
Legutóbb tavaly márciusban állt a mostanihoz hasonló 4,1 lejes „mélyponton” az euró,
ami az exportõrökön kívül majdnem mindenkinek jól jött az országban. Az erõsödõ lej
nyugodtabb hónapokat hozhat a hazai bankoknak, hiszen ebben az idõszakban többen és
könnyebben tudják majd törleszteni banki hitelüket. A lapunk által megkérdezett szakem-
berek elképzelhetõnek tartják, hogy az euró a 3,6 lejes küszöböt is eléri. Néhány hónapos
stagnálás után a nemzeti fizetõeszköz ismét gyengülésnek indulhat, ám az elemzõk jósla-
tai szerint értéke az év végén nem haladja majd meg a 4,15 lejes értéket. 6. oldal 

A történelmi egyházak és az
egyetemek vezetõivel találko-

zott tegnap Kolozsváron Mar-
tonyi János külügyminiszter, aki

látogatásának második napján
megbeszélést folytatott Kelemen
Hunorral, az RMDSZ szövetségi
elnökével is. 3. oldal 

Javarészt román politikusok
és újságírók által „kifecse-

gett” információkat tartalmaz-
nak az Egyesült Államok buka-
resti nagykövetségének Wa-
shingtonba küldött táviratai,
amelyeket a Wikileaks közlései
nyomán a hazai sajtó vasárnap
este nyilvánosságra hozott. A
dokumentumok súlyát és ko-
molyságát tegnap a kiszivárog-
tatott sürgönyökben szereplõk
kivétel nélkül kétségbe vonták.
Mark Gitenstein, az Egyesült
Államok bukaresti nagykövete
nem kívánta kommentálni a
sajtóban megjelent információ-
kat. „A táviratok önmagukért
beszélnek” – jelentette ki az
amerikai diplomata. 
3. és 4. oldal 

új magyar szó
2011. március 29., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1065 ▲
1 amerikai dollár 2,9223 ▲
100 magyar forint 1,5392 ▲

Bérüket követelték a tanárok 

A februári bérekért tüntettek tegnap Buka-
restben suceavai és botoºani-i pedagógusok,
akik Daniel Funeriu tanügyminiszter le-
mondását követelték. Az érdekvédõk sze-
rint országszerte várható a tanári bérkrízis,
októberig elég az idei béralap.

„A város mi vagyunk”

Holnap tartja nyitórendezvényét az 550 éve
város Sepsiszentgyörgy egész éves rendezvény-
sorozat. Színpadot állítanak a városköz-
pontban a Magma Kortárs Kiállítótér elé,
ahol a város reprezentatív elõadói, sporto-
lók és mûvészek lépnek fel. 

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 3
Tõkés: számoljatok el!
Kelemen: állunk elébe!

Tõkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) elnöke tegnap ismét fel-
szólította az RMDSZ-t, számoljon el a ma-
gyar és a román költségvetéstõl kapott pén-
zekkel. „Minden egyes forinttal és lejjel el
tudunk számolni” – reagált lapunknak Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök.

Kultúra 8

Aszfalt-tangó
Igaza van Tõkésnek: a románhoz képest a
magyar sajtó gyámoltalan. Ennek a gyá-
moltalanságnak azonban õ volt a legna-

gyobb haszonélvezõje. Ha ösz-
szehasonlítjuk, hogy a román
sajtó mennyit cikkezett a volt
püspök viselt ügyeirõl azzal,
ahogyan a magyar média

tálalta ezeket az ügyeket
– nos, Tõkés nem kíván-

hatja õszintén, hogy a
román sajtóhoz le-
gyünk hasonlatosak.

Salamon 
Márton László

Martonyi János, Magyari Tivadar és Dávid László Kolozsváron Fotó: MTI

Wikileaks: 

torzító tükör? 
Újabb vidéki kórházak miatt
„lázadtak” fel erdélyi kistele-

pülések lakói: a helyiek nem fo-
gadják el az Egészségügyi Mi-
nisztérium átszervezési tervét.
Ezúttal a Kovászna megyei Elõ-
patak és a Kolozs megyei Mócs
lakosai kérik a helyi kiskórházak
megmentését. Az elõpataki,
izomsorvadásos betegeket ellátó
kórház alkalmazottai tegnap a te-
lepülésen átvezetõ utat is lezár-
ták, mivel nem értenek egyet az
intézmény Bodzafordulóra köl-
töztetésével. A Kolozs megyei
Mócson a helyi RMDSZ-es pol-
gármester, az alpolgármester és öt
önkormányzati képviselõ jelen-
tette be: lemondanak, ha a kórhá-
zat idõsek otthonává alakítja az
egészségügyi tárca. 7. oldal 

Közelharc a 

kis kórházakért

Az euró lej(t)menete
Az egy évvel ezelõtti szintig erõsödött a román fizetõeszköz az uniós pénznemhez képest

„Hazatért” Martonyi János
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Röviden

Új kormányfõ: Mândruþescu?

Sorin Mândruþescu, az Oracle Románia
vezetõje lehet az új technokrata miniszter-
elnök, amennyiben Emil Boc jelenlegi
kormányfõt visszahívják. A hírt már egy
ideje hallani a kormányhoz közeli körök-
ben, azonban múlt szerdán egy, a buka-
resti Hilton szállodában megszervezett
rendezvényen Mândruþescu nem tagadta
az értesülést. „Mit mondhatnék... Nem
zörög a haraszt, ha a szél nem fújja” – vá-
laszolta a jelenlevõk szerint Mândruþescu
arra a kérdésre, hogy valóban kinevezik-e
kormányfõnek. 

Visszahívták a pozsonyi konzult?

Budapest a múlt hét elején visszahívta állo-
máshelyérõl Farkas Gézát, a Magyar Köz-
társaság pozsonyi konzulját – állította teg-
napi számában az Új Szó címû szlovákiai
magyar napilap. „Értesüléseinket hivatalo-
san ugyan nem erõsítették meg, de Farkas
Géza teendõit mától (hétfõtõl) helyettese
látja el”, a budapesti külügyminisztérium
sajtóosztályának munkatársa írásban ígért
tájékoztatást – olvasható az Új Szóban.

Berlusconi megjelent a bíróságon

Nyolc év után elõször jelent meg a bíróság
elõtt tegnap Milánóban az olasz kormány-
fõ. A vád szerint a Silvio Berlusconi és fia,
Piersilvio által irányított médiabirodalom,
a Mediaset 1994 és 1999 között filmjogok
megvásárlásakor a szabályok kijátszásával
jóval kevesebb adót fizetett be, az így „meg-
takarított” pénzt, több tízmillió eurót a
klán titkos külföldi számlákon helyezte el.

Mubarak és családja házi õrizetben

Házi õrizetbe helyezték Hoszni Mubarak
volt egyiptomi elnököt (képünkön) és család-
tagjait – jelentette be tegnap az arab orszá-
got Mubarak lemondása óta irányító kato-
nai tanács. A testület ezzel cáfolta azokat a
sajtóértesüléseket, amelyek szerint Muba-
rak gyógykezelésre Szaúd-Arábiába távo-
zott. Ugyancsak tegnapi bejelentés, hogy
szeptemberben tartják meg Egyiptomban a

Mubarak bukását követõ elsõ parlamenti
választásokat, de az elnökválasztás pontos
idõpontját még nem jelölték ki.

ÚMSZ-összeállítás

Történelmi gyõzelmet arattak
a Zöldek a vasárnapi németor-

szági tartományi parlamenti vá-
lasztásokon. A Baden-Württem-
bergben és Rajna-Pfalzban, a két
délnyugati tartományban tartott
párhuzamos szavazás fõ veszte-
sei a liberálisok. A szabad de-
mokrata FDP kiesett a rajna-
pfalzi parlamentbõl, és a baden-
württembergibe is csak egy haj-
szállal jutott be. A másik nagy
vesztes az Angela Merkel kancel-
lár vezette Német Keresztényde-
mokrata Unió. A konzervatív
CDU Baden-Württembergben
elvesztette csaknem hat évtizedes
uralmát, és 58 éve tartó kor-
mányzás után Németország leg-
fejlettebb tartományában kiszo-
rult a hatalomból.

Az eredmények és az elsõ nyi-
latkozatok alapján bizonyosra
vehetõ: Stuttgartban az eddig el-
lenzékben lévõ Zöldek és a szo-
ciáldemokraták alakítanak kor-
mányt, és könnyen lehet, hogy a
szövetségi köztársaság történeté-
ben elõször egy németországi
tartománynak környezetvédõ
miniszterelnöke lehet a Zöldek
helyi pártszervezetének vezetõje,
Winnfried Kretschmann szemé-
lyében. Bár a helyi parlament
legerõsebb pártja a CDU ma-
radt, a kormányalakításhoz
szükséges többségét végérvénye-
sen elveszítette. A Zöldek vi-
szont a szociáldemokratáknál
több szavazatot szereztek, ezért
igényt formálhatnak a kormány-
fõi székre.

Rajna-Pfalzban – ahol az el-
múlt öt évben a szociáldemokra-
ták egyedül kormányoztak –
szintén a környezetvédõk szár-
nyaltak, és egy csapásra a szava-
zatok 15,4 százalékát megszerez-
ve jutottak be a mainzi parla-
mentbe. A szociáldemokrata

SPD az öt évvel ezelõttinél jóval
kevesebb szavazatot szerzett, de
továbbra is a kis tartomány leg-
erõsebb pártja maradt, csekély fö-
lénnyel elõzve meg a konzervatí-
vokat. A tartományban szinte bi-
zonyosan szociáldemokrata-zöld
kormány alakul, és bizonyos az
is, hogy a rajna-pfalzi miniszter-
elnök az SPD korábbi pártelnö-
ke, Kurt Beck marad, aki 17 éve a
tartomány kormányfõje.

A vasárnapi szavazások kime-
netele keserû csapást jelent az
Angela Merkel vezette szövetsé-
gi – konzervatív-liberális – kor-
mánykoalíció számára. Az ered-
mények ugyanis egyértelmûen
azt igazolták: a választók hitelte-
lennek tartották a kormánykoalí-
ció energiapolitikájában a japán
katasztrófa nyomán elhatározott
radikális fordulatot, nem felejtve,

hogy az a koalíció, amely keve-
sebb mint fél évvel ezelõtt a né-
metországi atomerõmûvek mû-
ködését átlagban 12 évvel meg-
hosszabbította, a Fukusimában
történtek után átmeneti visszavo-
nulót fújt, és a 7 legidõsebb erõ-
mû mûködésére azonnali hatály-
lyal 90 napos moratóriumot ren-
delt el. Cem Özdemir, a Zöldek
pártjának társelnöke úgy értékel-
te: az eredmények igazolták a
környezetvédõk álláspontját,
amely szerint az atomenergiával,
illetve az atomerõmûvekkel kap-
csolatos politikában gyökeres
változásra van szükség. Guido
Westerwelle, a liberális FDP el-
nöke – egyben a Merkel-kor-
mány külügyminisztere – beis-
merte, hogy pártja mindkét tar-
tományban fájdalmas vereséget
szenvedett.

A kancellár a választási ered-
ményekkel kapcsolatban tegnap
Berlinben pártja, a CDU számá-
ra fájdalmas napról beszélt, ám
feltûnõen nyitott hangot ütött
meg a Zöldekkel szemben.
Angela Merkel a 2013-ban ese-
dékes szövetségi választásokra
utalva kijelentette: bár a Zöldek
a szociáldemokratáknak tettek
mindkét tartományban ajánla-
tot, ez azonban nem jelenti azt,
hogy a konzervatívok becsuk-
nák az ajtót bármilyen tárgyalá-
sok elõtt.

Rekordot döntött Németor-
szágban az áramtõzsdén a villa-
mos energia ára a Zöldek gyõzel-
mének a hírére. A 2012-re szóló
határidõs kontraktus ára mega-
wattóránként 59,30 euróra emel-
kedett tegnap reggel, ami a leg-
magasabb 2008 õsze óta. 

