû-
ködési szabályzata külön
függelékben és ezen belül

négy cikkelyben próbál vi-
gyázni arra, nehogy a kü-
lönbözõ szokásjogú orszá-
gokból érkezõ képviselõket

megkísértse a korrup-
ció ördöge. Politikai

tevékenységükért semmiféle ajándékot nem
fogadhatnak el, mellékjövedelmeikrõl be kell
számolniuk, olyan kérdésekben, amelyekhez
anyagi érdekeltség fûzõdik, nem szólhatnak
hozzá és így tovább. Ráadásul a nyilvános-
ság eszközét is latba vetik, hiszen az
europarlamenterek mindenféle és -fajta va-
gyonbevallása nyilvános, és az interneten is
megtekinthetõ. 
Persze, akik a romániai vagy éppen a ma-
gyarországi közéleti viszonyokon edzõdtek,
azok minderre elmosolyodnak, hiszen Ro-
mánia parlamentjében vagyonbevallástól és
pártszínezettõl függetlenül egymást érik a
korrupciós botrányok, és ebben a kegyelmi-
nek nevezett idõszakban nem csupán a ket-
tõs állampolgárság tekintetében, hanem kor-
rupciós ügyekben is majdhogynem tökéletes
az összhang Magyarországgal: miközben a
jelenlegi kormánypárt bonckésével és csipe-
szeivel a szocialisták korrupciós ügyeit met-
szegeti, és ha csontvázakat nem is talált, de
a közpénzek vélt vagy valós visszaélõit pró-
bálja kizsigerelni, addig kiderült, hogy saját
képviselõi közül néhányan úgyszintén nem
az erkölcsiség fehér szárnyú arkangyalai, hi-
szen elõszeretettel vesznek fel többszörös költ-
ségtérítést ugyanazon feladatok elvégzéséért,
és egyáltalán nem riadnak vissza családta-
gok és rokonok jól fizetõ állami állásokba
való becsempészésétõl. 
Aki a világhálón elolvasta-megnézte a The
Sunday Times hang- és videofevételekkel is
kísért leleplezõ riportjait, alighanem a szívé-
hez kapott, amikor Adrian Severin nemes
egyszerûséggel azt válaszolta a lobbizók kér-
désére: igen, háromnapos munkáért talán
elég lesz tizenkétezer euró, amit azután le-
hetne ragozni, hogy hány évi jövedelme egy
minimálbéren élõnek vagy egy nyugdíjas-
nak. De hát ne legyünk populisták, hiszen
az összeg nagysága csak a korrupció egyik
oldala. A másik és jóval súlyosabb: megin-
gatja a lakosság intézményekbe vetett bizal-
mát. Az uniós országok polgárai eddig is
fenntartással beszéltek a brüsszeli bürokráci-
áról, a törvényhozási huzavonákról, és most
a három nyakon csípett képviselõ minderre
rátett még egy lapáttal, hiszen kiderült,
hogy olykor mi is indokolhatja a hosszas
törvénymódosítási eljárásokat. De hát a köz-
vélemény-kutatások azt mutatják, hogy a
bukaresti parlament és a budapesti ország-
gyûlés tekintetében sem egetverõ a bizalom,
mint ahogyan a két héttel ezelõtti kézdi-
vásárhelyi közjáték arra is rávilágított: bi-
zony a szél fuvatlan nem indul egynémely
székelyföldi helyhatóságnál sem. Szemesnek
áll a világ – állapítja meg a népi bölcsesség.
Szemteleneknek úgyszintén – ha a társada-
lom jó része továbbra is vak marad. 

Kinek áll a világ? 

Székedi Ferenc

Fõtitkárt keres Kelemen
Borbély László politikai alelnöksége már biztos, a fõtitkári szék még „kiadó”

ÚMSZ

Nem hajlandó „rituális áldo-
zathozatalként” lemondani

európai parlamenti mandátumá-
ról Adrian Severin. A korrupció-
val vádolt eurohonatya tegnap 24
órás ultimátumot kapott Victor
Pontától a visszalépésre, a szoci-
áldemokrata elnök ellenkezõ
esetben kilátásba helyezte
Severin pártagságának megvoná-
sát. A szocialista EP-frakció is el-
határolódott a korrupcióval vá-
dolt román képviselõtõl, meg-
fosztották minden, a képviselõ-
csoportban betöltött tisztségétõl,
és a mandátuma visszaadására
szólították fel.

„A lemondás nem jó megol-
dás. Független szociáldemokra-
taként dolgozom majd, és egye-
dül küzdöm az igazamért. Ár-
tunk választópolgáraink érdeké-
nek, ha feláldozzuk az igazságot
a jó imidzsért” – védekezett
Adrian Severin, felszólítva az il-
letékes hatóságokat, hogy miha-
marabb indítsanak kivizsgálást
az ügyében.  

Severin hétfõn késõ este jelen-
tette be, hogy megállapodott
Martin Schulz-cal, az EP szocia-
lista frakciójának vezetõjével,
hogy a korrupciós vádak tisztá-
zásáig felfüggeszti frakciótagsá-

gát, annak ellenére, hogy Schulz
korábban a lemondását szorgal-
mazta.

Mint ismeretes, a The Sunday
Times címû brit lap hétvégén rob-
bantotta ki a korrupciós bot-
rányt, amelyben Severin mellett
két másik EP-képviselõ is érin-
tett. A lap újságírói lobbistáknak
adták ki magukat, és arra próbál-
ták rávenni az EP-képviselõket,
hogy jelentõs anyagi ellenszol-
gáltatás fejében a cég érdekeinek
megfelelõ törvénytervezetet
nyújtsanak be. Severin 12 ezer
eurós honoráriumért Zoran Tha-
ler volt szocialista szlovén kül-
ügyminiszterrel és Ernst Strasser
egykori osztrák konzervatív bel-
ügyminiszterrel együtt ráállt az
üzletre. A botrány napvilágra ke-
rülését követõen az osztrák és a
szlovén EP-képviselõ lemondott
mandátumáról, Severin azonban
továbbra is azzal érvel, hogy
nem követett el semmilyen tör-
vénytelenséget, csupán áldozatá-
vá vált egy „euroszkeptikus és
eurofób lap” konspirációjának. 

Adrian Severin ellen a botrány
kirobbanása nyomán az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség is
vizsgálódni kezdett. A képviselõ
számláin legutóbbi vagyonbeval-
lása szerint mintegy egymillió
eurónyi összeg található. 

Mindenki Severin fejét akarja

Borbély Lászlót (középen) már az RMDSZ-kongresszus elõtt felkérte politikai alelnöknek Kelemen Hunor

M. Á. Zs.

Sorin Blejnar menesztését
kérte tegnap Victor Ponta

szociáldemokrata elnök, ugyanis
szerinte, az Országos Adó- és
Pénzügyi Hivatal (ANAF) elnö-
ke „csúfot ûzött a románok nem-
zeti érzéseibõl”, amikor a mócvi-
déki Abrudbányára helyezte az
Avram Iancu „felakasztásával”
elhíresült Csibi Barnát. Bár a
Székely Gárda csíkszeredai ille-
tõségû alapítója tegnap nem je-
lent meg új munkahelyén – 21
napos pihenõszabadságot kért a
Fehér megyei adóhivatal vezetõ-
jétõl –, a mócvidéki települése-
ken továbbra is forró a hangulat.
Míg tegnap 250-en tüntettek
Abrudbánya fõterén a nemzeti
hõsüket meggyalázó Csibi oda-
helyezése ellen, ma már kétszer
annyian jelentek meg azon a to-
pánfalvi nagygyûlésen, amelyen
ismételten azt kérték az ANAF-
elnöktõl, hogy vonja vissza azt a
döntést, amellyel az adóellenõr-
ként dolgozó Csibit Abrud-
bányára helyezte át. A tiltakozók
– köztük sokan román népvise-
letbe öltöztek – megkoszorúzták
Avram Iancu szobrát, és hazafias
dalokat énekeltek. A nagygyûlés
résztvevõi közös nyilatkozatban
kérték, hogy az állam vezetõ in-

tézményei ítéljenek el minden, a
román állam integritása ellen irá-
nyuló cselekedetet, és nyilvánít-
sanak nemkívánatos személlyé
mindenkit, aki a nemzeti törté-
nelmet és a nemzeti szimbólu-
mokat becsméreli. 

Csibit egyébként ma kihall-
gatják a Hargita megyei ügyész-
ségen, amely a múlt héten hiva-
talból eljárást indított ellene
diszkriminációra való uszítás
miatt. Holnap pedig a Hargita
megyei adóhivatal fegyelmi bi-
zottságában hallgatják meg az
adóellenõrt. 

Csibi „megleckéztetése” a vir-
tuális térben is zajlik, a „hõstette-
irõl” számot adó blogját ismeret-
lenek feltörték, és törölték az ed-
digi bejegyzéseket. A blogon
egyetlen bejegyzés szerepel A kis-
király uralja a Székelyföldet cím-
mel, alatta Avram Iancu maros-
vásárhelyi lovas szobra látható.
Csibi profilját is átírták, a provo-
katív tetteirõl elhíresült adóellen-
õr „bevallja”, hogy „semmirekel-
lõ veszett kutyaként csúfot ûzött
a 48-as forradalom hõsébõl”.
„Tudom, hogy tettemért drágán
megfizetek. Nem érdemlem meg,
hogy a hargitai román földön jár-
jak” – „meakulpáztak” Csibi ne-
vében a román nemzeti érzelmû
hackerek. 

Blejnar „bánja” Csibi tettét?

Román lapszemle

A környezetkímélõ autók monacói kiállí-
tásán mutatják be március végén a Dacia
Hamster dízelelektromos hibridjármûvet.
(Gândul) Roman Iancu, Avram Iancu
egyik utolsó egyenes ági leszármazottja, a
nemzeti hõsrõl elnevezett helység ortodox
pópája imádkozik azért, hogy Csibi Barna
ne kerüljön a mócok közé, ehelyett inkább
a Magyarországra való költözést szorgal-
mazza. (Adevãrul) A tehetõs ügyvédek,
jegyzõk és orvosok által be nem fizetett
egészségbiztosítási hozzájárulások sodor-
ják veszélybe Máramaros megye egész-
ségügyi rendszerét, amely kórházbezárá-
sokhoz is vezethet. (România liberã) A
Romániában hozzáférhetõ oltásokról, az
ezzel megelõzhetõ betegségekrõl és egyéb
egészségügyi kérdésekrõl tájékoztat a fris-
sen indult www.vaccinuri.ro internetes
honlap. (Evenimentul Zilei) 

Fotó: Tofán Levente



Bogdán Tibor 

Románia nem rendelke-
zik kellõképpen korszerû

repülõkkel és hadfelszerelés-
sel ahhoz, hogy maga is be-
kapcsolódjék a Líbia elleni
nemzetközi katonai akcióba,
ám mind a Ceauºescu-rend-
szer idején, mind pedig 1989
után bõven szállított fegyvert
az arab országnak.

Adósság és arrogancia

Decebal Ilina volt vezérka-
ri fõnök maga is alátámasz-
totta a Wikileaks értesüléseit,
leszögezve: a Líbiába irányu-
ló román fegyverexport a
nyolcvanas évek elsõ felében
érte el a csúcspontját, amikor
is a két ország kereskedelmi
cseréje meghaladta a tízmilli-
árd dollárt. Igaz, Románia
nagy tételekben szállított
gyalogsági és tüzérségi fegy-
vereket, légelhárító ágyúkat,
töltényeket, lövedékeket is
Kadhafi rendszerének, ezek
azonban már akkori viszony-
latban is korszerûtlenek vol-
tak. Ezért nem is valószínû,
hogy most bármilyen módon
is hasznára lehetnének Kad-
hafi haderejének, bár az nem
kizárt, hogy a diktátor hívei
között kiosztott fegyverek kö-
zött ott vannak a román gyárt-
mányú Kalasnyikovok is.

Ceauºescu idején romániai
szakemberek részt vettek líbi-

ai katonai létesítmények,
fegyvergyárak megtervezésé-
ben, építésében. A romániai
fegyverszállításokat, az or-
szág által nyújtott mûszaki
segédletet Kadhafi állama
kevéssel tudta viszonozni,
így Líbia jelentõsen eladóso-
dott Romániának. Románia,
„testvéri és baráti kommunis-
ta országként” nem sürgette
az adósság rendezését,
mindennek következtében je-
lenleg több mint 60 millió
eurós kintlevõsége van az
arab államban, amibõl mint-
egy 30 millió a fegyverex-
portból származik. 

Miután az Egyesült Álla-
mok 1986-ban megbombázta
Líbiát, Kadhafi országát
nemzetközi embargó alá he-
lyezték, így a román fegyver-
eladások is szüneteltek (vagy
csak nagy titokban és nyilván
jóval kisebb mennyiségben
folytatódtak). Az embargó
2004-ben történt feloldását
követõen a román illetékesek
szívesen folytatták volna a
rendkívül jövedelmezõ fegy-
verszállításokat, és ilyen érte-
lemben fel is vették a kapcso-
latot Tripolival. 

Amint azonban Decebal
Ilina kifejtette, a líbiai hatósá-
gok ekkor már a legnagyobb
arroganciával fogadták a ro-
mán közeledést és ajánlatot,
ami érthetõ is, hiszen neves
nyugati fegyvergyárak ro-
hanták meg elõnyösebbnél

elõnyösebb ajánlataikkal, a
román fegyvereknél jóval
korszerûbb, ütõképesebb
hadfelszerelést kínálva.

Százezer géppisztoly

A jég végül is 2008-ban
tört meg, amikor is a
Wikileaks értesüléseinek
megfelelõen létrejött egy
fegyverszállítási szerzõdés
Tripoli és egy romániai fegy-
vergyártó vállalat között,
amire az amerikai diplomá-
cia annak idején fel is hívta
Washington figyelmét. Az
Egyesült Államok tripoli
nagykövetsége mellett a hírt
egy ismert líbiai üzletember,
Muhammed el-Obeidi is
megerõsítette. A líbiai fél tu-

lajdonképpen azért fordult a
román gyártóhoz, mert
meghiúsult egy Angliával
tervbe vett szerzõdés, amely-
nek értelmében a York Guns
cég 130 ezer géppisztolyt
szállított volna az arab or-
szágba. London azért
mondta fel a megállapodást,
mert nem kapott eléggé
meggyõzõ bizonyítékokat a
líbiai hatóságoktól arra vo-
natkozóan, hogy a fegyverek
nem kerülnek harmadik fél-
hez, embargósújtotta vagy
„forró övezetekbe”, így pél-
dául Csádba vagy Szudán-
ba. Londont végül az is ri-
asztotta, hogy a brit cég vé-
gül is egy ukrán gyártó köz-
vetítõjeként vett volna részt
az ügyletben, ezért a brit

kormány nem adta ki a
tranzakcióhoz szükséges en-
gedélyt. 