Rajnai zöld földindulás
Történelmi gyõzelmet arattak a környezetvédõk a tartományi választásokon 

Nagy öröm a Zöldek táborában. Vezetõi, Jürgen Trittin (balra) és Renate Künast (középen) egy vendéget köszöntenek
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A március 11-i japán föld-
rengésben és szökõárban

megsérült Fukusima-1 (Daiicsi)
atomerõmû kettes reaktorblokk-
jának épületében lévõ víz radio-
aktív szennyezését a pihentetett
fûtõrudak okozhatják – véleke-
dett tegnap Tokióban tartott saj-
tóértekezletén Edano Jukijo ja-
pán kormányszóvivõ. Ez a tájé-
koztatás azt valószínûsíti, hogy
nem sérült meg a reaktorburok,
a reaktorblokkot körülvevõ,
rozsdamentes acélból készült
doboz. Nagy a tengervíz sugár-
szennyezettsége az erõmû ötös
és hatos reaktorának közelében
is, amelyek nem szenvedtek
nagy károkat a földrengésben és
a szökõárban. Az ötös és a hatos

reaktortól mindössze harminc-
méternyire a radioaktív jód
szintje a vízben 1150-szeresen
haladja meg a határértéket.
Mindeddig az atomerõmûtõl
délre, a megrongálódott egyes,
kettes, hármas és négyes reaktor
mellett vettek mintát a tenger-
vízbõl, ott vasárnap a jód 131-es
izotópjának a mértéke kétezer-
szerese volt a határértéknek.

A Japánban pusztító földren-
gés és szökõár halálos áldozatai-
nak száma 10 872, további 16
244 embert pedig még mindig el-
tûntként tartanak számon a ja-
pán rendõrség legfrissebb, teg-
nap közölt adatai szerint. A ha-
lálos áldozatok közül 7270-et si-
került már azonosítani, és 6860
holttestet már ki is adtak a hoz-
zátartozóknak. 

Radioaktív a japán tengervíz
Hírösszefoglaló

Szirtet is bevették tegnap a fel-
kelõk – közölte egy szóvivõ-

jük a Reuters brit hírügynökség-
gel. Szirt – Moammer el-Kadha-
fi líbiai vezetõ szülõvárosa – eles-
tét független források egyelõre
nem erõsítették meg. A város el-
foglalása megnyitja az utat a fel-
kelõk csapatai elõtt az elõrenyo-
muláshoz Tripoli felé. Az ellenzé-
ki fegyveresek ezt megelõzõen,
vasárnap elfoglalták a Ben-
Dzsavádtól 50 kilométerrel kelet-
re lévõ Rász-el-Unúfot, majd to-
vábbhaladtak, de Ben-Dzsavád
nyugati kapujában a Kadhafihoz
hû erõk – kisteherautókon mozgó
géppuskások – ellenállásába üt-
köztek. Ekkor a felkelõk vissza-
húzódtak Ben-Dzsavádba, majd
onnét tüzérségi fegyverekkel lõt-
ték a kormányerõket. Bizonyosan
a felkelõk kezén van viszont a
Szirttõl 200 kilométerrel nyugatra
lévõ Zenten városa. Az egyik szó-
vivõjük tegnap reggel elmondta,
hogy Kadhafi erõi észak felõl
Grad típusú rakétákkal lövik
Zentent.

A nyugati koalíciós erõk gépei
hajnalban bombázták a Zententõl
hatszáz kilométerrel délre lévõ

Szabha városát, és a támadásnak
számos polgári áldozata van – je-
lentette a líbiai állami hírügynök-
ség. Ugyanakkor Kadhafi hívei
ellenõrzésük alá vonták Miszráta
egy részét.

Nicolas Sarkozy francia elnök
és David Cameron brit miniszter-
elnök tegnap közös közlemény-
ben szólította fel azonnali távo-
zásra Kadhafit, híveit pedig arra
kérte, hogy „addig hagyják el õt,
ameddig nem lesz túl késõ”.

Nem „egyetlen gombnyomás-
ra”, hanem fokozatosan, néhány
nap alatt vonja teljesen megához
a NATO a líbiai katonai mûvele-
tek irányítását – közölte tegnap
Brüsszelben Oana Lungescu, az
atlanti szervezet szóvivõje. Az
Észak-atlanti Tanács – a tagorszá-
gokat a brüsszeli központban
képviselõ nagykövetek ülése – va-
sárnap este úgy döntött, hogy a
NATO nem csupán a fegyverem-
bargó betartatásának haditenge-
részeti feladatait, valamint a líbiai
légtérben elrendelt repülési tila-
lom ellenõrzését fogja ellátni, ha-
nem adott esetben légi csapást is
mér azokra az erõkre, amelyek
a líbiai polgárháborúban a civil
lakosságot, illetve a lakott terüle-
teket fenyegetik. 

Elesett Kadhafi szülõvárosa

Megerõsödött Ausztria atomerõmû-ellenes álláspontja

Ausztria „szövetségeseket” keres azoknak az európai uniós orszá-
goknak a kormányai között, amelyek szintén nem használnak
atomenergiát – mondta Nikolaus Berlakovich az ORF-nek. Ezek-
nek az országoknak a környezetvédelmi minisztereit Berlakovich
a következõ hetekben konferenciára hívja meg Bécsbe. Ausztria
mellett például Görögországnak, Máltának, Portugáliának és
Ciprusnak sincs atomerõmûve. Berlakovich az új uniós klímavé-
delmi célokról szóló tárgyalásokon is fel akarja használni ütõkár-
tyaként Ausztria atomenergia-ellenes álláspontját.

Román lapszemle

Több mint egy éves péktermékeket adnak el
friss áruként a szupermarketekben. A polco-
kon található kenyérfajták közül számosat
hosszabb ideig tartottak fagyasztóban, mie-
lõtt áruba bocsátották volna. (Adevãrul)
Tilos lesz a flekkensütés a tömbházak körü-
li zöldterületeken, ha a parlament a héten el-
fogadja a „piknik-törvényt”. A rendelkezést
megszegõkre 3000 lejig terjedõ pénzbírságot
róhatnának ki. (Click) Romániában a meg-
engedett értékhatárok között vannak jelen a
légkörben radioaktív anyagok – szögezik le
a Fizikai Kutató és Nukleáris Gyártásterve-
zõ Országos Intézet szakemberei. (Curentul)

Nem kizárt, hogy a jövõben nem esnek
adózás alá az ebédjegyek. A szenátus
ugyanis hallgatólagos több olyan rendelke-
zést fogadott el, amelyek módosítják az
Adótörvénykönyvet. (Curierul naþional)
Minden bizonnyal meghiúsul az az elképze-
lés, amelynek megfelelõen Bukarestben
2012-ig 900 kilométernyi optikai kábelt fek-
tetnek le. (România liberã)
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Egyházi vezetõknél kezdte ko-
lozsvári látogatásának máso-

dik napját a kincses városban szü-
letett Martonyi János magyar kül-
ügyminiszter, akikkel áttekintette
az egyházak nemzetpolitikában
betöltött szerepét. A fõpapok fel-
hívták a figyelmet a demográfiai, a
tulajdon-visszaszolgáltatási és az
oktatási gondokra. Martonyi biz-
tosította a történelmi egyházak ve-
zetõit arról, hogy a magyar kor-
mány tisztában van az egyházak
kiemelkedõ nemzetpolitikai jelen-
tõségével, és ennek megfelelõen
támogatja tevékenységüket. 

Ezután a Sapientia – Erdélyi
Magyar Tudományegyetem ko-
lozsvári központjában tett látoga-

tást. Itt kifejtette: az önálló ma-
gyar oktatásra szükség van, és en-
nek értelemszerûen kiemelkedõen
fontos eleme a magyar kormány
által alapított és finanszírozott
Sapientia. Martonyi nem kerülte
el a Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetemet (BBTE) sem, ahol An-
drei Marga rektor és Magyari Ti-
vadar, az intézmény magyar rek-
torhelyettese is fogadta. 

A magyar külügyminiszter ko-
lozsvári látogatása munkaebéddel
végzõdött, amelyen Kelemen
Hunorral, az RMDSZ nemrég
megválasztott új elnökével talál-
kozott. A megbeszélésen érintet-
ték a magyar–román kapcsolatok
és a nemzetpolitika összes fontos
kérdését. Megállapították: a ro-
mániai magyar kisebbség jogai-

nak bõvítése érdekében nagyon
fontos, hogy a következõ románi-
ai népszámláláson minél többen
vallják magukat magyarnak, és a
magyar választópolgárok minél
aktívabban vegyenek részt az el-
következõ romániai helyhatósági
és parlamenti választásokon.

A látogatás fõ programja egyéb-
ként Martonyi Jánosnak a Közép-
Európa jelene és jövõje címmel tar-
tott elõadása volt a BBTE épületé-
ben, erre az egyetem és a Sapien-
tia közösen kérte fel a külügymi-
nisztert. A népes közönség elõtt
megtartott elõadásában a minisz-
ter vázolta a nemzetpolitika, a re-
gionális politika és az uniós politi-
ka összhangjára, egymást kiegé-
szítõ jellegére épülõ új magyar
külpolitikai elképzelést. 
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Sok évvel ezelõtt Hofi Géza
mondotta volt, hogy „a jár-
dát nem kiharcolni, ha-
nem leaszfaltozni kell”. A

legendás magyar humo-
rista azonban aligha
volt jártas a politiká-

ban, mert ha az lett
volna, akkor legalább-
is árnyalja kijelenté-

sét, valahogy így: „Miután kiharcoltuk, a
járdát nem árt le is aszfaltozni.”
A politika ugyanis szavazatszerzésrõl szól, a
szavazó szimpátiájának megszerzésérõl, és –
legalábbis olyan, fejletlen demokráciájú orszá-
gokban, mint amilyen Románia (és Magyar-
országot is nyugodt lelkiismerettel ide sorol-
hatjuk) – a szavazói szimpátia igencsak fur-
csa logika alapján mûködik. A szavazópol-
gárt látszólag igen kevéssé érdekli a járda asz-
faltja, sokkal fogékonyabb a járdakiharcolás
mikéntjének ecsetelésére, a hangoskodásra, az
állandó csatazajra.
És látszólag az sem igazán érdekli a szavazót,
hogy a hangoskodók általában szájhõsök,
hogy ágyúval akarnak verebet fogni, illetve
hogy legtöbbször éppen az elszámoltatást leg-
hangosabban követelõknek volna elszámolni
valójuk. Számtalan példát lehetne adni ilyen
politikusokra a kommunizmust elítélõ, a kor-
ruptakat karóba húzással fenyegetõ – bár
kommunista múltja, ingatlan- és flotta-
panamái kapcsán elhíresült – román államfõ-
tõl, el egészen a demokráciát sárba tipró buda-
pesti „fülkeforradalmárokig”. 
Hasonló példát szolgáltatott tegnap Tõkés
László volt püspök is, aki az igazság és a be-
csületesség bajnokaként elveri a port egyrészt a
romániai magyar sajtón, mivel az nem teregeti
ki az RMDSZ-es politikusok korrupciós ügye-
it, másrészt pedig magán az RMDSZ-en,
amelynek bihari szervezetét „a magyarhoni
MSZP-maffia bihari leányvállalataként mû-
ködõ klikknek” nevezi.
A sajtóról csak annyit, hogy igaza van Tõkés
Lászlónak: a románhoz képest az erdélyi ma-
gyar sajtó valóban gyámoltalan. Ennek a gyá-
moltalanságnak, szemérmességnek, tekintély-
tiszteletnek azonban éppen õ maga volt a leg-
nagyobb haszonélvezõje. Ha összehasonlítjuk,
hogy a román sajtó mit és mennyit cikkezett a
volt püspök viselt ügyeirõl azzal, ahogyan a
magyar média tálalta ugyanezeket az ügyeket
– nos, azt hiszem: Tõkés László nem kívánhat-
ja õszintén, hogy a román sajtóhoz legyünk
hasonlatosak. (És bizony a román média ellen
indított sajtópereit sorra elvesztette...)
Ami az RMDSZ-t vádló tételeit illeti: Tõkés
szerint „az RMDSZ-párt az erdélyi magyar
közösségnek kijáró összes romániai és ma-
gyarországi költségvetési forrás fölött egyma-
ga diszponál, és a román adólejek és a ma-
gyar adóforintok százmillióinak élvezi a kizá-
rólagos monopóliumát”. Az európai parla-
menti képviselõnek különösen az adóforintok
fájnak, legalábbis erre lehet következtetni ab-
ból, hogy felkéri a magyar kormányt: az el-
számoltatási kormánybiztos hivatala kereté-
ben határon túli elszámoltatási kormánymeg-
bízottat is nevezzen ki.
No, itt megáll a tudomány, véget ér a logika.
Hiszen köztudomású, hogy a Fidesz-kormány
már tavaly óta minden Erdélynek szánt ma-
gyar költségvetési pénzt Tõkés László és az ál-
tala vezetett EMNT felé irányít. Köztudomá-
sú, hogy a honosítással kapcsolatos tájékozta-
tás leple alatt pártépítéssel foglalkozó demok-
rácia-központok mûködését magyar költségve-
tési pénzekbõl finanszírozzák (hiszen amikor
megkérdezte lapunk a demokrácia-központok
vezetõjétõl, honnan származnak ezek a pén-
zek, hallgatás volt a válasz). Köztudomású,
hogy a Szülõföld Alap tavalyi támogatásait a
Tõkés-barát szervezetek, intézmények között
osztották szét, és aligha lehet másra számítani
idén a Bethlen Gábor Alap esetében sem.
Köztudomású, hogy a nevelési-oktatási támo-
gatást is Tõkésék osztják idéntõl, és az erdélyi
vállalkozásoknak szánt gazdaságfejlesztési
programot is õk futtatják majd.
Mindez köztudomású, mégis az vádol, aki
vétkes, a tolvaj kiált tolvajt. A megvádolt pe-
dig hallgat és legyint. Mert õ el van foglalva...
a járdaaszfaltozással.

Aszfalt-tangó

Salamon 
Márton László

Martonyi „otthon”

Cs. P. T.

Éles hangon bírálta Tõkés
László, az Erdélyi Magyar

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke
az RMDSZ-t egy nappal azután,
hogy a következõ hetekben ese-
dékes EMNT–RMDSZ-találko-
zóról tárgyalt Kelemen Hunor
szövetségi elnökkel. Az Európai
Parlament alelnöke tegnapi
nagyváradi sajtótájékoztatóján
kijelentette: az RMDSZ erdélyi
magyar közösségnek kijáró ösz-
szes romániai és magyarországi
költségvetési forrás fölött „telje-
sen egymaga diszponál”. Azt
szorgalmazta, hogy a magyar
kormány Budai Gyula elszámol-
tatási kormánybiztos hivatalán
belül egy határon túli elszámolta-
tási kormánymegbízottat is ne-
vezzen ki, aki hivatott volna a
külhoni támogatási pénzek fel-
használásának kivizsgálására. A
magyar állam adományából
származó nevelési-oktatási támo-
gatás elosztásának „eddigi mo-
nopóliumát” szerinte az
RMDSZ, alig leplezett módon,
saját választási kampánycéljaira
használta fel.

Kelemen Hunor tegnap elutasí-
totta Tõkés vádjait. „Nem hasz-
náltunk fel anyaországi támoga-
tásokat kampánycélokra, minden
egyes forinttal és lejjel el tudunk
számolni” – jelentette ki az

ÚMSZ-nek a szövetségi elnök.
Tájékoztatása szerint a román és
a magyar illetékes szervek évente
ellenõrzik az RMDSZ által elköl-
tött költségvetési pénzeket, és so-
ha semmilyen kifogásuk nem
volt. „A jelenlegi magyarországi
kormányzat is tartott már ellenõr-
zést. Külön kiemelték, hogy a ne-
velési-oktatási támogatás elosztá-
sakor körültekintõen jártunk el” –
mondta Kelemen. A politikus
szerint Tõkést évek óta egy nagy-
váradi beruházás bosszantja.
„Aki százmillió forintokat kap a
magyar államtól demokrácia-
központok létrehozására, annak
jobb dolga is lehetne, mint nem
létezõ pénzügyeket keresni az
RMDSZ-ben” – tette hozzá.

Kelemen Hunor megerõsítet-
te: meghívta Tõkés Lászlót a ko-
lozsvári Mátyás-szobor hétvégi
hivatalos átadására. „Ezt a tör-
téntek ellenére sem bántam meg.
A kolozsvári eseménynek nem a
kirekesztésrõl kell szólnia” – je-
lentette ki. Hozzátette, vasárnap
egy majdani EMNT–RMDSZ-
találkozóról is egyeztetett Tõkés
Lászlóval. A találkozó idõpontja
nem ismeretes.

Tõkés László sajtósa, Demeter
Szilárd lapunknak elmondta, az
EMNT elnöke elfogadta a meg-
hívást a hétvégi kolozsvári szo-
boravatóra, az eseményen beszé-
det is mond. 

Tõkés: számoljatok el!

Kelemen: állunk elébe!

Egykori elõdje, gróf Bánffy Miklós elõtt rótta le kegyeletét a Házsongárdban Martonyi János külügyminiszter

M. Á. Zs.

„No comment, a táviratok
önmagukért beszélnek” – rea-

gált Mark Gitenstein, az Egyesült
Államok bukaresti nagykövete
azokra a Wikileaks által kiszivá-
rogtatott bizalmas amerikai dip-
lomáciai sürgönyökre, amelyek-
ben az általa vezetett külképvise-
let munkatársai a román politi-
kai, társadalmi és gazdasági ösz-
szefonódásokról tájékoztatták
washingtoni feletteseiket. A
nagykövetség amúgy korábban
hivatalos közleményben hárította
el a sajtó érdeklõdését, leszögez-
ve, „a Külügyminisztérium nem
nyilatkozik olyan dokumentu-
mokról, amelyek hitelességérõl
nincs meggyõzõdve”. 

A román sajtó vasárnap tett
közzé több száz, a Bukarestben ál-
lomásozó amerikai diplomaták
által 2004–2009 között írt távira-
tot. A dokumentumok súlyát és
komolyságát tegnap a kiszivárog-
tatott sürgönyökben szereplõk ki-
vétel nélkül kétségbe vonták.
Mircea Geoanã, a szenátus szoci-
áldemokrata elnöke, az ellenzéki
párt volt elnökjelöltje nem ismerte
fel saját stílusát, szerinte soha
nem hagyta el a száját az „I’m
number one” („Én vagyok a ve-
zér” – szerk. megj.) kifejezés. A
PSD volt elnöke tagadta, hogy
2007-ben titokban egyeztetett

Traian Bãsescuval, „az államfõvel
békés úton való távozásáról”, és
hogy titoktartásra kérte az ameri-
kai diplomatákat, hiszen „a párt
megölné, ha megtudná ezt”. 

Crin Antonescu, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke szerint
nagykövetségi táviratok többsége
„felületes, irreleváns és dokumen-
tálatlan fogalmazás”. Hozzátette:
nem lepte meg a kiszivárogtatott
dokumentumok színvonala, sze-
rinte a nagykövetségi alkalmazot-
tak nagyon gyakran félretájékoz-
tatják feletteseiket. „Egyenesen
nevetséges, amikor Gigi Becalit
oligarchának nevezik, aki a hát-
térbõl irányítja a román politikát”
– fogalmazta meg az információk-
kal kapcsolatos kétségeit Anto-
nescu. Hozzátette: túl nagy jelen-
tõséget tulajdonítanak olyan in-
formációknak, amelyekrõl koráb-
ban már mindenki tudott. 

A diplomáciai táviratok a helyi
kiskirályok között említi Verestóy
Attila RMDSZ-es szenátort is, a
szövetség „fõ anyagi támogató-
ját”. Az udvarhelyszéki politikus-
üzletemberrõl részletes „adatla-
pot” állítottak össze a sajtóban
megjelent információk alapján.
Az RMDSZ szenátusi háznagya
tegnap újságírói kérdésre kijelen-
tette: semmi újdonság nincs a
WikiLeaks által kiszivárogtatott
táviratban, amely régebbi sajtócik-
kekbõl szemléz. 

Wikileaks-kiszivárogtatások: 

felületesek és irrelevánsak? 

Fotó: MTI

M. Á. Zs.

„Kérem engedélyezzék, hogy
kilépjek a Szociáldemokrata

Pártból. Ez a szabályzatnak
megfelelõ visszavonulásom
azonban semmiképpen nem be-
folyásolja azt a kapcsolatot, ami
önökhöz fûz” – tett eleget tegnap
mindenki elvárásának Adrian
Severin EP-képviselõ az alakulat
fõvárosi szervezetének ülésén.
Hozzátette: párttagságáról való
lemondásával szeretné elhárítani
a PSD-rõl azt a nyomást, amely
„nem helytálló és hazug vádak
miatt” rá nehezedik. Bejelenté-
sének hátterében az húzódik
meg, hogy korábban Victor
Ponta pártelnök azt kérte a terü-
leti szervezettõl, fosszák meg
párttagságától a korrupcióval
vádolt EP-képviselõt, ha az ön-
ként nem mond le róla. Severin
múlt héten semmibe vette a
Ponta által megfogalmazott ulti-
mátumot, és megtagadta az EP-
képviselõi mandátumáról való
lemondást. Mint ismeretes, a
The Sunday Times címû brit lap
robbantotta ki azt a korrupciós
botrányt, amelyben Severin
mellett két másik EP-képviselõ
is érintett. A lap újságírói lob-
bistáknak adták ki magukat, és
arra próbáltak EP-képviselõket
rávenni, hogy jelentõs anyagi el-
lenszolgáltatás fejében a cég ér-
dekeinek megfelelõ törvényter-
vezetet nyújtsanak be. A bot-
rány napvilágra kerülését köve-
tõen a másik két EP-képviselõ
lemondott mandátumáról, Ad-
rian Severin azonban továbbra
is azzal érvel, hogy nem köve-
tett el semmilyen törvénytelen-
séget, áldozatává vált egy „eu-
roszkeptikus és eurofób lap”
konspirációjának. 

Severin kilépett 

a PSD-bõl



Bogdán Tibor 

Romániában 1989 után
több tucat helyi kiskirály

jelent meg, az ország azon-
ban befolyásos személyek,
„oligarchák” szûk csoport-
jának kezébe került – jelen-
tették az amerikai diplomá-
cia bukaresti képviselõi, a
Wikileaks által nyilvánosság-
ra hozott „romániai anya-
gok” tanúsága szerint. A
többnyire 2007-ben megfo-
galmazott jelentések jelen-
tõs részét az Indianai Egye-
tem hallgatója, a nyári gya-
korlatát az Egyesült Álla-
mok bukaresti nagykövetsé-
gén végzõ Jeremy Stewart
készítette – azokat azonban
Mark Taplin nagykövet-he-
lyettes írta alá. 

Oligarchák, kiskirályok

Az öt legfontosabb romá-
niai oligarcha az amerikai
nagykövetség által felállított
sorrend szerint Dinu Patri-
ciu, Dan Voiculescu, Sorin
Ovidiu Vântu, Ioan Niculae
és Gigi Becali. Patriciu hatal-
mát vagyona mellett az is
biztosítja, hogy a jelzett idõ-
szakban Tãriceanu kormány-
fõ közeli barátja volt, aki na-
gyobb összegekkel finanszí-
rozta a kormányfõ Nemzeti
Liberális Pártját. Voiculescu

pénzével és médiabirodalmá-
val érdemelte ki az oligarcha
titulust; befolyása nagy, bár
kiderült róla, a Szekuritaté
besúgója volt. Az ugyancsak
jelentõs vagyonnal és média-
birodalommal rendelkezõ
Vântu valamennyi politikai
pártot befolyása alá vonná, jó
kapcsolatokkal rendelkezik
magas kormánykörökben –
hangzik az amerikai nagykö-
vetségi jelentés. A volt szeku-
ritátés tiszt, Ioan Niculae
szintén kiváló viszonyt ápol
a román pártokkal, volt kor-
mányzati tisztségviselõkkel,
700 millió dolláros vagyoná-
ból 2004-ben 480 ezer dollár-
ral támogatta a szociálde-
mokratákat. Végül pedig
Becalinak sikerült Bãsescu
után a második legnépsze-
rûbb politikussá felküzdenie
magát, vagyonát juhtenyész-

tésbõl, joghurtgyártásból, lo-
pott golyóscsapágyak, vala-
mint olcsó farmernadrágok
eladásából szerezte. Minisz-
tereket vesztegetett meg, és jó
kapcsolatokat ápolt Bãsescu
államfõvel.

A helyi kiskirályok lajstro-
mát Verestóy Attila vezeti,
aki a jelentés szerint számos
politikai botrány szereplõje
volt. A dokumentum állítóla-
gos szekus múltját is emlege-
ti, az információ hitelét vi-
szont rontja az a körülmény,
hogy ezt a gátlástalanul
mocskolódó Atac címû revol-
verezõ szennylap állítása
alapján teszi. 

Könyörgõ 
amerikai alelnök

A román politikai élet ve-
zetõ személyiségeirõl szóló
jelentések igencsak lesújtó
képet nyújtanak a politikai
elitrõl. Így például megtud-
hatjuk, hogy Mircea Geoanã
2007-ben azzal kérkedett az
amerikai nagykövetségen,
hogy õ „Románia elsõ szá-
mú embere”. Ugyanakkor
azt is „megsúgta” az ameri-
kaiaknak, hogy 2007-ben
Bãsescu felfüggesztésének

évében két ízben is találko-
zott az államfõvel, amiért, ha
kitudódna, pártja megölné
õt. A felfüggesztés kapcsán
egyébként az amerikai nagy-
követség úgy vélte, ezzel
Tãriceanu miniszterelnök el-
sõsorban az Irakban állomá-
sozó román csapatok hazahí-
vását akarta kierõszakolni.