Feltehetõen azonban nem
csupán az amerikai, de a líbi-
ai hírszerzés is jól mûködött,
mert az arab üzletember sze-
rint Tripoli 2008. október 23-
án írta alá a romániai NFI
céggel a százezer AK-47-es
géppisztoly szállításáról szó-
ló megállapodást – azaz kere-
ken egy héttel azelõtt, hogy
London megtagadta volna a
brit cégtõl a líbiai megrende-
lés teljesítésének jogát. A brit
cég példájából tanulva a ro-
mán félnek ezúttal gondja
volt arra, hogy Tripolitól
megszerezze a szállítmány
további exportját megtiltó
szállításellenõrzési bizonyla-

tot. Igaz, a volt román vezér-
kari fõnök ennek ellenére
sem zárja ki annak lehetõsé-
gét, hogy Kadhafiék esetleg
továbbadták a Romániából
érkezett fegyvereket. 

A történelem fintora

Az már csak az esemé-
nyek (a történelem?) torz
fintora, hogy a Románia
nem csupán a Kadhafi-rend-
szer számára exportált had-
felszereléseket, hanem most
– akaratlanul – a diktátorel-
lenes lázadókat is támogat-
ja. A líbiai zavargások alkal-
mával derült ki ugyanis,
hogy a bengázi felkelõk
egyik vezetõje, Ali Isszawi
Romániában folytatta egye-
temi tanulmányait. A láza-
dók vezére a Bukaresti Köz-
gazdaságtudományi Akadé-
mián tanult, ahol a privati-
zációs eljárások tudományá-
ból szerzett oklevelet.  Ali
Isszawi tagja a lázadók 31
tagú vezetõ testületének, az
Átmeneti Tanácsnak,
amelyben a külpolitikai kér-
dések szakértõjének szerepét
bízták rá. Korábban Líbia
indiai nagykövete volt, ezt
megelõzõen pedig országa
gazdasági, kereskedelmi és
beruházásügyi miniszteré-
nek tisztségét látta el. Nagy-
követi tisztségébõl február
21-én mondott le, a Kadhafi-
rendszer civilek ellen indí-
tott megtorló akciói ellen til-
takozva. Miniszteri tisztsé-
gébõl viszont korrupció gya-
núja miatt menesztették,
amit maliciózus megfigye-
lõk hajlamosak „romániai
múltjának” betudni. 
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Román fegyverek Kadhafinak?
Százezer darab AK-47-es géppisztoly

eladására kötött szerzõdést 2008-ban

egy romániai cég Líbiával – állítja

egyik dokumentumában a Wikileaks.

Gy. Z.

A jelek szerint Moam-
mer el-Kadhafi nem kü-

lönösebben bízik saját or-
szága gazdaságában. A csa-
lád ugyanis tõkéjének nagy
részét külföldön, mindenek-
elõtt Olaszországban fektet-
te be.

Van hitelük

Az egész história a FIAT
egy részvénycsomagjának a
felvásárlásával kezdõdött. A
líbiai vezér 1976-ban 415 mil-
lió dollárért jutott hozzá, s
napjainkban már a Ferrarit,
Alfa Romeót és Lanciát
gyártó konszern 2 százaléka
van a tulajdonában. A FIAT
leányvállalata, az Iveco te-
herautó-építõ üzemet hozott
létre Líbiában, s ezzel 2 ezer
munkahelyet létesített. A
cégvezetés annak idején ki-
kérte a CIA tanácsát is a rész-
vényeladásról – magyarázza

a FIAT-ot többségben tulaj-
donló família.

Miután Kadhafi fia, Szádi
arról álmodott, hogy egyszer
a torinói sztárcsapatban, a
Juventusban futballozhat, a
jóságos atya mélyen a zsebé-
be nyúlt, és megszerezte a
klub 7,5 százalékát. Szádi-
nak ennek ellenére nem sike-
rült bejutnia a csapatba; meg
kellett elégednie azzal, hogy
az elsõ ligás Perugiában rúg-
ja a bõrt.

A klán a legnagyobb rész-
vénycsomagot (7,1 százalé-
kot) az Unicredit bankban
birtokolhatja. A pénzintézet
meglehetõsen sikeres a világ-
ban sokfelé, természetesen
Romániában is.

Amikor az olaszok hozzá-
láttak, hogy nagyban beszáll-
janak a líbiai kõolaj- és föld-
gázüzletbe, majd gázvezeté-
ket építettek ki a Földközi-
tengerben Líbia és Szicília
között, Kadhafi tulajdonába
került az Eni 2,01 százaléka

– az energiakolosszushoz tar-
tozik az AGIP töltõállomás-
hálózat is. Ehhez ráadásként
a diktátor egyharmadrészt
megszerezte a Tamoil-láncot
is, amely egyenesen Líbiából
szerzi be a nyersanyagot.

Eredetileg ezredes

Mivel Olaszországban
nyilvánvalóan szinte kéjjel
vásárol, Kadhafié lett a
Finmeccanica nevû fegyver-
gyár 2 százaléka; harci repü-
lõgépek, katonai helikopte-
rek és világûr-technikai esz-
közök készülnek az üzem-
ben, többek között Kadhafi
légierejének repülõgépei és
helikopterei is.

Kadhafi legidõsebb – Ban-
kár becenévre hallgató – fia
hamar ráérzett az internet
mindent leigázó gyõzelmére,
ezért beszállt az olasz Tele-
comba. Az ellenõrzést fölötte
a LIA (Líbiai Beruházási Ha-
tóság) és a LIAF (Líbiai

Arab Befektetõ Társaság) el-
lenõrzi, amelyek mellesleg
szintén a Kadhafi család
kontrollja alatt állnak. Ezek-
nek a részesedéseknek az
összértéke 80 milliárd euróra
becsülhetõ. Mindazonáltal a
diktátornak és családjának
aligha lesz alkalma valaha is
élvezni az így összeharácsolt
vagyont, mivel a pénzeiket
kezelõ bankok és kormánya-
ik gyakorlatilag az összes
számlájukat befagyasztották.
Ez viszont arra is magyará-
zatot ad, hogy Kadhafi miért
ragaszkodik foggal-köröm-
mel a hatalomhoz.

Moammer el-Kadhafi –
eredetileg ezredes, de az élre
törve minden rangjáról le-
mondott (a sajtó ma is elõ-
szeretettel nevezi így, ám
helytelenül) – bölcs elõrelátá-
sának köszönheti, hogy még
mindig hatalmon van, és
nem jutott a hozzá hasonló
népelnyomó arab diktátorok
sorsára. Puccsal, katonatisz-
tek támogatásával ragadta
kézbe Líbia irányítását 1969-
ben, és mivel õ maga nem
akart államcsíny áldozatává
válni, szép lassan lefegyve-
rezte azokat, akik a vezetõi
székbe juttatták, s létrehozta
helyettük az általa „népinek”

hívott új hadsereget, amely
mára hatalmának egyedüli
támogatója maradt.

Mi történt Hamísszal?

Az elmúlt hetek történései
nyomán Líbia és Kadhafi jö-
võjét tekintve a kérdés éppen
az, meddig õrizhetõ még
meg ez az állapot, vagyis mi-
kor omlik össze az ezredes
uralmának tartóoszlopa a fel-
kelõk súlya és a nemzetközi
nyomás alatt. „Fegyveres
egységeinek tagjai között fel-
tétlen híveit találjuk. Õket
vérségi kötelék fûzi Kadhafi-
hoz, amely az ezredes szá-
mára az ideológiánál sokkal
fontosabb kapocs” – magya-
rázta egy Londonban élõ
ügyvéd, Szaad Dzsebbár, aki
részt vett a líbiai állampolgár-
ok közremûködésével végre-
hajtott, Lockerbie feletti rob-
bantásos merénylet ügyében
folytatott tárgyalásokon. (A
PanAm repülõgépén 243
utas és a 16 tagú személyzet
lelte a halálát 1988. decem-
ber 21-én.) A most 68 éves lí-
biai vezetõ jól felfegyverzett
brigádokat szervezett, ame-
lyekben a kulcspozíciókat sa-
ját törzse, az al-Kaddadfa, il-
letve a sógora, Abdullah

Szanusszi által vezetett al-
Magarha törzs birtokolja –
tette hozzá Dzsebbár.

Egyes lapjelentések szerint
– amelyek egyébként a líbiai
ellenzék és az arab sajtó hír-
adásain alapulnak – a közel-
múltban életét vesztette az
egyre furcsábban viselkedõ,
hatalmához foggal-köröm-
mel ragaszkodó diktátor
egyik fia. Eszerint Hamísz el-
Kadhafi egy tripoli kórház-
ban súlyos égési sérüléseibe
halt volna bele. Akkor sebe-
sült meg, amikor néhány
napja a líbiai légierõ egy piló-
tája kamikaze módjára meg-
támadta a Kadhafi és család-
ja biztonságát szolgáló búvó-
helyet. Állítólag Szádi is
megsérült a repülõgép becsa-
pódásakor, ám õ csak köny-
nyebben. Hivatalos helyrõl
mindezt cáfolják. Napra
pontosan egy hónappal ez-
elõtt líbiai felkelõktõl szár-
mazó jelentések szerint egy
félkatonai alakulat, amely
Hamísz parancsnoksága alá
tartozott, korábban a miszrá-
tai repülõtér közelében meg-
támadta a kormányellenes
csoportok kezén lévõ egyik
állást. Hamísz csapatai heves
támadást indítottak a felke-
lõk ellen. 

A Kadhafi-klán pénzügyi csápjai
Aki az AGIP kútjánál tankol, nem is gondolná, hogy 

közben a Kadhafi-klánt gazdagítja. Akárcsak az, aki az

Unicreditnél vesz fel bankhitelt. Vonzó Ferrariban ülni, vagy

Juventus-trikót hordani úgyszintén nekik haszon. Nem 

beszélve arról, hogy elég csupán telefonálni Olaszországba…

Kalasnyikov, made in Romania – minden mennyiségben



Noha sokan azt állítják, hogy a nyugati
kultúra eszmeisége, a kereszténység elha-
nyagolta az ember és a természet viszonyá-
nak tisztázását – mivel évszázadokon át
nem a természet volt kiszolgáltatva az em-
bernek, hanem az ember a természet pusz-
tító erejének –, az Ószövetség az eredendõ
bûnt a teremtés elleni cselekvésként említi.
A megszerzett tudással az ember azonnal a
természet leigázására törekedett. A tudo-
mány és a technika, a technológia fejlõdése
valójában az ember hatalmának növekedé-
se a természet felett. 
Kivágjuk erdeinket, mérgezzük folyóinkat,
tavainkat, a világóceánt, kereskedelmi köz-
pontokat építünk a parkok helyére, homok-
ból töltünk mesterséges szigeteket az öb-

lökbe, elhordjuk a hegyeket,
hogy kavicsként beépítsük a
fantáziátlan és sivár, szür-
ke panelekbe. Mesterséges
esõt tudunk elõállítani, és
el tudjuk ûzni a viharfelhõ-
ket. A látszat azonban csa-
lóka! Nem vagyunk urai a

természetnek! 
A természet idõnként
brutálisan ráébreszt

arra, hogy az ember bármennyire szeretne
felülkerekedni a teremtésen, nem sikerül.
Nem sikerülhet, mert nem õ az úr. Az em-
beriség, eme hétmilliárdnyi földvírus,
amely tönkre akarja tenni saját élõhelyét,
teljesen kiszolgáltatott. Technológiájának a
foglyává válik. 
Ennek a túszdrámának va-
gyunk a tanúi, amikor Ja-
pánban a szeizmográfok
mutatóját kiakasztó föld-
rengés nyomán hatalmas
szökõár söpört végig az
országon. Hiába készült
fel a Felkelõ Nap országá-
nak népe a földmozgásra, hiába maradtak
talpon az épületek, a cunami elõl nem volt
védekezés. És az atomkatasztrófa réme is
riogat. 
Hõsiesen dolgoznak (nem harcolnak, dol-
goznak!) a japán tudósok, hogy az áram,
így hûtés nélkül maradt atomreaktorok
robbanását, a sugárfertõzést megakadá-
lyozzák. Egyszerû és zseniális ötletekkel
rukkolnak elõ. A híradók képsorai nem a
megszokott kockák, bármely más tájáról a
világnak sopánkodó, jajveszékelõ, kinyúj-
tott tenyerû embereket látnánk. A sorspró-

bált japánok fegyelmezetten dolgoznak. A
hatóság felelõs és higgadt, az emberek né-
mán, gyászukat hordozva igyekeznek telje-
síteni az élet parancsát: mérsékelni a káro-
kat, menteni, ami menthetõ, és újjáépíteni
házukat, városukat, országukat, amint azt
elõdeik tették a hasonló méretû, ám ember

okozta háborús pusztulást
követõen az ötvenes-hetve-
nes években. Õk tudják: a
nagy kataklizma szörnyû
következményeit nem em-
berfeletti, hanem apró-
munkával lehet eltûntetni,
elfeledni. Ahogyan a japán

közmondás tartja: „Ha iszonyatos terhek
nehezednek az emberre, jobban teszi, ha
parányi feladatokat tûz csak maga elé…”
Nem érkezik tudósítás fosztogatásról, mint
például a Katrina hurrikán idején, amikor
San Francisco rendõrségének külön gon-
dot, feladatot jelentett a garázdák, a kárval-
lottak vagyonát megdézsmálók féken tartá-
sa. Japánban senkinek eszébe nem jut má-
sok kárán meggazdagodni. Sõt, az egyik
maffia szervezet, a Yakuza jelezte, szigorú-
an lecsap azokra, akik fosztogatnak, bûnté-
nyeket követnek el. 

Mondják a japán kultúra ismerõi, hogy
míg a nyugati ember cselekvéseit a belsõ
ösztönzés irányítja – ÉN nem követhetek el
bûnt, NEKEM kötelességem segíteni –, ad-
dig a japánokét külsõ késztetések szabják
meg: a közösség tisztelete, a közösség szol-
gálata. Az ÉN-t mentõ európai bizonyára
nem segítene halált hozó atomreaktorok
mentésében, hogy ezáltal közösségét óvja.
Egy másik közmondásuk szerint a gyáva
ember nap mint nap meghal, a bátor csak
egyszer…
Japán tragédiájából mi is tanulhatunk. Er-
délyben nem rombolt még le településeket
földrengés, de bármikor megmozdulhat a
föld, ezért úgy kellene építkezni, hogy há-
zaink ne omoljanak össze a torziós erõk
alatt. Erdõket kell telepítenünk, hogy a vi-
zeknek természetes gátat szabjunk. Ren-
deznünk kell viszonyunkat a természettel,
amelyet egykor Európa-szerte Tündérkert-
nek hívtak, ma pedig szeméttelep. 
És meg kell tanulnunk a japánoktól, hogy
az élet természeti, gazdasági csapásaira a
felelet nem a siránkozás, nem a bohózatba
átcsapó tüntetés, nem a bûnbakok keresése,
megtalálása és a társadalom szélére való ki-
ûzése, hanem a konok, kitartó munka. 

A klikk tehát rohamosan nõ és gyarapszik, csak azt szeretném ki-
fürkészni, hogy mibõl állanak a fondorlatai. Pedig már egy pár-
szor közel véltem járni a nyitjához. Egy nap a közlegényi köntös-
be bújt vezér titokzatosan mondá Csernátonynak:
– Még nem érkezett meg az ideje!
Megütötte fülemet ez a hang: »Még nincs itt az ideje«, s faggatóra
vettem Csernátonyt:
– Mirõl beszéltetek Tiszával, Lajos bácsi?
– Ebédelni híttam.
Azt is észrevettem az õsszel, hogy pont harangszókor (Zách Feli-
cián is ilyenkor követte el csínyjét) köd elõtte, köd utána, elõterem
valahonnan Hegedüs Sándor (ez néhányszor történt hetenkint), s
valami titkos szabadkõmívesi jelre mindannyiszor felcihelõdik Ti-
sza Kálmán, és óvatosan kiosonnak a Ház helyiségeibõl.
Édes istenem, miféle intrika lehet ez! Hova mennek és mit forral-
nak? Ha fel bírnám fedezni, mindjárt megkapnám érte a vaskoro-
narendet. 
Kutattam, fürkésztem, szaglálóztam s kisült, hogy Hegedüs Sán-
dor egy vívóterembe vezetgeti Tisza Kálmánt. Vívóterembe! Tisza
Kálmánt! Mit jelenthet ez? Talán ki akarja híni Szapáryt egy szál
kardra, s ha Szapáry elesik, sorba lekaszabolja Szilágyit, Csákyt
és újra beül a piros székbe.
Közöltem is megfigyeléseimet a párttagokkal. 
– Ejh bolondság! – mondá Darányi Ignác. – A kis Tisza Lajoska
vívni tanul s a »generális« eljár a vívási leckékre.
Még egyetlen egyszer igyekeztem behatolni a klikk rejtelmeibe.

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

A japán példa
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Tán a Szaddám 2006. december végi kivégzésérõl
készült videóanyag közkézre kerülése után, vagy az
iraki 2007–2008-as polgárháborús években keltett
annyi aggodalmat a síita-szunnita vallási ellentét,
mint amennyit most a bahreini helyzet. A Szaúd-
Arábiával egy töltésúttal összekötött szigetországban
ugyanis felekezeti csetepatévá ferdül az a harc, ame-
lyet az eredetileg a közéletbõl jobbára kirekesztett sí-
ita többség politikai kompromisszumok és létkönnyí-
tõ intézkedések kiváltásáért folytat. Aggasztó, aho-
gyan a mindeddig mentalitásbeli városiasodásával
példamutató monarchia lassan beírja magát a lehet-
séges régiófenyegetõk lajstromába, valahová Líbia
után, és kiírja magát az „Arab tavasz” egyéni, kol-
lektív jogokért, jólétért harcolóinak sorából. 
A szociális aljnövényzetben rég terjedõ síita elége-
detlenség oka, hogy a kisebbségi, ám vezetõ szerepû
szunniták másodrendû és iráni kötöttségû megbízha-
tatlanoknak tartják õket, ennek ellenére a síita for-
rongás kezdetben meglepõen egybehangzott a szun-
niták, demokráciára, emberi jogokra vonatkozó ké-
réseivel. Együtt, egy nemzetként léptek fel, sõt a re-
formorientált síiták kezdetben még azt is tagadták,
hogy Irán irányítaná õket.
Amióta azonban a lázadást durván megtorolja az ál-
lamapparátus, mi több beengedték/behívták az Öböl
Menti Együttmûködési Tanács (GCC) szaúdi béke-
fenntartó talpasait, már csak a felekezeti színezet do-
minál. Szaúd-Arábia saját síitáinak üzen ezzel a lé-
péssel, ugyanakkor odakacsint Amerikának is,
mondván: majd mi megoldjuk, nincs rátok szükség.
Amerika amúgy is lassan páholybeli spektátorává si-
lányul az egész „régiós elõadás-sorozatnak”. A fellé-
pés ugyanakkor nem biztos, hogy kordában tartja a
saját kisebbséget, de valószínûbb, hogy Irán-ellenes
akcióként képezõdik le, Teherán pedig kötelezõnek
érzi, hogy lépjen. Nem tudni még, hogy miként, de
azt gyanítható, hogy most legalább a saját ellenállá-
sa ellen kijátssza a hitközösségi, nemzetérzületi-ha-
zafias ütõkártyát. Ami pedig a hagyományos Szaúd-
Arábia, Amerika, Izrael stabilizáló triászt illeti, félõ,
hogy annak – egy erõre kapó Szíria, Irán, esetleg
Irak (amelyet a végleges USA kivonulás és a tehera-
nofil szadristák hangossága Perzsia felé billent) troj-

ka miatt – behúzott farokkal kell várnia a
történelemkerék fordulását. Ha a fele-

kezeti bomlást és a szaúdiak elleni ön-
védelmi harcot megelõzendõ a

bahreini monarchia politikai, szociális
önpuhítást végezne, nem lenne oly fe-

nyegetõ az arab mondás, miszerint
az anarchia egy éjszaka több kárt
okoz, mint a zsarnokság száz év

alatt. 
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Az élet csapásaira a 
felelet nem a siránkozás,
nem a bûnbakok keresé-
se, hanem a konok, 
kitartó munka.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha kis dolgokban nem vagyunk türelmesek,
akkor a nagy álmainkat hiúsítjuk meg.”

Konfuciusz

Pszichoszomatikus süketség

Közel az igazsághoz

Helyi 
regionalitás

A nap címe. Magjött a tavasz, Azi.

Magyarázat. Március 21-én román idõ
szerint 1 óra 24 perckor következett be a
tavaszi napéjegyenlõség, vagyis ezen a na-
pon volt egyenlõ a nappal az éjszakával. 

Moammer már olyan. Gigi Becalinak kö-
zel százmillió eurót kell kapnia egy cége
nyomán Líbiától. Gigi reméli, hogy a mos-
tani fejlemények segíteni fogják pénze
visszaszerzésében (írja az Evenimentul zilei),
ismerve viszont legendás eszét, inkább ide-
írjuk, mit nyilatkozott korábban: „Így ni,
szerencsés vagyok, megvettem egy kereske-
delmi társaságot, harmincöt millióért, és
annak Líbiából, az arab országokból, Uk-
rajnából, innen-onnan vissza kell szereznie
vagy százmillió eurót. Ugyanis Kadhafi el-
határozta, hogy kifizeti az adósságát...” Mi
is úgy véljük, hogy Kadhafi legfõbb vágya,
becsületbeli gondja most az, hogy megadja
tartozását Gigi Becalinak. Nagy szellemek
ha találkoznak...

A veszély forrása. Mostantól az adóhiva-
tal élesen követi azokat az újságírókat, té-
véseket, elemzõket, akik 2007-tõl nem fi-
zettek adót (TVA) évi 35 ezer eurót meg-
haladó összjövedelmük után. A pönálék-
ról még elvi vita folyik finánckörökben,
de szerkesztõségünk tagjainak (mármint
azoknak, akiknek havi jövedelme megha-
ladta a háromezer eurót) ugyancsak resz-
ket a gatyája. 

Tigris és gazella. Alecu Racoviceanu fõ-
szerkesztõ a Putereában folytatja vicc-ve-
zércikkeinek sorozatát (óriási, eléggé el
nem ítélhetõ fogással a vezércikk helyén
egy aktuális/aktualizált viccet közöl). Íme
a legújabb. Emil Boc és Vasile Blaga, a
PD-L elnökségére pályázó két erdélyi poli-
tikus a támogatóival dicsekszik egymás-
nak. Azt mondja Boc: „– Elsõ alelnöknek
egy olyan emberem van, aki dühös tigrisre
hasonlít.” Blaga álmélkodva hallgatja. Boc
folytatja: „– Fõtitkárom egy hölgy lesz,
aki kecses, mint egy gazella, alelnökeim
sorában pedig a legrátermettebbnek olyan
akarata van, mint egy elefántnak...” Végül
Blaga félbeszakítja: „– Hát mit mondjak,
Emil, az enyéim sem valami emberszabá-
súak!”

Ady András



ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2011. március 23., szerda6

Sipos M. Zoltán

Látványos (át)alakulá-
son megy át ezekben a

hetekben a Kolozsvár Aréna,
amely a bukaresti Nemzeti
Aréna mellett Románia leg-
nagyobb és legkorszerûbb
stadionja lesz. Miután a Sza-
mos-parti létesítményre fel-
került a tetõszerkezet fémke-
rete, a napokban nekiláttak
az épület befedésének is.
Alin Tiºe, az építtetõ Kolozs
megyei tanács elnöke büsz-
kén számolt be a napokban
arról, hogy a legnagyobb vá-
rakozást megelõzõ külsõ te-
tõborításra már csak egy hó-
napot kell várni – ez ugyanis
a nézõ helyzetének függvé-
nyében változtatja színét. A
tét hatalmas a beruházónak,
kivitelezõknek, sportolók-
nak, sportrajongóknak és az
egész városnak egyaránt: a
megyei vezetés 45 millió
eurót fektetett be az épít-
mény megvalósításába, ami
viszont sokat hozhat az
egész régió „konyhájára”. 

Bár március elején Florian
Walter, az Universitatea Cluj
futballcsapat fõnöke még ar-
ról beszélt: csapata székhely-
ét kénytelen lesz áthelyezni
Medgyesre, mivel a stadion
idén õszre sem fog elkészül-
ni, Kolozs Megye Tanácsa
bízik abban, hogy a munká-
latokat a tervek szerint au-
gusztusban átadják, így szep-
temberben megtarthatják az
ünnepélyes avatót. 

Csarnok a köbön

„Úgy látjuk, hogy az
utóbbi idõben a sport, külö-
nösen a labdarúgás az egyik
legjövedelmezõbb ágazat-
nak számít Kolozsváron.
Célunk azonban nem pusz-
tán az, hogy minél több sta-
diont emeljünk, ennél sok-
kal fontosabb egy olyan kor-
szerû aréna megépítése,
amely a sporton kívül más
típusú rendezvényeket, így a
kultúrát is képes befogadni”
– tolmácsolta lapunknak
Popa Victor szóvivõ a me-
gyei tanács építtetési szándé-
kát. Ugyanakkor hangsú-
lyozta, a stadion komoly üz-
leti befektetést is jelent a vá-

rosnak és megyének egy-
aránt. „Persze, vannak
szkeptikus hangok is, de
ezek gazdasági szempontok-
ból nem relevánsak, mivel
elsõsorban a sportrajongók
és a klubvezetõk rivalizálá-
sából táplálkoznak” – fûzte
hozzá Popa.

Mivel az aréna alkalmas
lesz igazi „elitrendezvények”
– mint például a Bajnok Li-
gája mérkõzéseinek – befoga-
dására is, a Szamos-parti vá-
rosba érkeznek majd rangos
csapatok is, a hozzájuk tarto-
zó rajongótáborral, illetve
közvetítõstábokkal, ami a vá-
ros ismertségét és bevételeit
növeli a jövõben, amihez
hozzáadódnak még az ezzel
járó reklámbevételek is.

Hogy ez mekkora jelentõség-
gel bír, jól mutatja az „aréna-
kérdésben” régóta dúló há-
ború Bukarest és Kolozsvár
között a megtisztelõ elsõ he-
lyért. (Ennek érdekében
mindkét helyen még az építé-
si terveken is módosítottak
menet közben.)

Ezzel párhuzamosan, épp
az aréna szomszédságában
egy másik hasonló beruhá-
zás is körvonalazódik: a
több mint hétezer férõhelyes
Sportcsarnok építése, ame-
lyet a kolozsvári önkor-
mányzat finanszíroz mint-
egy 51 millió lejbõl. Sorin
Apostu polgármester márci-
us elején tett kijelentése sze-
rint a júliusban megkezdõdõ
munkálatokat legtöbb há-

rom év alatt be kell majd fe-
jezni, de merészebb tervek
szerint már itt rendeznék a
2012-es U17 nõi kosárlabda
világbajnokságot.

Káros rivalizálás?

A lapunk által megkérde-
zett ingatlanszakértõk egy-
behangzóan állítják, hogy az
aréna elkészülte után átren-
dezõdnek az árviszonyok a
környéken, a fejleményekkel
kapcsolatban azonban in-
kább óvatosnak mutatkoz-
tak. „Még túl korai becslé-
sekbe bocsátkozni, egyelõre
fejezõdjenek be a munkála-
tok” – fogalmazott egy ko-
lozsvári ingatlaniroda név
nélkül nyilatkozó munkatár-

sa. Véleményét alátámasztja
az a jól megfigyelhetõ jelen-
ség, hogy míg a tanács biza-
kodva tekint az utóbbi évek
egyik legnagyobb befekteté-
sére, a kolozsváriak többsége
inkább szkeptikusan figyeli
a történéseket. „Focidruk-
kerként szkeptikus vagyok,
mert úgy látom, hogy nem a
sport szeretete hajtja a me-
gyei vezetõket, hanem in-
kább egy városok közti ver-
sengés. Itt minden jel arra
mutat, hogy a lényeg az erõ-
fitogtatásban és nem a sport-
klubok megbecsülésén van”
– fogalmazott lapunknak
egy „õsdrukker”, aki szerint
a meglévõ stadionok korsze-
rûsítése, felkarolása jobb
fényt vetne Kolozsvárra és
ugyanakkor gazdaságosabb
is lenne, mint újak építése.
Mások abban reményked-
nek, hogy ez a rivalizálás
nem fog kihatni a klubok
közti viszonyra is.