Traian Bãsescu államfõ
2009-ben, az igazságszolgál-
tatás reformjának megvita-
tására összehívott tanácsko-
záson fenyegetõen közölte a
szenátus szociáldemokrata
elnökével, Geoanával, hogy
ha továbbra is politikai indít-
tatásúnak tartja Adrian
Nãstase korrupciós dosszié-
ját, akkor nyilvánosságra
hozza a dokumentumot,
amelybõl kiderül, hogy a fel-
jelentések legnagyobb része
szociáldemokrata politiku-
soktól származik. Ugyan-
csak az államfõ volt az, aki
2007-ben az akkori amerikai
nagykövet, Nicholas Taub-
man elõtt mindenfajta elõze-
tes konzultáció nélkül elkö-
telezte magát amerikai harci
repülõgépek vásárlása mel-
lett. Érdekes információ az
is, amelynek megfelelõen a
román államfõ Hoszni Mu-

barak egyiptomi elnökkel ta-
lálkozva román segédletet
ígért Kairónak nukleáris
technológiája kifejlesztésé-
hez, de az sem mellékes kö-
rülmény, hogy errõl éppen
Románia egyiptomi nagykö-
vete tájékoztatta az amerikai
diplomatákat. Arról is hír
ment Washingtonba, hogy a
román államfõ elégedetlen
az Európában létrehozandó
amerikai rakétapajzs Bush
elnök által támogatott válto-
zatával. Ugyanakkor azon-
ban az amerikai alelnök, Joe
Biden szabályszerûen kö-
nyörögve kérte Bãsescut a
romániai árvák nemzetközi
örökbefogadásának lehetõvé
tételére. 

Politikusi jelzõk 
és Romanova

A 2009. évi államfõválasz-
tások kapcsán egyébként az
amerikai nagykövetség mun-
katársai úgy látták, Bãsescu a
kampány mélypontjára ért
azzal, hogy végképpen el-
marta maga mellõl Crin
Antonescut, miután megen-
gedhetetlen megjegyzést tett
a liberális pártelnök feleségé-
nek hosszas szenvedésére és

öngyilkosságára, nagy hibát
követett el. 

Viorel Hrebenciuc leg-
alábbis különös elképzelésére
világít rá egy másik jelentés,
amely szerint a szociálde-
mokrata politikus Titus Cor-
lãþeant tekintette az államfõ-
választásokon Bãsescut le-
gyõzni képes titkos jelöltnek. 

A román politikusok nem
éppen válogatott jelzõkkel
jellemezték egymást az ame-
rikai diplomaták elõtt. Vasile
Blaga például a szociálde-
mokrata Marian Vangheliét
„sötét belügyi körök eszközé-
nek”, Crin Antonescut lustá-
nak nevezte,  a szintén nem-
zeti liberális Ludovic Orbant
pedig rácsok mögé dugta vol-
na. A szociáldemokrata kép-
viselõ, Georgian Pop pártbeli
kollégái „ostobaságát és kap-
zsiságát” ecsetelte, Adrian
Nãstasét pártja koloncának,
Victor Pontát pedig olyan po-
litikusnak nevezte, akinek
csak a szája jár, és akiben
senki sem bízik.

Igaz, a jelentés szerzõi sem
takarékoskodtak az elma-
rasztaló jelzõkkel: szerintük
Geoanã például kiegyensú-
lyozatlan, bosszúálló, határo-
zatlan és üres politikus.

Külpolitikai vonatkozás-
ban a jelentések egyike, uk-
rán forrásokra hivatkozva,
arról tájékoztatta Washing-
tont, hogy a Moldovai Köz-
társaság Európa-barát politi-
kát folytató politikusai volta-
képpen arra törekedtek, hogy
országukat, esetleg Románi-
ával egyesülve, Romanova
nemzetek fölötti struktúrájá-
nak létrehozásával, bejuttas-
sák az EU-ba. Ezzel egy idõ-
ben Transznisztria Ukrajná-
hoz került volna. 
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Románia – a Wikileaks tükrében
A román politikai, gazdasági és társa-
dalmi élet számos területét fogják át az
Egyesült Államok bukaresti nagykövet-
ségének Washingtonba küldött távira-
tai, amelyeket a Wikileaks hozott most
nyilvánosságra. Az információkat jó-
részt román politikusok „fecsegték ki”.

Gy. Z.

A legtöbben csak a betil-
tott Magyar Gárdát isme-

rik a Magyarországon mûkö-
dõ mintegy fél tucat paramil-
itáris szervezet közül. Tagja-
ik sajátos egyenruhát visel-
nek, és rendszeresen erõde-
monstrációkat tartanak:
alakzatban menetelve ott je-
lennek meg, ahol egy-egy te-
lepülés lakossága retteg a ro-
mák által elkövetett kisebb-
nagyobb bûncselekmények-
tõl. A vonulások célja az el-
rettentés – a cigány szerveze-
tek és más jogvédõk ezért til-
takoznak a létük ellen. Leg-
utóbb a Heves megyei

Gyöngyöspatán járõröztek a
Jobbikhoz, valamint a Ma-
gyar Gárdához kötõdõ pol-
gárõrök a szerintük bûncse-
lekményeket elkövetõ helyi
romák utcáiban.

Osztódik a Gárda

Az Új Magyar Gárda moz-
galom a Jobbik vezetõi által
életre hívott, majd bíróság ál-
tal feloszlatott és betiltott
Magyar Gárda egyik utódja;
az elmúlt években menetelé-
sekkel és cigányellenes de-
monstrációkkal hívta fel ma-
gára a figyelmet. A szervezet
a tavalyi választásokig volt
kifejezetten aktív, de 2010 áp-
rilisa óta szinte teljesen eltûnt
a közéletbõl. Az Új Magyar
Gárda december végétõl ak-
tivizálta magát újra, a Job-
bikhoz közel álló Barikád
honlapja szerint ismét tagto-
borzókat kezdett tartani, és
demonstrációkat is szerve-
zett az ország több pontján. 

A Magyar Nemzeti Gárda
a vezetõi szerint szintén az
eredeti Magyar Gárda örökö-
se. A gárda hét megyében is
toborzásba kezdett, március
15-én a budapesti Hõsök te-
rén próbált meg avatási ren-

dezvényt tartani, a rendõrök
azonban feloszlatták a gyû-
lést, a gárda több tagját pedig
õrizetbe vették, miután meg-
támadták a rendõröket.

Az Õrzõ Magyar Gárda
Mozgalom a Magyar Gárda
belsõ konfliktusai során létre-
jött harmadik ág: az elsõ
„gárdakapitány”, Dósa Ist-
ván szerint a mozgalomnak
pártok és határok fölött álló
civil szervezetként, nem pe-
dig a politika eszközeként
kellett volna mûködnie, ezért
megalakította a Jobbiktól tel-
jesen független Õrzõ Magyar
Gárda Mozgalmat.

Fokossal, 
pörgekalappal

A Szebb Jövõért Polgárõr
Egyesületet Békéscsabán tár-
sadalmi szervezetként je-
gyezték be, a bírósági nyil-
vántartás szerint polgári vé-
delmi és tûzoltási tevékeny-
séget végez. Tevékenységé-
nek hivatalos leírása szerint
összehangolja a bûncselek-
mények megelõzéséért dol-
gozó önkéntesek munkáját,
de a lakosság biztonságérzet-
ének növelése mellett célja a
közösségi kapcsolatok erõsí-

tése is. A fekete mellényben,
bakancsban, Árpád-sávos cí-
merrel járõrözõ polgárõrök
nem titkolják, hogy a „a Ma-
gyar Gárda által kitaposott
úton” akarnak továbbmenni.
A szervezetet az Országos
Polgárõr Szövetség nem vette
fel a tagjai közé, önkéntesei
mégis egyre több településen
és megyében alapítanak pol-
gárõrségeket.

A Véderõ nevû szervezet
katonai egyenruhában és pi-
ros sapkában megjelenõ tag-
jai Gyöngyöspatán is feltû-
nést keltettek. A szervezet
honlapja szerint a Véderõ „a
Magyar haza védelméért
alakult mozgalom”. Meg-
alakulását a „fõvezér” a sor-
katonaság eltörlésével indo-
kolta, a szervezet rendszere-
sen szervez katonai kiképzõ-
táborokat, amelyeken hon-
lapja szerint a résztvevõket
„megtanítja szinte minden-
re, ami a honvédelemmel
kapcsolatos”.

A Betyársereg az egyik leg-
újabb, 2010-ben megalakult
szervezet, a dél-alföldi évszá-
zados betyárfolklórt felhasz-
nálva tevékenykedik. A Sze-
ged környékén mûködõ szer-
vezet többek között a Hat-

vannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) korábbi
vezetõjéhez, Toroczkai Lász-
lóhoz köthetõ, aki évek óta
igyekszik ötvözni a betyár-
identitást a nemzeti radika-
lizmussal. A HVIM már ko-
rábbi tüntetéseken is vonult
fel ostoros, széles karimájú
kalapot és fekete maszkot vi-
selõ betyárkosztümös embe-
rekkel. A Betyársereg hon-
lapján a jelenleg õrizetben lé-
võ Budaházy Györgyöt és
Toroczkait is „híres mai be-
tyárként” mutatják be.

„Kulturális 
tevékenység”

A Nemzeti Õrsereg fõleg
Kelet-Magyarországon tevé-
kenykedõ szervezet; Sza-
bolcs–Szatmár–Bereg me-
gyében állt fel 2007-ben, az-
óta más megyékben is alakí-
tott egységeket, Budapesten
is toboroz. A csoport jelleg-
zetes, zöld katonai egyenru-
háján a tagok Árpád-sávos
karszalagot viselnek, rovás-
írásos H betûvel. Ez nagyon
hasonlít az egykori Nyilaske-
resztes Párt emblémájához,
ezért a csoport néhány tagját
2008 végén Szlovákiában elõ

is állították tiltott önkény-
uralmi jelkép viselésének
gyanújával. A Nemzeti Õrse-
reget Gyüre Csaba, a Jobbik
alelnöke hozta létre, s a Job-
bik honlapján azt írja, hogy a
Nemzeti Õrsereg „bajtársi
szövetséget kötött” a Magyar
Gárdával. Az õrsereg meg-
alakulása óta a szervezet
egyenruhásai állandó részt-
vevõi a Magyar Gárda ren-
dezvényeinek, ott voltak már
a 2007-es tatárszentgyörgyi
vonuláson, valamint több
más tüntetésen, amelyen a
szerintük létezõ „cigánybû-
nözés” ellen tiltakoztak. A
szervezet a Szabolcs–Szat-
már–Bereg megyei bíróságon
Nemzeti Õrsereg Hagyo-
mányõrzõ és Polgárõr Egye-
sület néven bejegyzett társa-
dalmi szervezet, amely a
nyilvántartás szerint „kultu-
rális tevékenységet folytat”.
Polgárõri tevékenységet is vé-
gez, vezetõje, Bodrog László
2010 februárjában jelentette
be, hogy három szabolcsi ön-
kormányzattal állapodott
meg. A Munkáspárt 2009-
ben kezdeményezte, hogy a
Nemzeti Õrsereget is oszlas-
sák fel, a bíróság azonban a
keresetet elutasította. 

Új betyárvilág Magyarországon
Fél tucat félka-

tonai szervezet

mûködik

Magyarorszá-

gon. Valódi 

céljuk az, hogy

félelmet keltse-

nek a lakosság

egy bizonyos 

rétegében.

Az országot markában tartó öt „fõ oligarcha”: Gigi Becali, Ioan Neculae, Sorin Ovidiu Vântu, Dinu Patriciu és Dan Voiculescu



A romákkal kapcsolatban mindenkinek
van legalább egy története. A romáknak
maguknak még több. A saját történeteim-
bõl válogattam néhányat, és a végén kide-
rül, hogy miért.
A múlt század kilencvenes éveinek elején a
törvénykezés lazaságait kihasználó nyugati-
ak a szó szoros értelmében hordták ki a
gyermekeket Romániából. Nagyon sok ci-
gánygyermeket is, akiket akkor még nem
neveztek romának. Több hónapos oknyo-
mozó riportom során találkoztam gyermek-
csempészekkel ugyanúgy, mint olyan jólel-
kû és jószándékú házaspárral, akik valóban
éltek-haltak a gyermekekért, de sajátuk
megszületésének útját állta a biológia.
Nemrég érdeklõdtem, mi történt azzal a ci-

gány kislánnyal, akit örök-
be fogadtak, és aki három

éves korában járni sem
tudott, csak nézett maga
elé, és egyetlen hang sem

hagyta el a száját. Or-
vostanhallgató, tavaly az
egyik német tartomány
szépségkirálynõjévé vá-
lasztották. 

Ugyancsak az említett

kilencvenes években kisebb-nagyobb, fõ-
ként lólegeltetéssel kapcsolatos összetûzé-
sek után a Kászonok egyik falujában fel-
gyújtották a cigányok házait. Több hóna-
pos megbeszélés nyomán, amely a gettósí-
tástól kezdõdött, valamelyik kopár hegyen,
és lehetõleg jó távol a falutól, eljutottak
odáig, hogy újjáépítették a
gerendaházakat. És a szé-
kelyek is segítettek.
A felvétel még létezik. Az
operatõr nyomta a gom-
bot, és jól látszik, amint a
roma férfi bicskával a ke-
zében rohan a riporter felé. Pedig segíteni
akartunk azokon a rombadõlõ épület alatt
összezsúfolódott romákon, akiket azután
az egyik székelyföldi városban a víztisztító
állomás mellé költöztettek, és a különbözõ
nemzetközi emberjogi szervezetek ugyan-
csak érdeklõdnek a sorsukról. Akkor azt
szerettük volna megbeszélni, hogy kapnak
területet, kapnak fát, és ha õk is segítenek,
víz- és villanyközelben minden családnak
lesz háza. A terv füstbe ment. Másnak kel-
lett a kiszemelt terület. Nem romának. 
Emlékszünk még? Romániában forgatták a
Dallas Pashamendét, a brassói szeméttelep-

rõl, majd egy mesterségesen létrehozott
utódjáról is kitiltották a forgatócsoportot,
mert az ország rossz hírét keltik. A forgatás
elõtt a Székelyföldön, számukra ugyancsak
jó pénzért, roma statisztát kerestek, és meg
is kötötték a szerzõdést a közvetítõvel, az
állami állásban dolgozó romával. Amikor a

forgatás megkezdõdött, a
közvetítõ nem a szerepekre
kiválasztott romákat, ha-
nem saját családtagjait vit-
te el a filmezésre.
A már tizenéves Istvánka
minden héten egyszer me-

zítláb jelenik meg, és a jólelkû szomszédok
mindig adnak neki egy pár cipõt. Apád
biztos eladja és elissza a pénzt – jegyezte
meg az egyikük. Istvánka nem szólt sem-
mit. Amíg ki nem derült, hogy egész gyer-
meksereg járkál az általa szerzett cipõkben. 
A romák munkaerõ-piaci integrációjának elõse-
gítése a Bihar–Hajdú-Bihar Eurorégióban. A
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
és a debreceni Humán Fejlesztõk Kollégiu-
ma közös projektjének keretében általam
is szemügyre vett munkaalkalmatossági
vizsgálatokat is végeznek. És az ered-
mény? „A képzési- és foglalkoztatási el-

képzelések a romákat jól körülhatárolt po-
tenciális munkavállalói kategóriákba helye-
zik (hagyományos mesterségek, mezõgaz-
daság, szalagmunka stb.), noha a foglal-
koztatási adottságok, készségek körükben
is rendkívül változatosak.”
Bukarestben a napokban úgy döntöttek:
Markó Béla miniszterelnök-helyettes vezeté-
sével olyan kormányközi bizottságot hoznak
létre, amely újabb stratégiákat és taktikákat
dolgoz ki a romák társadalmi integrálására. 
Volt már néhány. De a jó szándék megint
csak akkor ér valamit, ha figyelembe veszik
a romák sajátos társadalmi rétegzõdését, és
nem úgy általában a romákkal, hanem a
legelesettebbekkel foglalkoznak. Ha ugyan-
ezt a romák is akarják. Ha ugyanennek a
szükségességét a román vagy magyar több-
ségû helyi közösségek is megértik, minde-
nekelõtt önmagukban tisztázva, hogy a
maga másságában a roma is élni akaró,
családdal és lélekkel megáldott ember.
Micsoda világ! – csodálkozott a minap va-
laki, amikor meglátta, hogy a házról-házra
vesszõseprût áruló cigányasszony
mobilozik. Direkt marketing – szóltam el
magam, feledve, hogy az ámuldozó gyógy-
szerügynök. 

Ezek közt már nem volt jurátus, aki tüzelje õket, egyszerû pusztai
földmûves- vagy pásztorgyerekek s igen higgadt, csaknem hideg
közönyösnek látszottak, aminek oka az is lehetett, hogy akkor ál-
lott a magyar ügy legrosszabbul (körülbelül februárban, 1849) és a
leghívebbek is kezdtek elcsüggedni. 
Érdekes lélektani látvány volt, mint jött tûzbe egyszerre a csaknem
holt tömeg. Észrevehetõ volt, hogy e pusztai fiúk soha életükben
azelõtt még nem kiáltottak éljent, és erre ezúttal sem voltak elõké-
szítve, meglehet, mivel tán tisztjeik sem a leglelkesebb hangulatban
lehettek. Ez egyszerû pórlegények nem tudták, mivel, hogyan s
miáltal fejezzék ki fölindulásukat. Mint a villany, végigjárta az
egész csapatot a kormányzó szavainak gyújtó hatása. Az elõbb oly
csöndesen, mozdulatlan álló csapat egyszerre mozogni, valósággal
rángatózni kezdett. Némelyik sarkantyúját döfte akaratlanul lova
oldalába, mások kardjaikat nyújtogatták a levegõbe, mintha az
egész egy zongorát képezett volna, melynek csappantyúit egy vir-
tuóz végigrohanó keze billegteti; volt, aki egyet káromkodott, kar-
dos öklével törülgetve szemeit, mások belekiáltottak, s mintegy fe-
leltek a szónoknak, s szinte megkönnyebbültek, midõn a beszéd
végén a tömeg éljenét túlharsogtatták.
De nemcsak élõszóval, hanem még irataival is csodálatosképpen
tudott hatni a népre. 
Emlékszem egy vidéki jó öregúrra, ki elõbb a mérsékelt párthoz
tartozott, s Kossuth hazárd politikáját ellenezte. 

Vajda János: A forradalom szónokai, az 
Egy honvéd naplójából címû kötetben 

Házról házra 
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Sokan kárhoztatják Adrian Severint azért, hogy
foggal-körömmel ragaszkodik jól jövedelmezõ eu-
rópai parlamenti székéhez, hiszen ezzel lejáratja az
országot az európai közösség elõtt, ami nyilván
nem történik meg, ha – másik két európai parla-
menti képviselõ társához hasonlóan – önként le-
mond. 
Holott makacsságáért voltaképpen köszönetet kel-
lene mondanunk neki. A történtek ugyanis meg-
mutatták, miként is mûködik civilizáltabb közössé-
gekben a bûnözés elleni harc. A demokrácia. Ha
Severin megvesztegethetõségét Romániában leplez-
ték volna le, a Szociáldemokrata Párt az egészet el-
tussolja. Maga Victor Ponta pártelnök is csak
Brüsszel nyomására keményített be. De még így is
több napos haladékot adott neki, a jellemlovagnak
nem éppen nevezhetõ Marian Vangheliére bízva a
„becsületbeli ügy” rendezését. 
Brüsszel reagálása remek lecke lehet(ne) a román
politikai elit számára. Amelyet mindenekelõtt arra
tanít(hatna) meg, hogy az ártatlanság vélelmével él-
ni szabad – visszaélni azonban nem. De minden-
képpen másképpen kell alkalmazni azt, mint a
Dâmboviþa-mentén, ahol bárki nyugodtan elüldö-
gélhet felelõs tisztségében bûnösségének konkrét be-
bizonyosodásáig, annak biztos tudatában, hogy mû-
ködésképtelen igazságszolgáltatásunknak hála ez
évekig, akár a törvénytelen cselekedet elévüléséig
eltarthat. Lám, másutt, (még a miénknél is) fejlet-
tebb demokráciákban a gyanú árnyéka is elegendõ
a tisztségbõl történõ menesztéshez. Nyilván azzal a
kitétellel, hogy az érintett személy ártatlansága be-
bizonyosodása után ismét elfoglalhatja tisztségét,
méltó helyét a társadalomban. 
A gyanú árnyéka ugyanis rendszerint meghosszab-
bodik és befeketíti az érintett személy által képviselt
intézményt is. Ami megengedhetetlen. Ez magya-
rázza az Európai Parlament szociáldemokrata frak-
ciójának kérlelhetetlenségét, amellyel – anélkül,
hogy a bûnösség bírósági bebizonyítására várt vol-
na – nyomban a megvesztegetési botrány kipattaná-
sa után kizárta Adrian Severint, bizonyítva, hogy
számára nem csak a bûnös, de a gyanús személy
sem vállalható. Ezért fogadta az Európai Parlament
tapssal Severin kizárását és követelte lemondását
európai parlamenti képviselõségérõl, amit ugyanis
nem lehet megvonni. Legalább is egyelõre; mert

nem kizárt, hogy a történtek után módo-
sítják az Európai Parlament szabály-

zatának erre vonatkozó kitételeit. 
Addig is Severint a legutolsó sor-
ba, amolyan szamárpadba szám-

ûzték. És meglehet csupán a vélet-
len mûve, de mindenképpen so-
katmondó tény, hogy ott Gigi
Becali és Corneliu Vadim Tudor
között foglalhat most helyet. 

Lap-top
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A maga másságában 
a roma is élni akaró, 
családdal és lélekkel
megáldott ember. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A szellemesség mûvelt pimaszság.” 
Arisztotelész

Szöveg nélkül

Pusztai fiúk meghatódva

Szamárpadban
A nap címe. 280 milliós lézer Mãgurelén.
Egy terv, amelyhez a kutatók nyolcvan
százalékát importálják, Gându.l

Magyarázat. A Gândul haldoklik, papíron
még két hétig jelenik meg. Utána már csak
a számítógépek képernyõjén lesz olvasha-
tó. Drukkolunk, hogy addig se veszítse el
a tartását. Ami a világ legnagyobb lézerét
illeti, tényleg fantasztikusan nagy teljesít-
ményû lesz, eredményeinek elérésében,
kutatásában és felhasználásában elsõsor-
ban csehországi és magyarországi fiziku-
sok és alkalmazók vesznek részt. A lézer
átadási határideje 2015.

Hát igen, a mûveltség... Adrian Nãstase
blogbejegyzését ismerteti a România liberã.
Az értelmiséginek is kiváló nemzetközi jo-
gász, volt külügyminiszter, kormányfõ és
képviselõházi elnök nincs jó véleménnyel
a politikusok mûveltségérõl, amely – jegy-
zi meg – elõfeltétele a politikai felkészült-
ségnek. A fiatalok nem sokat adnak erre a
felkészültségre, fontosabbnak tartják a kis
alkukat, összeszövetkezéseket (a nagy ki-
vétel, Nãstase szerint, Victor Ponta), az
idõsek pedig... Nãstase nem hagyja ki az
alkalmat, hogy megmondja a véleményét
Traian Bãsescuról is, aki „számára az in-
telligencia felesleges luxus”. Kár, hogy je-
lenleg nincs sok jó minõségû ember, ez
Románia nagy drámája, amelynek „még a
kommunizmusban is” sikerült mozgósíta-
nia az eliteket, hogy aktív szerepet játssza-
nak a társadalomban, állapítja meg Adrian
Nãstase.

Ha nincs, akkor nincs, nincs, nincs.
Kész, pász, nincs egyetlen olyan PNL-s
vagy PSD-s szervezet sem az országban,
amelyik együttmûködne a PD-L-vel – ezt
Victor Ponta szocialista pártelnök jelentet-
te be. A hírt ismertetõ Cronica românã hoz-
záteszi, hogy nincs egyetlen olyan PNL-s
vagy PSD-s szervezet sem az országban,
amelyik együttmûködne a PD-L-vel. Ez
kommentárunk szerint nagyjából azt je-
lenti, hogy nincs egyetlen olyan PD-L-s
szervezet sem, amelyik együttmûködne a
PSD-vel vagy a PNL-vel. Ismételjük meg?

A nap álhíre. Emil Boc elsõ hírünket ol-
vasva, kijelentette: készen áll a magureléi
lézer felavatására.