Milliós parkok

Az arénaépítés mellett a
megyei költségvetésébõl to-
vábbi, több mint 1,7 millió le-
jes összeget különítettek el a
stadion környékének felújítá-
sára, rendbetételére. Bár en-
nek pályázatát még nem hir-
dették meg, a tanács tervei
szerint már nyár elején elkez-
dõdhetnek a munkálatok. A
nyertes kivitelezõ cégnek a
járdákon és összekötõ uta-
kon kívül egy játszótér meg-
építését is vállalnia kell. 

A kolozsvári beruházások
itt még nem érnek véget. A
városi tanács tegnap egy má-
sik nagyarányú projekt jóvá-
hagyásával is elõrukkolt:
43,7 millió lejes keretbõl a
mostani Sun strand területén
hoznának létre egy öthektá-
ros, korszerû aquaparkot a
Grigorescu negyedben. A di-
namikus városfejlesztések
már egy ideje termékeny táp-
talajt szolgáltatnak azoknak
a szóbeszédeknek, miszerint
a beruházási láz és az ehhez
szükséges finanszírozás an-
nak köszönhetõ, hogy a Ko-
lozsvár egykori polgármeste-
rébõl miniszterelnökké avan-
zsált Emil Boc „nem hagyta
cserben” a kincses várost. 

Röviden Kolozsvári „gladiátoraréna” Sörpiac, hab nélkül

Az instabil gazdasági hely-
zet miatt tavaly 3,5 százalék-
kal esett vissza a söreladás
Romániában 2009-hez ké-
pest, így a termelõk csupán
17 millió hektóliterrel tudtak
értékesíteni – derült ki a Ro-
mániai Sörgyártók Szövetsé-
gének frissen közzétett ada-
taiból. Az utóbbi két évben
összesen 16 százalékot esett
a sörpiac 2008-hoz képest.

„Kipofozott” Elsõ ház

Az Elsõ ház-program jobbí-
tása érdekében a bankok és
a Pénzügyminisztérium kép-
viselõivel tárgyalt tegnap
Emil Boc miniszterelnök. A
tárgyalások jelenlegi állása
szerint a lakáskölcsönre igé-
nyelhetõ állami garancia
aránya felére csökkenne, ami
megduplázhatná a keretösz-
szeget és a támogatásban ré-
szesülõk számát is.

Kétszázalékos növekedés

Mindössze két százalékot
növekedik idén a román
gazdaság, ezzel a második
leggyengébb teljesítményt
hozva a régió államai között,
Csehország után – derült ki
a Citi pénzintézet elemzésé-
bõl, amely arra is rámutat,
hogy Romániát visszaveti
majd a német gazdaság lefé-
kezése is, mivel az export te-
rén nagyban függ ettõl.

Szubvenciót kap a CFR

Idén mintegy 937 millió le-
jes szubvenciót kap a Ro-
mán Vasúttársaság személy-
szállítási részlege, a CFR
Cãlãtori, hogy a jegyeladás-
ból származó hiányt fedez-
hesse – írta a Mediafax. 

Olajárfék Japánból

Csökkenni kezdett a kõolaj
világpiaci ára, miután a ja-
pán kormány arról határo-
zott, hogy megnyitja olajtar-
talékat. Tegnap a Brent olaj-
fajta hordónkénti ára 31 cent
csökkenéssel 114,65 dollá-
ron állt. Tokió 22 napi tarta-
léknak megfelelõ mennyisé-
get biztosít a földrengés és
az azt követõ szökõár által
sújtott országrész ellátására. 

Az aréna kezdetben 22 ezer négyzetméter-
re tervezett alapterülete végül duplájára
nõtt: a 44 ezer négyzetméternyi stadion le-
látóin 35 500 ülõhely van, de koncertek al-
kalmával akár ötvenezernél is több embert
képes befogadni. A pályát övezõ futópálya

is nyolcsávosra szaporodott a kezdeti hat-
ról. A Prosport információi szerint eddig
mintegy 24 ezer köbméter betont, 3 ezer
tonna vasbetont és 100 ezer négyzetméter-
nyi vasszerkezetet használtak fel az épület
vázának elkészítéséhez.

A duplájára nõtt stadion
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HIRDETÉS

ÚMSZ

Jelentõsen megnöveke-
dett 2010-ben Románia

mezõgazdasági termékei-
nek az exportvolumene, és
ennek következtében az or-
szág kereskedelmi hiánya
az elõzõ évhez képest,
724,4 millió euróval csök-
kent, tájékoztatott a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejleszté-
si Minisztérium. „A külke-
reskedelmi egyenleg közel
ötven százalékos javulása
elsõsorban az Európai Unió
tagállamaiba szállított és ér-
tékesített mezõgazdasági
termékeknek köszönhetõ.
A kereskedelmi mérleg sze-
rint Románia legértékesebb

exporttermékei közé a ku-
korica, a búza, a dohány, a
repce- és napraforgómagok,
a haszonállatok, valamint a
sertés- és szárnyashús tar-
toznak” – nyilatkozta Tán-
czos Barna mezõgazdasági
államtitkár.

Míg tavaly az élelmiszer-
ipari termékek exportja
több mint 40 százalékkal
nõtt, az import mindössze
két százalékkal gyarapodott
az elõzõ év azonos idõsza-
kához képest. Az államtit-
kár szerint a dinamikus ex-
portnövekedéshez elsõsor-
ban a kereskedelmi összfor-
galom javulása járult hoz-
zá, de megemlítendõ a haté-
konyság fokozatos növeke-

dése, bizonyos kultúrák ese-
tében a jó terméshozam, s
nyilván a gabonafélék jelen-
tõsen megnövekedett világ-
piaci ára sem hagyható fi-
gyelmen kívül.

„Bár továbbra is aggasztó,
hogy Románia közel 200
ezer tonna disznóhúst im-
portált, és a tej, illetve tejter-
mékek behozatali volumene
is jóval meghaladja az ex-
port mennyiségét, 2009-hez
képest 3,6 százalékkal keve-
sebb zöldséget importál-
tunk, tehát a nyersanyagter-
melés kezd talpra állni, ami
egyértelmûen a hazai ter-
melõk versenyképességének
a javulását bizonyítja” –
összegzett Tánczos. 

Sikeres volt az agrárkivitel
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Röviden

Az ÚMSZ-drogriportról 
a képviselõházban

A parlament alsóházában is
reakciót váltott ki az Új Ma-
gyar Szó hétfõi lapszámában
közölt, Drogdráma a gettóban
címû riportunk. Kötõ Jó-
zsef képviselõ tegnapi kép-
viselõházi nyilatkozatában
kifejtette, „Romániában je-
lentõs számú kábítószer-
fogyasztó van, akiknek ke-
zelése hosszú idõt, hosszas
kórházi ellátást és óriási
költségeket jelent”. A kép-
viselõ rámutatott, hogy a
függõvé válás életkori csök-
kenése arra figyelmeztet, az
illetékes szakminisztériu-
moknak és a civil társada-
lomnak együtt kell mûköd-
nie az oktató jellegû, felvi-
lágosító programok támo-
gatásában. 

Program a romákért 

Sikeresen befejezte az Eu-
rópai Unió felzárkóztatási
programját 34 Szatmár me-
gyei roma: a kedvezménye-
zettek többirányú szakkép-
zésben vehettek részt. A
kezdeményezés mûködtetõi
abban bíznak, a programot
sikeresen elvégzõk munka-
lehetõséghez jutnak, és az
eddiginél jobb társadalmi
megbecsülést kapnak majd.
A tervek szerint két másik
csoport is bekapcsolódik
majd a programba, a fel-
mérések szerint ötszáz ro-
ma azért nem kap munkát
a térségben, mert nincs
szakmája.

ÚMSZ-összeállítás

„Érezhetõ a nyitás a tár-
sadalomban az érintettek

iránt, de még messze va-
gyunk a korszerû készségfej-
lesztéstõl, az integrációtól.
Attól, hogy felismerjük: teljes
értékû tagjai az érintettek a
társadalomnak” – nyilatkozta
lapunknak a marosvásárhelyi
Elena Tãmaº, aki hároméves
kisfiát egyedül neveli. Nem
nevezi betegnek a Down-
szindrómával élõ gyereket,
úgy fogalmaz: a kisfiú csupán
eltér az átlagtól. Minden hat-
századik magzatot érint a
kromoszóma-rendellenesség:
széles körû társadalmi jelen-
ségrõl van szó.

Más világot nyitnak

„Nekünk a házasságunk
ment rá arra, hogy a gyere-
künk érintett, de nem tör-
vényszerûen alakulnak így a
dolgok” – teszi hozzá a 36
éves nõ, aki szerencsésnek

tartja magát, hogy kisfiát ne-
velheti. „Ez az állapot egé-
szen más érzelmi viszonyt
feltételez, és ma már biztos
vagyok benne, hogy fejlesz-
téssel teljes értékû életet élhet
majd a gyerekem, meg is te-
szek azért mindent, hogy
egészségesnek mondott gye-
rekekkel tanulhasson együtt,
szakmája legyen, és követ-
hesse a vágyait” – nyilatkoz-
ta a könyvelõként dolgozó
nõ, aki alapítványi segítséget
is igénybe vesz kisfia megfe-
lelõ ellátásáért. 

Emelt kvóta

A székelyudvarhelyi Orbán
Alapítvány egyike azoknak

az értelmi sérülteket felkaroló
alapítványoknak, amely
nemcsak speciális fejlesztést
biztosít a Down-szindrómá-
val születetteknek, hanem két
érintett gyereket állandó gon-
dozásba is vett néhány évvel
ezelõtt. „A két örökbefoga-
dott kisgyereken kívül több
Down-szindrómással is fog-
lalkozunk nap, mint nap” –
osztotta meg lapunkkal ta-
pasztalatait Orbán Zsuzsan-
na, az alapítvány létrehozója
és vezetõje. Az Orbán Alapít-
ványnál logopédus és gyógy-
tornász foglalkozik a gyere-
kekkel: sokuknak jelent gon-
dot a túl laza izomtónus, a
hipotómia. Ezen például a
rendszeres, szakszerû torna

segíthet. „Nincs külön Down
-programunk, de odafigye-
lünk a gyerekek és a csalá-
dok lelki gondozására, na-
gyon fontosnak tartjuk az in-
tegrációt” – tette hozzá Or-
bán Zsuzsanna.

Tábor csak kétévente

A Down-szindrómás gye-
rekek kiegészítõ foglalkozást
igényelnek, ezért integráció-
juk plusztámogatást, kiemelt
finanszírozást kér – hangsú-
lyozzák a szakemberek. A
kiemelt támogatás egyelõre
késik, és így a civil kezdemé-
nyezések csupán hézagosan
pótolják az átfogó nemzeti
Down-program mûködését.

„A majdnem húszéves Pro
Down Alapítvány pénzügyi
nehézségekkel küzd, csupán
arra futja, hogy kétévente tá-
borozni vigyük a gyereke-
ket” – nyilatkozta lapunknak
Veress Gyöngyvér Anikó.
„A lányom most 23 éves,
Down-szindrómával szüle-
tett, ezért is hoztam létre 96-
ban az alapítványt. Fontos a
kapcsolattartás az érdekvédõ
szervezetek és az érintett csa-
ládok között” – teszi hozzá
az alapítvány vezetõje.

Lesz-e Down-program?

Arra vonatkozóan, hogy
lesz-e országos Down-prog-
ram az érintett gyerekek fej-
lesztésére, a felnõttek foglal-
koztatására és ellátására,
nem kaptunk egyértelmû vá-
laszt az Egészségügyi Mi-
nisztériumtól. Deme Judit,
Cseke Attila egészségügyi
miniszter tanácsosa most azt
tartja fontosnak, hogy az
érintett családokat megfelelõ
módon tájékoztassák a fej-
lesztés és integráció lehetõsé-
geirõl. Az autista gyerekek
szülei már elérték, hogy
önálló jogszabály rendelkez-
zen az érintettek ellátásáról.
Bár ez a törvény január else-
jén életbe lépett, az érdekvé-
delmi szervezetek most is vi-
tatják rendelkezéseit: úgy vé-
lik az illetékes hatóságoknak
hatékonyabb párbeszédet
kellene folytatnia az érintet-
tekkel. 

Hírösszefoglaló

Megyékre lebontva meg-
határozta a kórházi ágy-

számkapacitást Cseke Attila
egészségügyi miniszter. A
frissen megjelent rendelet ér-
telmében 2011-ben az állami
és magánkórházakban 129
524 ágyra lehet szerzõdést
kötni az Országos Egészség-
ügyi Pénztárral. A most nyil-
vánosságot látott keretszám
visszalépést jelent, tavaly 136
515 ágy fenntartását támogat-
ta a kormány.

„Ésszerûbb” rendszer

Az irányszámok kidolgo-
zásakor az Egészségügyi Mi-
nisztérium figyelembe vette a
megyék lakosságát, a kórházi
kezelésre szoruló betegek
számát, illetve a más me-
gyékbõl származó paciensek
arányát is – a döntés tehát a
regionális igények és lehetõ-
ségek figyelembevételével
született. „Olyan rendszert
gondoltunk ki, amely képes
az önszabályozásra, és illesz-
kedik a meglévõ reális szük-
ségletekhez. A szerzõdhetõ
ágyszám kiszámításához
azonos szabályokat alkal-
maztunk, figyelembe véve a
betegek szokásait, valamint
az orvos- és kórházválasztás
jogát is” – magyarázta a dön-
tés hátterét és a racionalizá-

lás mikéntjét Cseke Attila
egészségügyi miniszter. Idén
28 megyében és Bukarestben
csökken a szerzõdhetõ ágyak
száma 2010-hez képest.

Más megye, 
más ellátás

Egyes megyékben – példá-
ul Kolozs vagy Konstanca
megyében – a változás nem
jelentõs, és több  helyen vi-
szont enyhén növelték a ka-
pacitást (például Iaºi, Brassó,
Temes, Dolj, Maros, Vran-
cea, Suceava, Tulcea, Galac,
Neamþ, Arad megyékben).
„Bár erre törvény kötelez, ed-
dig nem szabályozták a kór-
házi kapacitást, ez pedig át-
láthatatlan helyzetet terem-
tett. A megyei egészségügyi
ellátás színvonala is rendkívül
eltérõ lehet. Azzal, hogy min-
den évben megszabjuk a szer-
zõdhetõ ágyak számát, kiszá-
míthatóvá válik a rendszer
alakulása: a biztosító és a kór-
házvezetés egyaránt tudni
fogja, hogy merre tartunk” –
jelentette ki a miniszter. Most
2011-tõl 2013-ig rögzítették a
fenntartható ágyak számát.
Ennek értelmében, az elkö-
vetkezõ három évben, Romá-
niában az aktív kórházi
ágyak száma megközelíti az
európai átlagot: ezer lakosra
5,61 államilag finanszírozott
kórházi ágy jut. 

Kevesebb kórházi ágy

fenntartását támogatják

Minden hatszázadik magzatot érint a Down-szindrómát okozó kromoszóma-rendellenesség

ÚMSZ

Van esély a tavalyi súlyos
árvízkárok maradékta-

lan rendezésére Kovászna
megyében, a Környezetvé-
delmi és Erdészeti Miniszté-
rium idén is hathatósan tá-
mogatja a térséget – nyilat-
kozta Borbély László tár-
cavezetõ tegnapi Kovászna
megyei látogatása kapcsán
Tamás Sándor megyei
tanácselnök. „Borbély Lász-
ló most is betartotta adott
szavát: megyénk, a tavalyi
árvízkárok utáni pénzalapok
leosztásakor 13,6 millió lej
értékben kapott támogatást,
ebbõl 4 milliót a Bölön-pa-
tak medrének rendezésére
fordítottunk” – számolt be
az intézkedéssorozatról az
önkormányzati vezetõ. 

Égetõ vízügyek

Borbély László tegnap te-
repszemlén ellenõrizte a ré-
gió rehabilitációját.  „Van
még mit tenni Kovászna
megyében. Ma, a víz világ-
napján olyan európai uniós
pénzekbõl fedezett szerzõ-
dést írunk alá, amely
Kovászna megye integrált
vízrendszerének kiépítését
célozza. A beruházás nettó
értéke 86 millió euró” –
összegezte a tárcavezetõ,
aki hangsúlyozta: ma már
alapjog a tiszta vízhez való

hozzáférés. Vezetékes
vízhálozatra az önkor-
mányzatok a Környezetvé-
delmi Alaphoz eddig 905
pályázatot nyújtottak be,
ebbõl a minisztérium idén
kétszázat finanszíroz, a fe-
dezet nélküli pályázatok
számára pedig alternatív
forrásokat biztosít, például
az infrastrukturális fejlesz-
tési alapból. 

Vedd a pénzt, 
és ruházz be!

A megyei tanács képvise-
lõivel és a polgármesterekkel
tartott tanácskozáson Bor-
bély László szorgalmazta,
hogy azok minél hamarabb

kössenek szerzõdést az uni-
ós forrásokból támogatott
hulladékfeldolgozó kiépíté-
sére. A környezetvédelmi
miniszter hangsúlyozta: Ro-
mánia fejlesztése szempont-
jából nagyon fontos az uniós
források mihamarabbi lehí-
vása.  A szerzõdéskötések si-
keresek: eddig négymilliárd
euró felhasználásáról szüle-
tett megállapodás.  A kör-
nyezetvédelemmel kapcso-
latos beruházásokról Bor-
bély László elmondta: 2010-
ben a Környezetvédelmi
Alapból egymilliárd eurót
fordítottak zöldprogramok-
ra, és nagyjából ugyanennyit
költenek idén is hasonló
kezdeményezésekre.

Falvak két keréken

A Környezetvédelmi Alap
programjaival kapcsolatosan
a miniszter elismerte: sok
kritika érte a parkosítási
programot a falvakban, de a
fásított közterek biztosítják
gyerekek és felnõttek számá-
ra egyaránt a minõségi élet
feltételét, ezért a kezdemé-
nyezés továbbra is kiemelt
támogatást élvez. A politikus
azt is hangsúlyozta: fontos,
hogy a bicikliutak kiépítését
szorgalmazó program a vi-
déki önkormányzatokra is
kiterjedjen, a kerékpározók
számára nemcsak a városok-
ban épülhet út, falvak is pá-
lyázhatnak ilyen jellegû beru-
házásra. Ha nincsen más le-
hetõség, akár a folyómedrek
melletti töltéseket is át lehet
alakítani e célra – emelte ki a
miniszter. A polgármesterek-
kel folyatott tanácskozáson
Borbély László az önkor-
mányzatok figyelmébe aján-
lotta továbbá a Környezetvé-
delmi Alap erdõsítési prog-
ramját, mert ahhoz képest,
hogy ilyen céllal százszázalé-
kos támogatást nyújt a mi-
nisztérium, eddig kevés
kovásznai önkormányzat élt
a lehetõséggel. A magánsze-
mélyeket pedig arra biztatta a
tárcavezetõ: májusban újra-
indul a minisztérium Zöld
ház programja, érdemes újra
pályázni. 

„Zöld úton” Borbély László

Down-kór, törvényre várva

Tamás Sándor, Borbély László és Antal Árpád

Világszerte ren-
dezvénysoroza-
tok figyelmeztet-
nek a napokban
arra: kiemelt
gondoskodást ér-
demelnek a
Down-szindró-
mával élõk.

Fotó: Henning János



Kilenc elõadás, több ezer
elégedett nézõ, vastaps, az
elõadott musicalrészletek
hatalmas sikere – íme né-
hány jellemzõje a múlt hé-
ten véget ért operett-musical
turnénak, amely Erdély-
szerte tömegeket vonzott, és
amelynek Dancs Annamari
és Kerényi Miklós Máté, a
Budapesti Operettszínház
mûvészei, valamint Tarján
Pál ismert tenor voltak a fõ-
szereplõi. Sepsiszentgyör-
gyön és Déván a tervezett
egy elõadást a nagy érdeklõ-
désre való tekintettel dup-
lázni kellett, másutt pedig
elégteleneknek bizonyultak
az ülõhelyek. Ismét bebizo-
nyosodott, hogy reneszán-
szát éli az operett, amelyet
újabban hungarikumként,
magyar mûfajként is emle-

getnek. Hogy miért? Ezt a
legtalálóbban Kerényi Mik-
lós Gábor, a Budapesti Ope-
rettszínház igazgatója, a
mûfaj reformátora, kiváló
szakmai tekintélye határoz-
ta meg: „Csak a magyar
operettre jellemzõ az a szél-
sõséges vad szerelmi törté-
net, mely az egyik pillanat-
ban az õrületet, a másikban
a sírást, a harmadikban pe-
dig a nevetést örökíti meg.”

Az elõadásokon a köz-
kedvelt Kálmán-, Szirmai-
operettek (Csárdáskirálynõ,
Marica grófnõ, Ördöglovas,
Mágnás Miska) legismertebb
„slágereit” a nézõk együtt
énekelték a szólistákkal, s
mindenütt ámulattal követ-
ték Dancs Annamari és
Kerényi Miklós Máté akro-
batikus táncait. A turné

egyik érdekessége, hogy Dé-
ván, az 1911-ben szecesszi-
ós stílusban épített, nemrég
felújított gyönyörû épületbe
épp a 100. évfordulón vitte
vissza újra a magyar szót és
dalt a három mûvész.

A gála második részében
a musicalé volt a színpad.
Annak ellenére, hogy Er-
délyben a mûfaj nem terjedt
el annyira, mint az operett –
néhány olyan kivétellel,
mint például a mûsorban is
elhangzott Rómeó és Júlia –,
a közönség mégis vastapssal
jutalmazta az itt ritkábban
hallható magyar származá-
sú alkotók, így Lévay Szil-
veszter Rebecca, valamint
Elisabeth címû mûveinek, il-
letve Claude-Michel Schön-
berg Miss Saigon címû musi-
caljének betétdalait. (x)
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Csehov-darabbal ünnep-
lik a színház világnapját

Nagyváradon: a Szigligeti
Társulat szombaton mutatja
be az orosz drámaíró két
egyfelvonásos bohózatát a
bábszínház épületében. A
Medve és a Jubileum címû
egyfelvonásos darabokat a
nagyváradi közönség számá-
ra már ismerõs meghívott
mûvész, Kovács Levente
rendezi. „Csehov bohózatai
idõszerû kis remekmûvek,
olyan emberi helyzetekrõl
szólnak, melyek nap mint
nap elõfordulhatnak életünk-
ben: az elhatározások, ter-
vek, álmok gyakran meghiú-
sulnak. Tulajdonképpen a
csehovi életmû nagy témái
ezek, drámákban, komédi-
ákban, bohózatokban vizs-
gált élethelyzetek, ahol jelle-
mek és sorsok alakulásának
tükrében ismerhetünk önma-

gunkra” – fogalmazott a ma-
rosvásárhelyi rendezõ. Sze-
rinte Csehov örök érdeme,
hogy felfedezésekkel gazda-
gítja önmagunkról és vilá-

gunkról való tudásunkat. Ez
esetben ez bohózati helyze-
tekben valósul meg, komikus
jellemfordulatokban gazdag
történésekben. Az elõadás-

ban fellépnek: Firtos Edit,
Kiss Csaba, Meleg Vilmos,
ifj. Kovács Levente, Mezei
Gabriella, Molnár Júlia,
Hajdu Géza, Csepei Róbert,
Körner Anna. 

Szintén a színház világ-
napjának elõestéjén, szom-
baton koncertet tartanak
Nagyváradon. A színház
zenéje elnevezésû független,
úttörõ mûvészeti projekt újí-
tó szándékkal indult útjára
az eredeti, élõ színházi zene
népszerûsítése érdekében. A
színházi zene mai helyzetét

szemlélteti az a tény, hogy a
zenei évadok figyelmen kí-
vül hagyják ezt a mûfajt és
nem képezi részét a szakirá-
nyú intézmények program-
jainak – tudtuk meg a szer-
vezõktõl.

A mûsorban Cári Tibor
szerzeményei hangzanak
el, többnyire olyanok, ame-
lyek már valamilyen elõ-
adás részét képezték. A
koncerten a zeneszerzõ, ze-
nészek és színészek – köz-
tük a Szigligeti Társulat
tagjai – lépnek fel. 
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Röviden Csehovval ünnepelnek
Két egyfelvonásos darabot mutatnak be Nagyváradon, a Színház Világnapján

György Péter 
a Korunk Akadémián

György Péter Apám helyett
címû kötetét mutatják be
pénteken Kolozsváron, a
Tranzit Házban. A Korunk
Akadémia rendezvényén a
meghívottal Balázs Imre Jó-
zsef, a Korunk fõszerkesztõ-
je, Morcsányi Géza, a Mag-
vetõ kiadó igazgatója és Se-
lyem Zsuzsa esszéíró beszél-
get. György Péter esztéta,
médiakritikus, egyetemi do-
cens. Kutatási területe a
20–21. századi magyar mû-
vészettörténet – különös te-
kintettel az avantgárdra –, a
kortárs mûvészet elmélete és
gyakorlata, illetve az új mé-
dia kulturális összefüggései.
Tizenkét könyv és több száz
tanulmány, kritika, politikai
publicisztika szerzõje. 

Világban szétszóródott
mûvészek tárlata

Metamorphosis Transilvanie –
Vendégünk Európa címmel
tárlat nyílik ma Erdélybõl
elszármazott hat képzõmû-
vész mintegy harminc mun-
kájából a budapesti Várme-
gye Galériában. A kiállítás
azt jelzi a mûveken keresz-
tül, hogy az erdélyiség
mennyiben gazdagodott
Nyugat-Európában. Ezért
Kulcsár Edit galériatulajdo-
nos meghívta a mûvésze-
ket, állítsanak ki a Várme-
gye Galériában.

Cári Tibor szerzeményeit is elõadják a Színház Világnapja alkalmából Nagyváradon, zenészek és színészek együttmûködésével

Sikeres volt az operett-turné

Bihar Megye Tanácsa azt szeretné, hogy a
közigazgatási bíróság mielõbb döntsön a
román és magyar kulturális intézmények
szétválásának ügyében. A prefektus ugyan-
is megtámadta a magyar színház önállóso-
dását lehetõvé tevõ önkormányzati határo-
zatot. „Az intézményesülés folyamatát
emiatt felfüggesztettük. Mi továbbra is

fenntartjuk döntésünket, és kiállunk amel-
lett, hogy az önálló Szigligeti Színház létre-
jöjjön, ám a bírósági procedúra határideje
még nem ismert. Ha kései idõpontot tûznek
ki, a megyei önkormányzat kérni fogja,
hogy minél hamarabb indítsák el a pert” –
nyilatkozta lapunknak Szabó Ödön
RMDSZ-es megyei tanácsos.

Bíróság dönt az önállósodásról

Hírösszefoglaló

Folytatódik Erdélyben a
januárban útjára indított

KO – Kritikus Óra címû prog-
ram. Ma a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata által szín-
re vitt Platonov címû elõadás
kerül terítékre. 

A nagy múlttal rendelke-
zõ, eddig elsõsorban az
évente kiadott színházi díja-
iról ismert magyarországi
szakmai szervezet, a Szín-

házi Kritikusok Céhe nagy
hangsúlyt helyez a színhá-
zakkal és közönséggel való
kommunikáció erõsítésére.
E szándék megvalósításá-
nak egyik elsõ lépése a KO –
Kritikus Óra címet viselõ
programsorozat bevezetése.
A KO nem más, mint egy
adott elõadást követõ, a céh
tagjai által moderált szak-
mai beszélgetés vagy közön-
ségtalálkozó, melyen részt
vesznek az alkotók, elõadók
is. Tavaly õsztõl a KO mel-

lett elindult a KB – Kritikus
Bevezetõ is, mely elõadások
elõtti, ismeretterjesztõ jelle-
gû szakmai felvezetést je-
lent. Az elsõ erdélyi KO-ra
januárban került sor.