Bogdán Tibor



ÚMSZ

Románia egyik legjobban
manipulált és a korrupci-

óra leginkább hajlamos gaz-
dasági ágazata az energetikai
szektor – tudatták 2006 folya-
mán a bukaresti amerikai
nagykövetség illetékesei kor-
mányuknak küldött sürgö-
nyükben, amelyet most a
Wikileaks leleplezõ internet-
portálra hivatkozva a Hot-
news.ro hozott nyilvánosság-
ra. A „Bizalmas”-ként kate-
gorizált jelentésbõl kiderül,
hogyan tárgyalt annakidején
a gazdasági minisztérium a
Petrommal az árak liberali-
zálásáról és mindezt hogyan
hiúsította meg utolsó pilla-
natban egy, a kormányzati-
lag ellenõrzött energiafelü-
gyelettõl érkezõ telefonhívás.
A dokumentumokat a nagy-
követség munkatársai kom-
mentárokkal látták el.

„Az energiaszektor válság-
ban van, különös tekintettel a
globális áremelkedésekre és a
román kormányra nehezedõ
abbéli nyomásra, hogy sza-
badítsa fel a hatóságilag sza-
bályozott árakat” – szögezte
le az amerikai jelentés, meg-
jegyezve, hogy míg a kor-
mány a kisfogyasztók piacát
ellenõrzi, az OMV-Petrom
átvitte akaratát a nagyfel-
használói árak liberalizálásá-
ra. Ezt a szolgáltató állítólag
úgy érte el, hogy 2006 októ-
bere folyamán a hozzáférhe-
tõ mennyiség korlátozásával
arra kényszerítette a regioná-

lis felhasználókat, hogy ma-
gasabb áron vásároljanak tõ-
le. „Román üzleti érdekeltsé-
gek hosszú ideje próbálják
megszerezni a helyi energeti-
kai források feletti ellenõr-
zést, oly módon, hogy az az
ipari dinoszauruszok (bele-
értve a kémiai és mûtrágyát
elõállító vegyipari kombiná-
tokat) elõnyére váljon, ame-
lyek csak az olcsó nyersanyag
révén maradhatnak nyeresé-
gesek” – mutattak rá az ame-
rikai illetékesek, akik ennél is
tovább mentek, azt állítva,
hogy populista módon Tra-
ian Bãsescu államfõ is „meg-
lovagolta” a témát a válasz-
tók kegyeinek megnyerése ér-
dekében. A bizalmas doku-
mentum szerint az államel-
nök maga is átvette azokat a
híreszteléseket, miszerint a
két legnagyobb román ener-
getikai óriás, az OMV– Pet-
rom, illetve a Rompetrol te-
kintélyes részvénycsomagot
kíván áruba bocsátani orosz
energetikai vállalatoknak. A
beszámoló készítõi emlékez-
tettek arra, hogy amerikai
diplomatákkal való privát be-
szélgetéseik alkalmával Bã-
sescu és Cãlin Popescu Tãri-
ceanu akkori kormányfõ egy-
aránt nagy érdeklõdést muta-
tott az állítólagos ügylet
iránt. Mark Gitenstein ame-
rikai nagykövet tegnap nem
kívánta kommentálni a nap-
világot látott dokumentumo-
kat, azzal érvelve, hogy „a
sürgönyök önmagukért be-
szélnek”. 

Hírösszefoglaló

Az Orange Románia is
megerõsítette azt a német

Handelsblattban megjelent
hírt, miszerint romániai és
osztrák hálózatainak össze-
vonását tervezi a Deutsche
Telekom és a France Tele-
kom távközlési óriásválla-
lat. A fúziót állítólag a mû-
ködési költségek visszaszo-
rítása érdekében hoznák lét-
re, ahogyan tették ezt tavaly
Nagy Britanniában is. „A
hálózat és a szolgáltatások
technikai fejlesztése terén
folytatjuk eddigi együttmû-
ködési politikánkat a piac
többi szereplõjével” – fogal-
mazott a HotNews.ro-nak

Mãdãlina Suceveanu, az
Orange technikai igazgató-
ja. Az Orange a France
Telekom romániai leányvál-
lalata, amely ügyfelei szá-
mát tekintve az ország leg-
nagyobb mobilkommuni-
kációs szolgáltatója. A
Deutsche Telekomot a ro-
mán piacon pedig a Romte-
lecom és Cosmote társasá-
gok képviselik közvetetten,
mivel a német óriás 30 szá-
zalékban részvényese a vál-
lalatokat név szerint tulaj-
donló görög OTE társaság-
nak. Az érintett mobilszol-
gáltatók közül a piacvezetõ
Orange jelenleg 10,5 millió
elõfizetõvel, míg az orszá-
gos szinten harmadik leg-

népszerûbb Cosmote 6,8
milliós ügyfélkörrel rendel-
kezik.

Bár a Deutsche Telekom
Handelsblattnak nem erõsí-
tette meg a hírt, hogy a fran-
cia riválissal készülnének
fúzióra lépni, azt elismer-
ték, hogy a tizenhárom kül-
földi piac mindenikén alkal-
mas partnert keresnek. A
berlini szóvivõ szerint a ro-
mán és osztrák piacon más
érdeklõdõk is szóba jönnek.
A német és francia konszern
néhány héttel ezelõtt jelen-
tette be, hogy Lengyelor-
szágban is együttes erõvel
fog hozzá a negyedik gene-
rációs mobiltelefonhálózat
fejlesztéséhez. 

Óriások telekom-fúziója
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HIRDETÉS

Baloga-Tamás Erika, 
Totka László

Az egy évvel ezelõtti
szintre süllyedt le néhány

nap alatt az euró árfolyama,
és a szakemberek jóslata sze-
rint a lej erõsödése rövid tá-
von folytatódni fog. Tegnap a
Román Nemzeti Bank hiva-
talos árfolyama szerint egy
euró 4,10 lejt ért, hétvégén
pedig két banival kevesebbet:
4,08 lejt. A román pénznem
az utóbbi két hónap alatt
négy százalékot erõsödött,
elérve az euróval szembeni
4,08-as árfolyamot. Az uniós
fizetõeszköz legutóbb tavaly
márciusban állt a mostani-
hoz hasonló 4,1 lejes „pszi-
chológiai mélyponton”.

BNR: 
nem avatkoztunk be

A Piraeus Bank székelyud-
varhelyi kirendeltségének ve-
zetõje, Nagy Sándor Levente
szerint két tényezõ befolyá-
solta leginkább a lej utóbbi
hetekben tapasztalt erõsödé-
sét.  „A jegybank szándéko-
san erõsítette a lej árfolyamát
az erre a célra fenntartott va-
lutatartalék kihasználásával,
amire az erõsödõ infláció
megfékezése és az importter-
mékek árainak szinten tartá-
sa miatt is szükség volt” –

magyarázta lapunknak. A
szakember szerint az árfolya-
mot befolyásoló másik fõ té-
nyezõ a tavalyi utolsó ne-
gyedévi bruttó hazai összter-
mék (GDP) adatainak febru-
ár 15-i közzététele volt – en-
nek értéke ugyanis az elõre
megjósolt visszaesés helyett
pozitív irányt vett, és ezt po-
zitívan reagálta le a piac. Sze-
rinte a román pénznem erõ-
södésében a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) és Románia
kapcsolata sem elhanyagol-
ható tényezõ. „Azt mindig
pozitívan értékelik a külföldi
befektetõk és piacok, ha egy
ország kapcsolata jó és ki-

egyensúlyozott a washingto-
ni pénzintézettel” – fûzte
hozzá Nagy. 

Adrian Vasilescu, a BNR
kormányzójának tanácsadó-
ja tegnap a közszolgálati rá-
diónak nyilatkozva cáfolta
azt, hogy a lej jegybanki be-
avatkozás hatására erõsö-
dött volna az utóbbi idõben.
„A jegybanknak fölösleges
volt beavatkoznia, a piac
alakította az árfolyamot. A
külföldi bankoknak megnõtt
a bizalma a lej iránt és Ro-
mániában váltottak be valu-
tát. Ez történt a piacon,
ezért erõsödik a lej” – ma-
gyarázta Vasilescu. 

Segítség 
a hiteleseknek

A valutapiaci fejlemények-
nek szinte mindenki örül, ki-
véve a hazai exportõröket,
akiknek csökken a bevételük.
Az erõsödõ lej nyugodtabb
hónapokat hozhat a bankok-
nak is, hisz ebben az idõszak-
ban valószínûleg többen és
valamivel könnyebben tudják
majd törleszteni banki hitelü-
ket – vélekedik a székelyud-
varhelyi pénzintézet vezetõje.
„A lakosság jelentõs részé-
nek valutaalapú hitele van. A
lej 2007 nyara óta gyengült
folyamatosan, ez idõ alatt

rengeteg panasz érkezett az
ügyfelek részérõl, sõt ebben a
periódusban növekedett a
nemfizetések száma is. A
mostani kedvezõ folyamat
hatására azonban meglátá-
som szerint valamivel keve-
sebben maradnak majd el a
részletfizetéssel” – fogalma-
zott Nagy Sándor Levente. 

A banki szakember véleke-
dését lapunknak megerõsítet-
te egy pénzváltói tapasztalat-
tal rendelkezõ üzletember is.
Szerinte az erõs lej minden-
képp megnöveli a pénzirodák
forgalmát, miután a devizahi-
telesek, kihasználva a kedve-
zõ árfolyamot most nagyobb
mennyiségben vásárolnak
eurót.  „A lej tíz hónapja nem
tapasztalt maximumon áll és
érdekes jelenség, hogy a fo-
rint is erõsödõben” – muta-
tott rá az összefüggésre a név
nélkül nyilatkozó szakember.
Bár nem kívánt jóslatokba
bocsátkozni arról, hogy a ro-
mániaiak meddig élvezhetik
ezt az alacsony árfolyamot,
nem tartotta kizártnak, hogy
az euró 3,7–3,6-os átváltási
szintig gyengülhet. Nagy
Sándor Levente is úgy véli:
rövid távon tovább erõsödik a
lej. A Citi és a Société
Générale elemzõinek jóslatai
szerint az euró 2011 decem-
berében nem lépi majd át a
4,15-lejes küszöböt. 

Az euró lej(t)menete

CFR-vakvágányok

Összesen ezer kilométer
hosszú vasúti hálózatot
számol fel a kormány az
állami vasúti társaság
(CFR) veszteségeinek csök-
kentése érdekében, emellett
pedig további hatezer kilo-
méternyi útvonalat privati-
zálnak – jelentette be teg-
nap Anca Boagiu közleke-
dési miniszter, aki szerint a
megszüntetésre ítélt szaka-
szokon nem közlekedik
egyetlen járat sem.

Felügyelt autópályák

Szuperfelügyeleti szolgálta-
tást kíván létrehozni, 35
millió eurós befektetéssel az
Országutak és Autópályák
Országos Társasága, amely-
nek segítségével a 4-es szá-
mú páneurópai közúti fo-
lyosó tervezését és kivitele-
zését ellenõrizné. Minde-
nekelõtt a Szászváros-Nagy-
szeben, Lugos-Déva és
Nagylak-Arad sztrádasza-
kaszokról van szó – írta a
Jurnalul Naþional.

Görög csõdhelyzet

Az euró várhatóan túléli a
közösség mostani válságát,
ám egy euróövezeti ország,
az elõrejelzések szerint Gö-
rögország képtelen lesz tör-
leszteni az államadósságát –
írta a vg.hu a BBC World Ser-
vice felmérésére hivatkozva,
amelyben 52 nemzetközi
közgazdászt kérdeztek az
eurózóna helyzetérõl.

Röviden

A lej erõsödése megnövelte a váltóirodák forgalmát is, miután a devizahitelesek több eurót vásárolnak 

Amerika szerint korrupt a 

román energetikai szektor

Élenkít 

az RMDSZ
Hírösszefoglaló

Kolozsváron ülésezik
pénteken az RMDSZ

gazdasági tanácsa, hogy ki-
dolgozza a szövetség gazda-
ságélénkítõ javaslatait – je-
lentette be Kelemen Hunor
szövetségi elnök sepsiszent-
györgyi sajtótájékoztatóján.
A munkáltatók adóhozzá-
járulásának 1,5–3 százalék
közötti csökkentését április-
ban kezdeményezik – ettõl
azt várják, hogy a vállalko-
zók a náluk maradó pénzt
munkahelyek teremtésére
fordítják. Kelemen szerint a
lassú, de biztos gazdasági
növekedés megteremti az
adócsökkentés anyagi fede-
zetét, nem kell majd a költ-
ségvetési hiány emelkedésé-
tõl tartani. Bár hangsúlyozta,
hogy javaslataikkal minden-
képpen a fiskalitás terén ma-
radnak, az elnök leszögezte:
az alapélelmiszerek ellenzék
által szorgalmazott áfac-
sökkentésével az RMDSZ
nem ért egyet, mivel ez idén
nagyon megterhelné a költ-
ségvetést. Kelemen elmon-
dása szerint mozgósítják
képviselõiket, hogy a tör-
vénykezdeményezés ne
menjen át az alsóházon.
Amint arról korábban beszá-
moltunk, hogy a kormány is
új gazdaságösztönzõ intéz-
kedéscsomagot helyezett ki-
látásba. 