A KO mai kiadásában
Köllõ Katalin újságíró a
februárban bemutatott Cse-
hov-darab, a Platonov elõ-
adása után beszélget Har-
sányi Zsolt rendezõvel,
Csép Zoltán dramaturggal,
a színészekkel, valamint a
nézõkkel. 

Kritikus Óra Vásárhelyen
HIRDETÉS



ÚMSZMÉDIA2011. március 23., szerda   www.maszol.ro 9

Röviden

Antal Erika

A MediaSind újságíró szak-
szervezet marosvásárhelyi

tagszervezete arra szólítja fel a
magyar civil és politikai szerve-
zeteket, hogy a nem román
nyelven zajló rendezvényeiken
biztosítsanak tolmácsokat a ro-
mán újságírók számára. Az új-
ságíró-szakszervezet arra ala-
pozza felszólítását, hogy el sze-
retnék kerülni a március 15-i
esethez hasonló félreérthetõ/fél-
remagyarázó tudósításokat.
Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, Magyarország buka-
resti nagykövetének felesége,
Bajtai Erzsébet beszédét az
Agerpres marosvásárhelyi tudósí-
tója félreértelmezte, ami diplo-
máciai botrányhoz vezetett.
Cora Muntean, az újságíró-
szakszervezet Maros megyei el-
nöke hangsúlyozza, a március
15-i félreértésbõl keletkezett bot-
rány nem egyedi eset.

Tolmács vagy 
forgatókönyv

„Úgy véljük, hogy a tolmács
biztosítása minimális kérés a
pontos tudósítások érdekében”
– áll az újságíró-szakszervezet
közleményében. A MediSind

marosvásárhelyi tagszervezete
hozzáteszi, ha az egyes rendez-
vények szervezõinek nincs
anyagi lehetõségük tolmácsot
biztosítani, akkor nyomtatott
formában juttassák el a román
újságíróknak a fordítást, a szó-
nokok személyének és tisztségé-
nek pontos megnevezésével. 

A diplomáciai botrány akarat-
lan kirobbantója, Dorina Matei
lapunknak elmondta, a március
15-i ünnepségeken egy nyugdí-
jas magyar újságíró fordított ne-
ki, de mivel a megemlékezés
szónoklatai nagyon gyorsak vol-
tak, az önkéntes tolmács nem
tudott mindent pontosan, szóról
szóra fordítani. „Valamennyit
én is értek magyarul, de az ilyen
hosszú szövegeket, amelyek
egy-egy ünnepségen hangzanak
el, nem tudnám pontosan fordí-
tani. Ha én fordítottam volna
magyarról románra, még rosz-
szabb lett volna” – fogalmazott
lapunknak az Agerpres Maros
megyei tudósítója, akit román
és a magyar kollegái egyaránt
objektív, korrekt tudósítónak
tartanak. 

A MÚRE tiltakozik

A Magyar Újságírók Románi-
ai Egyesülete szakmai és állam-

polgári szempontból megalapo-
zatlannak és megalázónak tartja
ezt a követelést. „Nyilvános,
köztéri rendezvényeken állam-
polgári jogunk az anyanyelv
használata. Ugyanakkor elvár-
ható, hogy a magyar közössé-
gekben dolgozó újságírók, tudó-
sítók jól ismerjék a munkavég-
zésükhöz szükséges nyelveket”
– olvasható a MÚRE tegnapi
közleményében, amely a
MediaSind levelére reagál. A
magyar szakmai egyesület sze-
rint az elmúlt években vala-
mennyi magyar civil és politikai
szervezet és közszereplõ készsé-
gesen állt a román újságírók ren-
delkezésére, hogy számukra is
érthetõ módon nyilatkozzon.
„Nem egy esetben a magyar kol-
légák segítettek a tolmácsolás-
ban. Ezért értelmetlennek tart-
juk, hogy egy politikailag túlfû-
tött eset miatt megromoljon a
két közösség közti kapcsolat” –
közölte a MÚRE. 

Az egyesület ugyanakkor a
március 15-i eset tanulságaiból
kiindulva beadvánnyal fordul az
Agerpreshez, illetve az állami hír-
ügynökséget felügyelõ parla-
ment RMDSZ-es honatyáihoz.
Kérésük az, hogy a közszolgála-
ti hírügynökségnél a nem vegyes
lakosságú megyékben dolgozó

tudósítók alkalmazásánál krité-
rium legyen a többi közösség
nyelvének az ismerete.

Kovács: támogatjuk 
a MÚRE kérését

Kovács Péter, az RMDSZ
ügyvezetõ alelnöke részben jo-
gosnak tartja a MediaSind ké-
rését. Lapunk megkeresésére el-
mondta: szerinte a nagyobb
rendezvényeken, amelyeknek
nem magyar nyelvû célcsoport-
ja is van, indokolt a tolmácso-
lás. Ugyanakkor úgy véli, hogy
felesleges valamennyi rendez-
vényen szinkrontolmácsokat al-
kalmazni, vagy pedig leadni a
„forgatókönyvet”, hisz lehet,
hogy annak nincs is román
nyelvû résztvevõje. 

Kovács a MÚRE kérését is in-
dokoltnak tartja. „Ahogy a köz-
tévének, -rádiónak van magyar
nyelvû mûsora, úgy az sem le-
hetetlen, hogy az állami hírügy-
nökségnek magyarul beszélõ tu-
dósítói is legyenek a magyar me-
gyékben. Az RMDSZ teljes
mellszélességgel kiáll a MÚRE
kérése mellett, és felvállalja,
hogy megpróbálja megteremteni
a teljesüléséhez szükséges törvé-
nyes keretet” – mondta az ügy-
vezetõ alelnök. 

Megrázta az internetes kalóz-közvéleményt
Manuel Sirgo-nak, a Spanyol Filmakadé-
mia egyik Goya-díjas tagjának a letartózta-
tása. Sirgo-t és két társát azzal gyanúsítják,
hogy munkahelyükrõl, a 12 Pingüinos film-
stúdióból illegálisan megszerezték és file-
megosztó szerverekre feltöltötték több, megje-
lenés elõtt álló játékfilm digitális kópiáját. A
netes kalózkodás elterjedt jelenség, de leg-
többször nem tudjuk, hogy kik azok, akik
munkahelyük és esetleg szabadságuk koc-
káztatásával kicsempészik a stúdiókból, ki-
adókból a webre feltöltendõ példányokat. Az
ilyen emberek elképzelhetetlen mértékben
hozzájárulnak ahhoz, hogy a populáris vagy
a niche-kultúraelemek könnyedén eljuthas-
sanak hatalmas tömegekhez, de erkölcstelen
cselekedetükkel anyagi kárt is okoznak a
„termelõknek”. Gyökereinél szakadhat meg
azonban a kalózkodás jelensége, ha Sirgo-t
spanyolcsizmával büntetik.

(prier)
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Kitüntették Andrzej Wajdát

Lengyelország legmagasabb állami elisme-
rését, a Fehér Sas Rend kék szalaggal ki-
tüntetést vehette át Andrzej Wajda (képün-
kön) filmrendezõ hazája kultúrájának, kü-
lönösen a Szolidaritás mozgalom generá-
ciójának filmjei által történt formálásáért
– írja az MTI. A kitüntetést Bronislaw
Komorowski lengyel elnök adta át a mû-
vésznek. A ceremónián a politikus köszö-
netet mondott a rendezõnek, hogy bonyo-
lult kérdéseket vetett fel Lengyelországról,
és segített elhozni a demokráciát 1989-
ben. Komorowski méltatta Wajdát, aki
„mûvészetével jelentõs ügyeket szolgált”.

Megvan a média- és hírközlési biztos

Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke kine-
vezte a média- és hírközlési biztost, Dr.
Bodonovich Jenõt – írja a hatóság közle-
ménye. A Parlament még 2010 júliusában
fogadta el a médiát és hírközlést szabályo-
zó törvénycsomag részeként a hírközlési és
médiabiztos tisztségét létrehozó paragra-
fust. A médiabiztos a hatóság köztisztvise-
lõje, és a törvény szerint az elõfizetõk és
felhasználók jogaival összefüggõ sérelem
vagy ennek közvetlen veszélye esetén jár-
hat el hivatalból, továbbá köteles a hozzá
benyújtott beadványokat megvizsgálni. 

Hírösszefoglaló

Ötéves születésnapját ünnepli
a Twitter mikroblog-szolgál-

tatás, amelyre Jack Dorsey társ-
alapító 2006 március 21-én küld-
te az elsõ rövid bejegyzést. A leg-
feljebb 140 karakteres üzenetek
továbbítására alkalmas közösségi
oldalon az öt évvel ezelõtti elsõ
üzenet mindössze arról szólt,
hogy Dorsey létrehozta twitteres
profilját („just setting up my
twttr”) és ezt rögtön tudatta is a
világgal. A szolgáltatás újdonsá-
ga, hogy felületére nemcsak az
internetkapcsolattal rendelkezõ
számítógépekrõl, hanem mobil-

telefonról is lehet szöveges üze-
neteket küldeni. 

A rövid, SMS-ben is továbbít-
ható bejegyzések elõnyének tu-
lajdonítják, hogy olykor még a
hírügynökségeknél is gyorsabb
információközlésre képes. A
több mint 200 millió regisztrált
felhasználóval rendelkezõ
Twitter indulása után három év
két hónap alatt jutott el az egy-
milliárdodik bejegyzéshez, azóta
az oldal látogatói átlagosan
nyolc nap alatt írnak, vagy továb-
bítanak egymilliárd üzenetet. A
roppant számok ellenére sokan
vannak azok, akik szerint a
Twitteren közzétett üzenetek

többsége csak üres fecsegés, és a
netezõk jelentõs része sem tudja
még, hogy mire való ez az újnak
már nemigen nevezhetõ szolgál-
tatás. A mikroblog jelentõségét
és forradalmiságát elsõsorban
politikai megmozdulások, termé-
szeti csapások alkalmával említi
a média, jóllehet a magyarorszá-
gi statisztikák szerint például a
regisztrált magyar twitterezõk
több mint fele tekinthetõ inaktív
felhasználónak. 

A szolgáltatás terjedését szá-
mos országban ráadásul az aka-
dályozza, hogy az SMS-küldés és
-fogadás nem tartozik az ingye-
nes lehetõségek közé. 

Ötéves a Twitter közösségi oldal

Kirk kapitány nyolcvan éves  
ÚMSZ

Nyolcvan évvel ezelõtt,
1931. március 22-én született

William Shatner, Golden
Globe-díjas kanadai színész,
aki Kirk kapitánnyal írta be ma-
gát a mozgókép-történelembe –
teljesítményéért 1983-ban csil-
lagot kapott a hollywoodi Hí-
rességek sétányán. 

Filmes és tévés karrierjét az
’50-es évek elején kezdte. 1958-
ban már Yul Brynnerrel szere-
pelt együtt a Karamazov testvé-
rekben a ’60-as évektõl pedig
sorra kapta az epizódszerepe-
ket az olyan horrorszériákban,
mint a Twilight Zone vagy a The
Outer Limits. Az NBC 1966-ban
elstartoló Star Trek-sorozatában
eredetileg Pike kapitánynak
hívták volna a USS Enterprise
csillaghajó parancsnokát, akit
a ’64-ben leforgatott, elsõ pilot
epizódban egy veterán west-
ernszínész, Jeffrey Hunter  ala-
kított. Ezt a verziót az NBC-

vezetõsége elutasította, de a
Star Trek atyja, Gene Rod-
denberry 1965-ben bemutatha-
tott egy második pilot epizódot

is, amelyben  Shatner játszotta
a csillagközi „cowboyt”. Judith
és Garfield Reeves-Stevens
társszerzõkkel számos Star

Trek-regényt írt. Idén a My Dad
Says-sorozatban és a Horror-
ween címû horror-vígjátékban
láthatjuk. 

William Shatner (balra) az 1966–69 között felvett Star Trek Kirk kapitányának megformálásával lett világhírû



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Múltidéző (ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.45 Dunáról fúj a szél
(ism.)
15.55 Isten kezében
(ism.)
16.25 Kisenciklopédia
16.35 Az érinthetetlenek
17.30 Mundi Romani
18.00 25. szélességi fok
Délre (fr. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő Friss
Kulturális magazin
21.00 Híradó
21.15 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Így nőttem fel 
(am. f. dráma, 2004)
23.35 Dunasport
23.45 Varsói gondolatok
0.30 Hideg napok 
(magyar filmdráma,
1966)
2.15 Kikötő - Friss (ism.)
2.30 Közbeszéd (ism.)
3.00 Tér-Hatás (ism.)
3.30 Az éjszaka csodái

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 13.05 A
vörös báró (német-angol
akciófilm) 15.05 Mr.
Magorium meseboltja
(am. vígjáték) 16.50 Tü-
zes hó (amerikai film)
18.35 Mindent bele, fiúk!
(olasz akció-vígjáték)
20.25 Sárkánygyík (ame-
rikai sci-fi akciófilm) 22.10
Chrysalis - Az emlékrabló
(francia sci-fi) 23.55 Kínai
csapás (amerikai-hongkon-
gi akciófilm)

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Titkos szerelem
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 – reality
show 20.30 Ha ügyes
vagy pénzt nyerhetsz
21.30 Ezel (sor.) 23.00
Képtelen képrablás (ame-
rikai akció-vígjáték) 1.00
Painkiller Jain (sorozat)

9.00 Hitélet 16.00 Híradó
16.15 Hitélet ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Reggeli
terefere 18.30 Híradó
19.00 Többszemközt
19.30 Híradó 20.00
Miholcsa Gyula: Marosvá-
sárhely fekete márciusa
21.00 Többszemközt
21.30 Híradó 22.00 Tár-
sas Játékok

8.30 Őrült szerelem (mexi-
kói sorozat) 10.00 A libák
nem szállnak a mennybe
(sorozat) 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 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
21.30 Eliza nyomában (so-
rozat) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek
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Pro TV, 20.30
Az utolsó cserkész

A lecsúszott cinikus magánnyomozó összeáll a szintén zül-
lött ex-hátvéddel, hogy megpróbáljanak megoldani egy ha-
lálesetet. Joe Hallenbeck egy kiégett nyomozó; Jimmy Dix
pedig egy volt LA Stallions játékos. Hallenbecket felbérelik,
hogy megvédje Coryt. Dix Cory barátja, s mikor Coryt meg-
gyilkolják egy autós üldözés során, Hallenbeck és Dix elhatá-
rozzák, hogy az ügy végére járnak.

DUNA Tv, 22.00
Így nõttem fel

Tom Warshaw a Párizsban élő bohém művész megpróbál értel-
met keresni gondokkal teli felnőtt életében, és visszaemlékezik
a rendkívüli gyerekkorára. Visszamegyünk az időben 1973-ba,
ahol a tizenhárom éves Tommy Greenwich Village-ben él, és
éppen a férfivá válás küszöbén áll. A reményvesztett, magára
marad édesanyja még mindig elhunyt férjét gyászolja.

TV2, 22.25
Kiscsávó

A nagy bűnhöz is elég egy kis ember. Calvin elköveti az évszá-
zad bűnügyét, pedig a legtöbb rendőrnek még csak a gumibot-
jáig sem ér fel. Ördögi ravaszsággal elrabol egy szuperbizton-
sági rendszerekkel védett hatalmas gyémántot. Apró szépség-
hiba, hogy nem sokáig örülhet neki: menekülés közben kény-
telen a követ egy ártatlan járókelő táskájába rejteni.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.05 A bábu 
(lengyel tévéfilm sor.)
6.05 Az Árpád-kor 
templomai 
(dok. sor.)
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
20.30 Esti mese: 
Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
22.15 Biszku és a többiek
23.35 Záróra 
- Keleti Éva (ism.)
0.30 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kalandfilm-
sor.)
1.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. filmsor.)
2.20 Memento 
(dokumentumf.) 
3.00 Vad Európa 
(dokumentumf.)
3.30 Magyar retro
Válogatás az utóbbi 
évtizedek legjobb magyar
könnyűzenéiből
4.25 A bábu 
(lengyel sor.)

7.00 meneTrend
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb
történetekkel

15.15 Tengeri őrjárat
(olasz krimisorozat)
16.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.25 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Esti Showder
Fábry Sándorral
Utána: RTL-hírek
0.20 Házon kívül
Heti magazin
0.55 Odaát 
(amerikai akció sor.)
1.50 Reflektor
2.05 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.15 Teleshop
12.45 Árva angyal 
(mex. sor.) (ism.)
13.40 Didi és 
az édességgyár 
(brazil családi film, 2004)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Marina 
(mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós 
játszma
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(sor.)
22.25 Kiscsávó 
(am. vígj., 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
- Jósok, látók, médiumok!
2.20 A csúcstalálkozó
(kan. filmdráma, 2. rész)
3.50 Sentinel - Az őrszem
(német-am. sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet Ri-
portmagazin (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Sziluett (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ősök tere
0.05 Rájátszás (ism.)

10.05 Gyilkos sorok (soro-
zat) 11.00 Egy kórház ma-
gánélete (ismétlés) 12.00
A narancsvidék (am. soro-
zat) 12.55 A nagy csapat
(am. vígjáték) 14.55
Nyomtalanul (ism.) 16.40
CSI (sorozat) 17.35 Gyilkos
számok (sorozat) 18.30
Gordon Ramsay 19.25 A
dadus (am. vígj. sorozat)
20.20 Két pasi...(sorozat)
21.15 Gyilkos számok (so-
rozat) 22.15 Éden Hotel
23.15 CSI: A helyszínelők
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Reklámgyár, show-
time 14.10 Pontos sport-
idő 15.10 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk
(live) 20.05 Örüljünk a fo-
cinak! 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Wrest-
ling WWE PPV Elimi-
nation Chamber Show-
time 1.00 Sport.ro Hírek   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Rondó
15.30 Összhang
16.25 Van öt perce?
16.30 Emberek a termé-
szetben
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.20 India - Álmok útján
((brazil-indiai sor.)
19.10 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
Közéleti-politikai magazin
22.05 Az Este
22.40 Nehéz kesztyűk
(magyar játékf., 1957)
0.15 Szélesvászon
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma
1.15 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.10 Radio România
Actualităţi díjak 
(ism.)
11.40 Szerelem a képer-
nyőn túl
11.50 Kalandok 
az élő világban
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 A 60-as évek 
hallhatatlanjai (dok. f.)
17.35 Zoom
17.45 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.50 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
22.10 A csapda mélyén
(amerikai-német
akcióthriller, 2002)
23.55 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai sorozat)
0.50 A pénz szeretete
(ism.)
1.50 Ítéld meg te! (ism.)
2.50 Közérdek (ism.)

7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 Velejéig gonosz
(am. thriller, 1999) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Ahol a víz az úr
(ausztrál katasztrófa 
film, 1993)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Az utolsó cserkész
(amerikai akciófilm, 1991)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 A rejtély 

(am.-kan. thrillersor.)
1.00 Az utolsó cserkész
(amerikai akcióf.) (ism.)
2.30 ProTv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné –
Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai sor.)
14.30 Kikezdesz a szőkék-

kel? – szórakoztató műsor
(ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport
20.20 Next Top Model by
Cătălin Botezatu 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Euforia Midnight
Sun Tour
1.30 American Graffiti
(am. vígj., 1973)

7.30 Szívek találkozása
(ism.)
8.00 Kandikamera
8.20 Sport Florentinával
8.30 Fején a nagyvilág
9.00 Flash Gordon 
(am. akció sor.)
10.00 Teleshopping
10.30 Inga Lindström 
– Elisa szerelme 
(német filmdráma, 2007)
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A skorpió
megszelidítése
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Idősek és nyugha-
tatlanok (ism.)
23.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
0.30 Intim érintés 
(amerikai erotikus-thriller,
2001)

6.30 Végzetes 
másodpercek
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Teutul Triumph motor
13.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7
14.00 Állítólag... 
- Libikókás történet
15.00 Piszkos munkák 
- A rákász
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Nincs második esély
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Északi-sark
20.00 Katona dolog 
- Mesterlövészek
21.00 Szétépítők 
- Falak
21.30 Hogyan készült?
22.30 Halálos fogás 
- Felkészülés 
a legrosszabbra
23.30 A tenger 
gladiátorai 
- Létkérdések
0.30 A sörfőzés mesterei
- Bitches Brew
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit alakulatok
2.30 Szétépítők

6.15 Teleshopping
7.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv (ism.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Magyar nyelvű 
műsor - Szieszta
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Bazár (ism.)
19.00 Biznisz óra
20.00 Szabad 
a szembejövő sáv 
(talk show)
21.00 Amit még Darwin
sem tudott
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Starhunter 
(kanadai sci-fi sorozat)
0.00 IT Zon@ (ism.)
0.30 Különleges 
hadműveletek (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin 

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A
Hely 12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30
Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50
Jó éjszakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvilág,
Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Híradás, Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rá-
dióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
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Ma Emõke, Botond,  Ottó
és Kartal napja van.
Az Emõke nõi név régi
magyar személynévbõl
származik, az emõ szó 19.
századi felújítása -ke kicsi-
nyítõképzõvel. Jelentése:
szopó, csecsemõ. 
A Botond régi magyar sze-
mélynévbõl alakult. A bu-
zogány jelentésû bot szó
származéka.
Az Ottó a német Otto név-
bõl származik, amely az
Ot- kezdetû germán nevek
beceneve, a jelentése bir-
tok, vagyon.
A Kartal török eredetû régi
magyar személynév, jelen-
tése: sas.
Holnap a Gábor és Karina
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1848 – Az országgyûlés
alsótáblájának ülésén Bat-
thyány Lajos miniszterel-
nök ismerteti a kormány
névsorát: Szemere Berta-
lan – belügyek, Deák Fe-
renc – igazságszolgáltatás
és kegyelem, Kossuth La-
jos – országos pénzügy,
Klauzál Gábor – földmû-
velés-, ipar- és kereskedés,
Mészáros Lázár – honvé-
delem, Eötvös József – val-
lás és közoktatás, Széche-
nyi István – közmunka,
közlekedési eszközök és
hajózás, Esterházy Pál – a
Felség személye körüli mi-
niszter.
• 1919 – Benito Mussolini
Milánóban megalapítja a

fasiszta mozgalmat.
• 1939 – Bartók: II. hegedû-
versenyének bemutatója.
• 1965 – Az elsõ kétszemé-
lyes amerikai ûrhajó, a Ge-
mini–3 repülése.

Vicc
– Szevasz! Mi van veled?
– Szörnyû az életem. A nõk-
re rá sem nézhetek, innom és
dohányoznom sem szabad...
– Jaj, te szegény. Az orvos
megtiltotta?
– Dehogy! Megnõsültem.

Recept
Kapris körözöttel 
töltött paradicsom 
Hozzávalók: 4 kemény al-
maparadicsom, 10 dkg juhtú-
ró, 5 dkg vaj, 1 ek. kapribo-
gyó a levével együtt, 1 ek.
sör, 1 ek. sûrû tejföl, l kk. re-
szelt vöröshagyma, csipetnyi
porcukor, 1 kk. pirospaprika,
salátalevelek, só.
Elkészítés: A paradicsomo-
kat kocsányukkal lefelé for-
dítjuk, majd 1/3-2/3 arány-
ban levágjuk a tetejüket, és a
belsejüket kivájjuk. A túrót
szitán áttörjük, majd habos-
ra keverjük a vajjal, a kapri-
bogyó levével, a sörrel, a tej-
föllel, a reszelt vöröshagy-
mával, csipetnyi cukorral,
pirospaprikával. A kivájt fél
paradicsomokat megtöltjük
a keverékkel. A salátalevele-
ket üvegtálra terítjük, erre
ültetjük a töltött paradicso-
mokat, és a tetejüket meg-
szórjuk a kapribogyóval.
Hûtve kínáljuk.

2011. március 23., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Boldogsága beteljesedik, ami óri-
ási örömmel tölti el. A sport terü-
letén is kiváló eredményre szá-
míthat. Jót fog tenni a közérzeté-
nek egy kis mozgás.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Tegyen félre minden rossz érzést,
hátsó gondolatot. A mai nap
kedvez minden cselekedetének,
akár pénzügyeknek is. Ne hárít-
sa el valakinek a közeledését.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Legyen kiegyensúlyozott és meg-
fontolt minden elhatározásában.
Egészségét õrizze, fogyasszon vi-
taminokat, gyümölcsöket, zöld-
ségféléket.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Jobbnál jobb ötlete támad, ame-
lyeknek hasznát veheti a mun-
kájában. Ne aggódjon, mert a
célok, amelyeket el akar érni,
nem haladják meg az erejét, és
bírni fogja.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Az utóbbi hónapok munkahelyi
változásai most hozzák meg a
gyümölcsüket. Sok kedvezõ hely-
zet adódik környezetében, kérdés,
hogy jól választ-e.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Továbbra is a karrierjére össz-
pontosít. Mindig önállóan tud
a legjobban dolgozni. Ma is
egyedül, apait-anyait beleadva

igyekszik végezni egy munká-
val.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szívesen keres olyan lehetõsége-
ket, ahol nyelvtudását fejleszthe-
ti. A szellemi képességekhez szük-
sége van erõnléte fejlesztésére is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A pénz, a kötelezettségek, a kap-
csolatok nagy figyelmet igényel-
nek. Most már nem teheti meg,
hogy nem vesz tudomást egy rég-
óta húzódó problémáról.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A pénz, a kötelezettségek, a kap-
csolatok nagy figyelmet igényel-
nek. Most már nem teheti meg,
hogy nem vesz tudomást egy rég-
óta húzódó problémáról.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Lényeges kérdésben kell döntenie
úgy, hogy nincs sok ideje az ala-
pos átgondolásra. Fontos, hogy
határozott legyen. Romantikus
ügyei szerencsésen alakulnak.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Új feladatot kap. Ha jól áttekin-
ti és megszervezi dolgát, jut ele-
gendõ ideje mindenre. Munkabí-
rása jó. Valaki határozott érdek-
lõdést mutat ön iránt.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Valami újdonságot szeretne
mindennapjaiban. El kell dön-
tenie, hogy a munkában, a ma-
gánéletben vagy a szerelemben
akar változást. Gondolja végig,
érdemes-e.

Horoszkóp
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Jégkorong 

T. J. L.  

A pénteki, idegenbeli
bravúr (3-2) után a Fe-

nestela 68 hétfõn este Brassó-
ban is felülmúlta az alapsza-
kaszgyõztes HSC Csíkszere-
dát (4-3) és már 2-0-ra vezet a
román jégkorong bajnoki
döntõ négy gyõzelemig tartó
sorozatában. 

A brassói jégcsarnokban,
telt ház elõtt, a házigazdák
szereztek vezetést Cristopher
Faloon (5. perc) révén, de az
elsõ húsz perc végéig Molnár
Zsolt egymaga fordított a csí-
kiak javára (1-2). Gól nélküli
második harmad után az
utolsó 20 perc elején ismét a
vendégek zörgették meg a
hálót Petres Tivadar révén
(1-3 a 43. percben), de mint
utólag kiderült, ezzel ki is
fogytak a puskaporból. Az
utolsó három gólt a brassói-
ak szerezték, Faloon (47.
perc) és Andrej Rajcak (51.
perc) emberelõny nyomán,
Antal Zsombor pedig egy
kapu elõtti kavarodásból, az

55. percben. Akárcsak az el-
sõ mérkõzésen, ezúttal is
Patrik Polc volt a mezõny
legjobbja: a brassóiak kapu-
sa 83-at kivédett a két mecs-
csen kapujára küldött 88 lö-
vésbõl.   

A sorozat a csíkszeredai
Vákár Lajos Mûjégpályán
folytatódik, szerdán és pén-
teken. A ma esti mérkõzés
19 órakor kezdõdik és a
Digi Sport Plus csatorna
közvetíti élõben. 