Ülésezik a romaügyi
munkacsoport

Ma ülésezik elõször az a
munkacsoport, amelynek a
2011–2020 közötti idõszak
romaügyi kormányzati poli-
tikáinak körvonalazása és
gyakorlatba ültetése a felada-
ta. Amint a munkacsoportot
miniszterelnök-helyettesként
koordináló Markó Béla teg-
nap lapunknak elmondta, a
romák szociális beilleszkedé-
sérõl szóló programban részt
vevõ, mintegy húsz személy-
bõl álló testület munkáját
Ilie Dincã, az Országos Ro-
maügynökség elnöke vezeti.
A munkacsoportban többek
között különbözõ minisztéri-
umokat képviselõ államtit-
károk vesznek részt.

Cserbenhagyásos gázolás

A lakosság segítségét kéri a
háromszéki rendõrség, mert
ismeretlen tettes gázolt ha-
lálra egy kerékpárost Ko-
vászna megyében, majd se-
gítségnyújtás nélkül elhajtott
a helyszínrõl. A rendõrség
nagy erõkkel nyomoz az el-
követõ után: a hatóságok
abban bíznak, hogy lakossá-
gi bejelentés alapján sikerül
elfogni a baleset okozóját,
vagy azonosítható lesz a gá-
zoló gépjármûve. A hétvégi
közlekedési baleset Szent-
ivánlaborfalva közelében
történt, a kerékpároson volt
láthatósági mellény. A tett-
helyen megtalálták az össze-
tört kerékpárt is: egyértel-
mûen bizonyítható, hogy az
elhunyt közlekedési baleset
áldozata. 

ÚMSZTÁRSADALOM2011. március 29., kedd   www.maszol.ro 7

Röviden

Munkatársunktól

„Tolvajt” kiáltottak, és
Daniel Funeriu tanügy-

miniszter lemondását köve-
telték a minisztérium elõtt
tüntetõ suceavai, valamint
botoºani-i pedagógusok teg-
nap. A felháborodást az vál-
totta ki, hogy a tanárok
nem kapták meg a februári
bérüket, és attól tartanak,
hogy a helyi iskolák bér-
alapjának nincs anyagi fe-

dezete a tanév végéig. A
Szabad Tanügyi Szakszer-
vezet (FSLI) tagjai napok
óta lakóhelyükön demonst-
ráltak, mivel ez nem veze-
tett eredményre, ezért Buka-
restbe utaztak. A FSLI tag-
jai arra figyelmeztetnek: ha-
sonló problémák az ország
többi megyéjében is elõfor-
dulnak, mivel a költségvetés
irányszámai alapján legfel-
jebb októberig biztosítható-
ak a pedagógusbérek, no-

vemberre és decemberre
nincs fedezet. A jelenlegi
bérkrízis kezelése érdekében
a kormány kiegészítette az
érintett megyék költségve-
tését, Suceava megye 4,55
millió lejt kapott, így az elsõ
negyedéves béralap biztosí-
tott. A tüntetõket tegnap
Daniel Funeriu tanügymi-
niszter is fogadta. A peda-
gógusok jelezték, ha tovább-
ra is késnek a bérek, általá-
nos sztrájkba kezdenek. 

Kovács Zsolt

Újabb vidéki kórházak
miatt „lázadtak” fel erdé-

lyi kistelepülések lakói: a he-
lyiek nem fogadják el az
Egészségügyi Minisztérium
átszervezési tervét. Ezúttal a
Kovászna megyei Elõpatak
és a Kolozs megyei Mócs la-
kosai kérik a helyi kis kórhá-
zak megmentését.

Az elõpataki, izomsorva-
dásos betegeket ellátó kórház
alkalmazottai tegnap utcára
vonultak, és fél órán át a tele-
pülésen átvezetõ utat is lezár-
ták. A tiltakozók jelezték:
nem értenek egyet az intéz-
mény Bodzafordulóra való
költöztetésével.

Hidegsarok, 
forró hangulat

Maria Teodorescu, a Ro-
mániai Izomsorvadásos Be-
tegek Egyesületének elnöke
emlékeztetett: az országban
35 ezer személyt érint a be-
tegség. Az elõpataki az egyet-
len szakintézmény, amely
megfelelõ ellátást biztosít
számukra, ezért a kórház or-
szágos érdekeltségû, és mû-
ködtetése az egészségügyi
tárca hatáskörébe tartozik.
„Ez a kórház negyven  éve
mûködik” –  hangsúlyozta
Maria Teodorescu, aki sze-
rint nem véletlen, hogy pon-
tosan a háromszéki község-
ben kapott helyet az egész-
ségügyi intézmény. Itt talál-

hatóak ugyanis azok a termé-
szeti adottságok, amelyek
nélkülözhetetlenek a betegek
kezeléséhez. 

A kórház összesen hatvan
alkalmazottja és a betegek is
állást foglaltak tegnap: nem
akarnak Bodzafordulóra
költözni, mert ez a település
az ország leghidegebb térsé-
ge, télen akár mínusz 30 fok
alá is süllyed a hõmérséklet,
ami ártalmas a kezelésre
szoruló betegekre. A tegna-
pi sztrájkban részt vevõ or-
vosok és egészségügyi
asszisztensek kifejtették:
nem hajlandók naponta öt-

ven kilométert utazni Bo-
dzafordulóra, mert a fizeté-
sük alacsony, az utazási
költséget pedig nem fedezi a
mûködtetõ. 

Vasile Neagovici, a Sanitas
szakszervezet vezetõje attól
tart: ha elköltöztetik az elõ-
pataki kórházat, hatvan
egészségügyi szakember ma-
radhat munka nélkül.
Ugyancsak a költöztetés el-
len szólt Dumitru Marinescu
elõpataki polgármester, aki
szolidaritásáról biztosította a
tiltakozókat. Mint kifejtette:
a község önkormányzata
kész átvenni a kórházat az

Egészségügyi Minisztérium-
tól annak érdekében, hogy
megtarthassa az intézményt.

RMDSZ-polgármester 
RMDSZ-miniszter ellen

A Kolozs megyei Mócson
a helyi polgármester, alpol-
gármester és öt önkormány-
zati képviselõ jelentette be:
lemondanak, ha a helyi kór-
házat idõsek otthonává ala-
kítja az egészségügyi tárca.
A nemzeti liberális, demok-
rata-liberális, RMDSZ-es és
Nagy-Románia párti képvi-
selõk abban bíznak, a rendkí-

vüli politikai összefogás
„jobb belátásra bírja” Cseke
Attila egészségügyi minisz-
tert, és sikerül megakadá-
lyozni az átszervezést. A he-
lyiek egy hete tiltakoznak,
ma a mócsi küldöttség sze-
mélyesen egyeztet az egész-
ségügyi miniszterrel. 

„Száz évig szükség volt
erre a kórházra a Mezõsé-
gen, és most hirtelen kide-
rült, hogy nem fenntartha-
tó. Itt a környéken élõ 22
ezer ember ellátása a tét. Mi
kitartunk, mert a Mócson
élõk – joggal – nagyon fel
vannak háborodva” – nyi-
latkozta lapunknak Horváth
Márton RMDSZ-es polgár-
mester, aki szerint: „öregott-
honból van elég”, a kórház
viszont nem nélkülözhetõ.
Mint kifejtette, Mócson már
most is mûködik négy öreg-
otthon, „semmi szükség egy
ötödikre”.

A minisztérium illetékesei-
tõl tegnapi megkeresésünkre-
megtudtuk, Cseke Attila tár-
cavezetõ nyitott az egyezte-
tésre. A szaktárca közle-
ményben jelezte: az elõpata-
ki és a mócsi ügy kapcsán is
fenntartják eddigi álláspont-
jukat. Úgy vélik, szakmailag
megalapozott az átszervezés.
Bodzafordulón a technikai,
infrastrukturális feltételek
jobbak az Elõpatakon meglé-
võ feltételeknél, Mócson pe-
dig nem biztosítottak a körül-
mények a kórház további
mûködtetéséhez. 

Közelharc a kis kórházakért
Nem kérnek az átszervezésbõl a háromszéki Elõpatakon és a mezõségi Mócson

A Kolozs megyei Mócson a napokban tüntettek a lakosok a helyi kórház bezárása ellen 

K. Zs.

Rendkívüli demonstráci-
ót tartott tegnap Szotyori

Nagy Áron, a Kovászna me-
gyei prefektúra épületének
tulajdonosa a prefektus saj-
tótájékoztatóján. A tulajdo-
nos a díszteremben függesz-
tette ki a Fogolyán család fo-
tóit tiltakozásképpen. A je-
lenlévõket felirat figyelmez-
tette arra, hogy az ingatlant
„hatvan éve ingyen és bér-
mentve, a nép nevében hasz-
nálja a diktatúra és a min-
denkori hatalom”. A Fogo-
lyán-örökös hangsúlyozta,
hogy a legfelsõbb bíróság
jogerõs döntése értelmében
igényt tarthat a jelenleg kor-
mányhivatalként mûködõ
épület 3/18-ad részére, azaz
133 négyzetméterre. Az
érintett azt is elmondta:
megvásárolná az egész épü-
letet. Emlékeztetett: 1997-
ben, amikor az állam kárpó-
tolni akarta a családot, 233
millió régi lejre értékelték az
ingatlant. Szotyori Nagy
Áron ennek az értékbecslés-
nek megfelelõen tenne aján-
latot most a vásárlásra.
Ugyanakkor arra kérte
György Ervin prefektust,
hogy állíttassa vissza eredeti
formájába a mûemlék épüle-
tet, amelyen korábban – sze-

rinte – szégyenletes beavat-
kozások történtek. Az örö-
kös sérelmezi például, hogy
a homlokzatot  korábban
fürdõszobai burkolólappal
fedték, ezért – szerinte – a
prefektúra hangulata egy il-
lemhelyre emlékeztetett.
György Ervin prefektus el-
mondta: nem tartja valószí-
nûnek, hogy az épületet áru-
ba bocsátják. A kormány-
biztos abban bízik, hogy
mindenki számára megfele-
lõ megoldást sikerül találni.
Mint arról korábban beszá-
moltunk, az örökös több
mint egy évtizede perel a ne-
ves orvos, dr. Fogolyán Kris-
tóf városközpontban felépí-
tett egykori szanatóriumá-
nak helyt adó ingatlanért. A
háromszéki önkormányzat-
tal szemben már 2007-ben
pert nyert Szotyori Nagy
Áron, és visszakapott egy
576 négyzetméteres udvart,
valamint egy 680 négyzet-
méteres alapterületû épület-
részt. A megyeháza így havi
8 ezer eurós bérleti díjat fizet
az épületszárny használatá-
ért, amelyben jelenleg a
Gyermekjogvédelmi Ható-
ság mûködik. A magas bér-
leti díj miatt az illetékesek
mihamarabb el szeretnék
költöztetni ezt az intéz-
ményt. 

Megvásárolná az örökös 

a szentgyörgyi prefektúrát
Fizetésüket követelték
a tanárok Bukarestben

Daniel Funeriu tanügyminiszter lemondását követelték tegnap a tüntetõ pedagógusok

Hírösszefoglaló

Tíz kiváló oktató, illetve
edzõ vehette át Kolozsvá-

ron az elsõ ízben kiosztott
Mentor-díjakat a hét végén.
A Közösségért Alapítvány és
a Mol Románia olyan mento-
rok munkáját ismerte el, akik
jelentõs szerepet töltenek be a
hazai tehetséggondozásban.
A díjakat Gazda Árpád, az
Alapítvány elnöke és Ferencz
I. Szabolcs, a Mol Románia
igazgatója adta át. Ioan Nem-
þoi bukaresti képzõmûvész
munkáját, az oklevelet és a
pénzdíjat Gheorghe Balint, a
bákói Prospero’s Group szín-
játszócsoport rendezõje, Biró
G. Albert udvarhelyi mate-
matikatanár, Maria Cleºiu, a
temesvári Ion Vidu Mûvésze-
ti Kollégium hegedûtanára,
Eugenia Dogaru, a Buzãu
megyei Calvini település fran-
ciatanára, Dan Duma, az
aradi Banzai Klub karaté-
edzõje, Eli Androne Petru, a
szászvárosi Vlãstarele Orãº-
tiei kórus karnagya, Gyulai
Béla gyergyói sífutóedzõ,
Haáz Sándor, a szentegyházi
Gyermekfilharmónia vezetõ-
je, László György, a kolozs-
vári S. Toduþã Zenelíceum ta-
nára és Maniu Emese Ágnes,
a kolozsvári vak és gyengén-
látó gyermekek úszócsapatá-
nak edzõje vehette át. 