A mérkõzést megelõzõen a
közönségszavazás alapján
legjobb hokisokat díjazta Ad-
rian Topârceanu, a Bukaresti
Municípiumi Jégkorong-egye-
sület elnöke, Eduard Popes-
cu, az Eduard Holding cég
képviselõje és Tánczos Bar-
na, a Román Jégkorongszö-
vetség elnöke. A HSC Csík-
szereda két kitüntetett játéko-
sa Nagy István és Hildebrand
Szabolcs volt. Elõbbi a leg-
jobbnak bizonyult a felnõt-
teknél, és egy négyezer eurós
karórát kapott, utóbbi pedig a
junioroknál kapta meg a leg-
jobb hátvéd címet. 
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Röviden
Újra indul 
a pontvadászat 

Április 23-án folytatódik
Japánban az elsõ és má-
sodosztályú labdarúgó-baj-
nokság, melyet a március
11-i földrengés és szökõár
következményei miatt szü-
neteltetnek. Ohigasi
Kazumi, a japán futball-li-
ga elnöke szerint az erede-
tileg március 5. és április
17. közötti idõszakra kiírt
bajnoki fordulókat július-
ban fogják pótolni. Arról
még nem született döntés,
hogy az Argentínában júli-
usban sorra kerülõ Copa
Americára elutazik-e a ja-
pán válogatott. Ohigasi
szerint errõl a jelenleg még
Olaszországban tartózkodó
Alberto Zaccheroni szövet-
ségi kapitánnyal is egyez-
tetnek.

Platinit újraválasztották 

Michel Platinit tegnap to-
vábbi négy évre, közfelki-
áltással választották újra
az Európai Labdarúgó-
szövetség (UEFA) elnöké-
nek a szervezet Párizsban
zajló kongresszusán. Az
55 éves francia sportvezetõ
az egyetlen jelölt volt a
posztra. Platini 2007-ben a
svéd Lennart Johanssont
váltotta a szervezet elnöki
székében.

Messi keresi 
a legtöbbet 

Lionel Messi keres a leg-
többet a világon a labdarú-
gók közül: az FC Barcelona
2010-ben 11 millió eurót fi-
zetett neki, s az argentin to-
vábbi 20 milliót kapott
szponzoraitól. A France
Football szerint a 31 millió-
val elsõ dél-amerikai táma-
dót a spanyol futball másik
óriásánál, a Real Madridnál
játszó portugál Cristiano
Ronaldo követi, akinek az
alapbérbõl (13 millió), a
prémiumokból (500 ezer) és
a reklámbevételekbõl (14) a
legutóbbi idényben 27,5
millió jött össze. 

Elhunyt Adrianov 

Parkinson-kórhoz kötõdõ
szövõdményekben hétfõn,
58 éves korában elhunyt
Nyikolaj Adrianov hétsze-
res olimpiai bajnok orosz
tornász. Adrianov össze-
sen 15 olimpiai érmet szer-
zett rendkívül eredményes
pályafutása során. Az
1972-es müncheni játéko-
kon talajon, négy évvel ké-
sõbb Montrealban gyûrûn,
ugrásban, talajon és össze-
tettben, 1980-ban Moszk-
vában pedig ugrásban és
csapatban gyõzött. Ezek
mellett ötször volt máso-
dik, háromszor pedig har-
madik olimpián. Csak hon-
fitársa, az 1956 és 1964 kö-
zött 18 ötkarikás tornászér-
met begyûjtõ Larissza
Latinyina, illetve a 2004-
ben és 2008-ban összesen
16 alkalommal dobogóra
álló amerikai úszó,
Michael Phelps volt ered-
ményesebb nála.

Brassói hokibravúrok

A HSC Csíkszereda nõi csapata megõriz-
te bajnoki címét, miután mind a nyolc
mérkõzését megnyerte a fõvárosi CSS
Triumffal szemben. A csíki keretben An-
tal Beáta, Szigeti Ágnes, Bene Orsolya,
Koncsag Kinga, György Csilla, Sándor
Ibolya, Popescu Magdolna, Csiszér Tí-
mea, Váncsa Melinda, Barta Ágota,

Zerkula Erika, Miklós Emõke, Balló Noé-
mi, Sajtos Katalin, Katona Dalma, Balló
Laura, Bálint Hanga, Bíró Bernadett, Gál
Erika, Sándor Zsuzsa, Csíszer Ágota,
Rafain Bernadette, Puskás Noémi, Ko-
vács Katalin és Adorján Katalin kapott
helyet, Michael Larsson vezetõedzõ mun-
káját Sándor Ibolya segítette. 

Az idegenbeli gyõzelem után a Fenestela 68 Brassóban is felülmúlta a Csíkszeredát Fotó: Adevãrul de Braºov

Kézilabda 

ÚMSZ

A Ferencváros a lehetsé-
ges ellenfelek közül a leg-

erõsebbel, a francia Metz
csapatával játszik a nõi kézi-
labda-KEK elõdöntõjében.
A tegnapi, bécsi sorsoláson
az is eldõlt, hogy a magyar
együttes idegenben kezd, és a
visszavágón lép pályára ha-
zai környezetben. A másik
ágon a svéd Lugi a spanyol
CB Mar Alicantéval találko-
zik. Az elõdöntõ elsõ felvo-
nására április 9-én vagy 10-
én, a visszavágóra pedig 16-
án vagy 17-én kerül sor. A fi-
nálé elsõ találkozója május 7-
én vagy 8-án, a visszavágó
pedig 14-én vagy 15-én lesz.
Az már vasárnap eldõlt,
hogy a Bajnokok Ligájában a
középdöntõs kvartettben elsõ
Gyõri Audi ETO KC az Itxa-
ko Reyno de Navarrával csap
majd össze az elõdöntõben.
Az elsõ meccset Spanyolor-
szágban, a másodikat Gyõr-
ben rendezik. A másik pár-
harcban a norvég Larvik és a
montenegrói Buducsnoszt
Podgorica játszik egymással.
Az EHF Kupában Midtjyl-
land (dán)–VfL Oldenburg
(német) és Lada Togliatti
(orosz)–Team Holstebrö
(dán), a Challenge Kupában
HandbalAcademie (holland)
–Muratpasa Belediyesi SK
(török) és Mios Biganos (fran-
cia)–Nîmes (francia) menet-
rend szerint játszanak. 

A Metz ellen 

küzd a Fradi

Székely lányok a jégen 

Kosárlabda 

T. J. L.

A kolozsvári megalázta-
tás (52-97 az U-Mobi-

telco Bt-vel) és az újonc Csík-
szeredai Hargita Gyöngye el-
leni váratlan hazai kudarc
(68-84) megpecsételte Dra-
gan Petricevic sorsát: a Te-
mesvári BC vezetõsége teg-
nap közös megegyezéssel
szerzõdést bontott a bosnyák
edzõvel. 

Petricevic négy és fél évig
ült a Bega menti alakulat kis-
padján, vezérletével a csapat
2007-ben és 2008-ban Ro-
mán Kupa-döntõt játszott,
2009-ben román bajnoki
döntõt és Közép-Európai Li-
ga-finálét, tavaly pedig meg-
nyerte a Román Kupát. Idén
is a legjobb nyolc közé kerü-
lés volt a cél, amit a csíkiak
elleni érthetetlen kisiklás vég-
képp meghiúsított. 

Ideiglenesen a másodedzõ,
Cristian Bota valamint
Djordje Jovicic, a klub máso-
dik csapatának trénere vette
át a Temesvári BC irányítá-
sát, a klubvezetés a napok-
ban dönt az új stratégia felõl. 

A 27. forduló hétfõ esti
zárómérkõzésén a BCM
Argeº Piteºti 106-77-re nyert
Iaºi-ban a Politehnica ellen.
Ma pótolják a 25. fordulóból
elmaradt CS Municipal–
Steaua-Turabo-mérkõzést,
amelyet a TVR 3 élõben köz-
vetít 18 órai kezdettel. A hét-
végi 28. fordulóból elõreho-

zott meccsen a Nagyváradi
CSM a Brassói CSU Cuad-
ripolt fogadja, a találkozó a
honlapon követhetõ figye-
lemmel, 18 órától.   

A nõi kosárlabda-bajnok-
ság hat csapata számára vé-
get ért a küzdelem, a 9–14.
helyezettek második érték-
csoportjában (A2) legördült
a függöny. Az utolsó fordu-
lóban a Kolozsvári U 71-65-
re nyert Bukarestben a Spor-
tul Studenþesc, a Gyulafe-
hérvári LPS pedig 68-45-re
hazai pályán a Nagyváradi
CSM U ellen. A hétfõn este
pótolt Politehnica Iaºi–Bras-
sói Galactica Olimpia-mér-
kõzésen is vendégsiker szüle-
tett, 45-63. 

A gyulafehérvári gárda
százszázalékos teljesítmény-
nyel, mind tíz meccset meg-
nyerve végzett az élen. A Ko-
lozsvári U csak Fehér megyei
riválisával szemben vesztett
meccset, kettõt is, és 18 pont-
tal fejezte be a bajnokságot. A
további sorrend: 11. Brassó
14 pont, 12. Nagyvárad 14,
13. Iaºi 13, 14. Sportul 11.  

Tegnap az élcsoportban
(A1) is lejátszották az utolsó,
14. forduló mérkõzéseit.
Eredmények: Temesvári
BCM Danzio–Olimpia 76-
53, Rapid–CS Teleorman
Alexandria 61-57, SCM CSS
Craiova–Aradi ICIM 73-95.
A Sepsi BC–Szatmárnémeti
CSM-csúcsrangadó lapzárta
után fejezõdõtt be, de ered-
ménye nem befolyásolhatta
az elsõ négy sorrendjét. 

Menesztették Petricevict

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga-1 22.
fordulójában egyetlen

vendégsiker született, csak a
temesváriak tudtak nyerni a
Brãneºti otthonában. A 25
gólból 17-et a házigazdák
szereztek. 

A hétfõ esti, urziceni-i
zárótalálkozón a Brassói FC
az utolsó pillanatokban sza-
lasztotta el a gyõzelem lehe-
tõségét. Cristescu a 29. perc-
ben szerzett vezetést Antonio
Conceicao idén még veretlen
csapatának, az Unirea a 90.
percben mentett pontot
Apostol révén, 1-1.  

A 22. forduló eseményei
közül említést érdemel a lis-
tavezetõ galaciak és az üldö-
zõ temesváriak sima gyõzel-
me és megugrása a táblázat
élén. Besztercei vereségével a
Rapid is kiszállt a bajnoki cí-
mért folyó harcból, mint
ahogy a Vasluijal remizõ
Steaua sem igen táplálhat
már hiú reményeket. A Cra-
iova a kiesõzónába süllyedt,
és egyre sötétebb a jövõje,
mint ahogy a zsinórban
nyolc vereségnél tartó Spor-
tul Studenþesc is már búcsú-
zónak számít.      

Tizenkét gyõzelemmel és
tíz döntetlennel a Temesvári
FC azon öt európai csapat
egyike maradt, amely veret-
len a 2010–11-es bajnoki sze-
zonban. A máltai La Vallet-

tának és az andorrai Sant
Juliának bajnoki címet ho-
zott hibátlan szereplése, míg
az FC Porto és a bolgár
Liteksz Lovecs fölényesen
vezet országa pontvadásza-
tában.

A Liga-1-ben a gólok szá-
ma 491-re nõtt, a fordulón-
kénti átlag 22,32. A 470. gólt
a temesvári Goga, a 480-at a
vasluii Adailton, a 490-et pe-
dig a brassói Cristescu sze-
rezte. A két megítélt tizen-
egyest a temesvári Zicu és a
besztercei Bãjenaru értéke-
sítette. 

A gólvágók versengésében
immár Ianis Zicu vezet 14 ta-
lálattal. Az õsszel 13 gólt
szerzett és azután a Gala-
tasarayhoz igazolt Bogdan
Stancut rövidesen a medgye-
si Eric (12) és a rapidos
Herea (10) is megelõzheti.
Nyolcgólos Olariu (Brã-
neºti), Moraes (Gloria),
Niculescu (Kv. U), Adrian
Cristea (Dinamo / Kv. U) és
Wesley (Vaslui), egyformán
hét gólt lõtt a rapidos Cassio,
Traoré (Kv. CFR 1907/Ku-
ban Krasznodar), Adailton
(Vaslui) és Torje (Dinamo),
egyaránt hatot pedig a Spor-
tul játékosai, Varga és Bãlan,
továbbá a brassói Ilyés Ró-
bert és a dinamós Liviu
Ganea. 

Ebben a fordulóban 29 sár-
ga lapot mutattak fel, ebbõl
15-öt a vendégcsapatok lab-
darúgói kaptak. Három kiál-
lítás volt, a temesvári

Bourceanu, Coman (Rapid)
hálóõr és Ionuþ Badea, a Ko-
lozsvári U edzõje sem vár-
hatta meg a meccs végét. A
sportszerûtlenségi lista élén a
62 sárga lapot összeszedett
Temesvári FC áll, a másik
véglet a Victoria Brãneºti 34
figyelmeztetéssel. 

A bajnokság április elsõ
hétvégéjén folytatódik, a vá-
logatott két Eb-selejtezõje
után. A 23. forduló mûsora:
Sportul–Craiova (õsszel: 0-
1), Astra–Brãneºti (1-1),
Temesvár–Steaua (1-1),
Pandurii–Kv. CFR 1907 (1-
2), Marosvásárhelyi FCM–
Gloria (1-3), Rapid–Gaz
Metan (1-0), Kv. U–Dinamo
(4-3), Brassó–Oþelul (0-1),
Vaslui–Urziceni (1-2). 

Párharc a bajnoki címért 

A táblázaton:  
1. Oţelul 22 15 3 4 30-15 48
2. Temesvár 22 12 10 0 41-23 46
3. Vaslui 22 11 7 4 31-20 40
4. Dinamo 22 10 7 5 47-34 37
5. Gaz Metan 22 10 7 5 27-19 37
6. Steaua 22 10 6 6 28-20 36
7. Rapid 22 9 7 6 31-16 34
8. CFR 1907 22 8 8 6 35-28 32
9. Astra 22 5 12 5 22-22 27
10. Brassó 22 5 11 6 22-25 26 
11. Vásárhely 22 7 5 1022-34 26
12. Gloria 22 7 6 9 25-29 27
13. Kv. U 22 6 6 1026-41 24
14. Craiova 22 5 7 1025-28 22
15. Brăneşti 22 4 8 1026-37 20 
16. Pandurii 22 4 8 1019-32 20
17. Urziceni 22 4 7 1115-29 19
18. Sportul 22 3 1 1819-39 10
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