Mentor-díjak a
tehetségeknek

Fotó: Tofán Levente



Sipos M. Zoltán

Idén a szokásos két nap
helyett háromnaposra bõ-

vül az immár nyolcadik ki-
adásához érkezett Erdélyi
Humorfesztivál. A szervezõk
elégedettek az idei felhozatal-
lal, mint állítják, évek óta ta-
pasztalható színvonalbeli nö-
vekedés: az amatõr humoris-
tákat felvonultató Hetek verse-
nyére egyre többen jelentkez-
nek egyéni, eredeti ötletekkel.

„Idén átfogóbbá kívántuk
tenni a humorfesztivált, ezért
a gálamûsort két helyszínen
tartjuk, Kolozsváron és Ma-
rosvásárhelyen. Az április 8-
án startoló fesztivált a maros-
vásárhelyi Gruppenhecc ka-
baré nyitja Kolozsváron, a
Hetek versenyére negyvenen
jelentkeztek, ebbõl mintegy
harmincan jelentek meg az
elõválogatáson” – árulta el
tegnapi kolozsvári sajtótájé-
koztatóján Bálint Ferenc „Bé-

fé”, a Szomszédnéni Produk-
ciós Iroda humoristája. A
fesztivál elsõ napján a
Gruppenhecc kabarén kívül a
Szomszédnéni Produkciós
Iroda, Zsók Levente és Fel-
méri Péter is fellép. Az érdek-
lõdõk derülhetnek a Humor-
fesztesek Ligáján is, idén Õsz
Ferenc, Holovácskó Zsolt és
Balla Levente poénjain szóra-
kozhat a nagyérdemû. A Hu-
morfeszt idei újdonsága –
amint errõl korábban már be-
számoltunk –, hogy a gála-
mûsort Kolozsvár mellett
Marosvásárhelyen is megtart-
ják. Április 9-én, este hét órá-
tól Kolozsváron a Florin
Piersic Moziban rendezik a
kolozsvári „futamot”, ahol a
sztárvendégek  Kõhalmi Zol-
tán, Janklovics Péter és a
Szomszédnéni Produkciós
Iroda lesznek, ugyanitt tart-
ják az idei verseny díjkiosz-
tóját is. Április 10-én este hat
órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban láthatja
a vásárhelyi közönség az idei
fesztivál sztárvendégeit és dí-
jazottait. 
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Kovács Zsolt

Holnap tartja nyitóren-
dezvényét az 550 éves  Sep-

siszentgyörgy címû egész éves
rendezvénysorozat. Barta
Mónika, a sepsiszentgyörgyi
polgármesteri hivatal imázs-
irodájának vezetõje tegnapi
sajtótájékoztatóján elmond-
ta: színpadot állítanak a vá-
rosközpontban a Magma
Kortárs Kiállítótér elé, ahol a
város reprezentatív elõadói,
sportolók és mûvészek lép-
nek fel. Ugyanekkor tartják
Az én ajándékom Sepsiszent-
györgynek címû közösségi ak-
ciót is, amikor a háromszéki
megyeszékhely polgárai egy-
egy kis, zsebben elférõ tár-
gyat ajándékozhatnak a vá-
rosnak. Ezeket Antal Árpád
polgármester veszi át az aján-
dékozóktól, majd minden
tárgyat kiállítanak április 3-ig
a Magma Kortárs Kiállítótér-
ben, azután pedig a helyi
képzõmûvészek egy mûalko-
tássá „gyúrják össze” azokat. 

Barta Mónika szerint a
rendezvény vezérgondolata:
„a város mi vagyunk”, vagyis
az, hogy minden polgár aktív
részese lehet a közélet alakí-
tásának, minden egyes város-
lakó hozzájárulása által ala-
kul ki az összkép. A nyitóren-
dezvény programjának ösz-

szeállításakor is arra töreked-
tek, hogy tükrözze a város
sokszínûségét, minden kor-
osztály és célcsoport megta-
lálja a számára megfelelõ
elõadást. 

A városközponti színpa-
don ma 19 órától fellépnek
az M Stúdió mozgásszínház
mûvészei, akik tûztáncot
mutatnak be, Dancs Anna-
mari pedig musical- és
operettrészleteket énekel,
Ütõ Gusztáv képzõmûvész
pedig performance-ot mutat
be. Emellett bábszínházi elõ-
adást tart a Cimborák bábta-

gozat, zenél Kelemen István
és Gáspár Csaba, énekel Bá-
lint József, bemutatkozik a
román Debate Club és az
Andrei Mureºanu Színház,
néptánci elõadást tart a
Százlábúak gyermek-nép-
táncegyüttes, zenél a Sepsi
Kamarazenekar és a Snaps
Vocal Band, bemutatkozik a
Sepsi BC kosárlabdacsapat,
és sportbemutatót tart Tom-
pa Krisztián motokrosszos
és Vass László Hunor
karatebajnok. 

Szonda Szabolcs, a sepsi-
szentgyörgyi Bod Péter

Könyvtár igazgatója elmond-
ta: szerdán 13 órától 550 per-
ces olvasómaratont szervez-
nek. A 9 óra 16 perces felol-
vasás anyagát a városhoz kö-
tõdõ irodalmi mûvekbõl,
helytörténeti írásokból, a vá-
rosban született vagy itt alko-
tó írók mûveibõl, kortárs he-
lyi szerzõktõl válogatták. Fel-
olvasásra bárki jelentkezhet
elõzetesen a könyvtárban
vagy a helyszínen. A nyitó-
rendezvény interaktív jellegét
próbálják megõrizni az egész
évet átfogó rendezvénysoro-
zaton is. 
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Röviden

Visszalépett 
Csapó György

Nem pályázza meg a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház fõigazgatói állását Csa-
pó György, miután a múlt
héten az állást ideiglenesen
elfoglaló színmûvésznek tá-
voznia kellett. A korábban
ugyancsak ideiglenes állásá-
ból menesztett Vlad Rãdes-
cu ugyanis a kulturális mi-
nisztérium ellen pert nyert,
és Kelemen Hunor miniszter
kénytelen volt a funkciót
ideiglenesen újra Rãdescu-
nak adni. Csapó György a
helyi Gaga Rádiónak adott
nyilatkozatában a miniszté-
riumot tette felelõssé a tör-
téntekért, és érthetetlennek
nevezte, hogy miért halasz-
tották októbertõl egészen
márciusig a végleges állásra
kiírt pályázatot. 

Író-olvasó találkozó
Egyed Emesével

Lélekváltozatok – Verses be-
szélgetés Egyed Emesével cím-
mel szervez író-olvasó talál-
kozót a Kõrösi Csoma Sán-
dor Közmûvelõdési Egye-
sület Ignácz Rózsa Irodal-
mi Klubja Kovásznán, ma
17 órától a Városi Mûvelõ-
dési Házban. Egyed Emese
13 órától a Kõrösi Csoma
Sándor Iskolaközpontban A
titokzatos Mikes címmel tart
elõadást 5–8. osztályos diá-
kok számára.
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„A város mi vagyunk”
Ünnepel az 550 évvel ezelõtt városi rangra emelt Sepsiszentgyörgy

Humorfeszt – nyolcadszorra
HIRDETÉS

HIRDETÉS

Nyerjen koncertbelépõt az Új Magyar Szóval!
Március 31-én a híres magyarországi 100 Tagú Cigányzenekar Bukarestben koncertezik,

a Sala Palatului-ban. Az 1985. november 2-án alakult csapat, a világon egyedülálló 
100 Tagú Cigányzenekar Magyar Örökség-díjas. A koncertre páros belépõket sorsolunk

azon olvasóinknak, akik helyesen válaszolnak a következõ kérdésre: 

„Hány éves a 100 Tagú Cigányzenekar?”
A válaszokat el lehet küldeni március 30-ig, 16 óráig SMS-ben, a 0788-622 448-as telefon-
számra, vagy be lehet mondani szóban a 031-405 4088-as telefonszámon, 10–17 óra között.

A színházról 

– Ugandából
ÚMSZ

A világon mindenhol
megünneplik a színház

világnapját, s ennek egyik
fontos mozzanata szokás
szerint annak az üzenetnek a
felolvasása, amelyet egy elõ-
re felkért színházi szakember
írt. Idén Jessica A. Kaahwa
ugandai drámaíró, színész,
rendezõ osztotta meg gondo-
latait a színházról, kiemelve
a közösségek békés együtt-
élését elõmozdító, azaz bé-
keszerzõ szerepét. „A szín-
házi világnap alkalmából ar-
ra kérem Önöket, hogy gon-
dolkozzanak el ezen a pers-
pektíván, és mától kezdve te-
kintsék a színházat a párbe-
széd, a társadalmi változá-
sok eszközének. Az Egyesült
Nemzetek Szövetsége hatal-
mas összegeket fordít arra,
hogy fenntartsa a békét a vi-
lágban, pedig a színház
olyan alternatíva lehetne,
amely spontán, emberi, nem
olyan költséges, de sokkal
eredményesebb” – zárta üze-
netét az ugandai mûvésznõ.
Az erdélyi magyar színházak
erre az alkalomra külön
programmal készültek, amint
errõl lapunkban is hírt
adtunk. Tévesen tájékoztat-
tunk azonban az Román
Színházi Szövetség (UNI-
TER) díjkiosztásáról: erre
április 18-án kerül sor Buka-
restben. A hibáért olvasóink
elnézését kérjük. 

A polgárok városnak adott ajándékait a Magma Kortárs Kiállítótérben tekintheti meg a közönség

Két helyszínen, háromnapos humorfesztivált rendeznek az idén
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Röviden

Hírösszefoglaló

Románia lakosságának 84
százaléka a televízióból tájé-

kozódik a líbiai konfliktus fejle-
ményeirõl, hét százalékuk az
internetet használja információ-
szerzésre, négy százalék a rádiók
híradásaiból, illetve kommentár-
jaiból szerez tudomást az esemé-
nyekrõl, míg a nyomtatott lapok
csupán három százalék informá-
cióéhségét elégíti ki – derül ki az
IRES közvélemény-kutató inté-
zet legújabb felmérésébõl. A min-
tacsoportban résztvevõ lakosok
32 százaléka a ProTV, 29 százalé-
ka a Realitatea TV, 18 százaléka
az Antena 3 híradásait nézi, míg a
köztévé és az Antena 1 híradóit
egyaránt 7–7 százalék részesíti
elõnyben. A kérdõív „Hogyan ér-
tékeli a sajtó híradásait?” kérdé-
sére a mintacsoport 74 százaléka
azt válaszolta, hogy a média hoz-
záállása a líbiai konfliktusokhoz
professzionista, míg 15 százalé-
kuk elégedetlen a szakmaisággal. 

„Román” sajtós-halál

A nézõk harctérrõl való tájé-
koztatása azonban korántsem
veszélytelen feladat – amint ar-

ról lapunkban már beszámol-
tunk, Líbiában több külföldi új-
ságíró is veszélybe került, töb-
ben meghaltak, illetve eltûntek,
a szerencséseket „csak” fogság-
ban tartják. Pénteken délután
Misztrátában Kadhafi emberei
lelõtték a romániai állampolgár-
sággal is rendelkezõ Ali el
Duaik rádiós újságírót. El
Duaikot a nyílt utcán lõtték le a
diktátor emberei, amikor a fel-

kelõk rádiójának tartott helyi
adó szerkesztõségébõl távozott.
Szombaton a Reuters szerkesztõ-
sége elveszítette a kapcsolatot li-
banoni származású munkatársa-
ival. Ajat Basma gyártásvezetõ
és Ezzat Baltaji operatõr több
napot forgattak Szíriában, alig
egy órával azt megelõzõen,
hogy a két újságírónak a tervek
szerint át kellett volna lépnie a
szíriai-libanoni határt a brit hír-
ügynökség szerkesztõségének
megszakadt velük a kapcsolata. 

Információs háború

Az afrikai zavargások a szó
klasszikus értelmében vett hábo-
rú mellett információs háborút is
kirobbantottak – az Egyesült Ál-
lamokban kemény vita alakult ki

a hírtelevíziózásról. „Vesztésre
áll az információs háborúban”
az Amerikai Egyesült Államok,
mondta a külügyminiszter, a
külügyi bizottság meghallgatá-
sán. Hillary Clinton szerint az
al-Dzsazíra hírtelevízóhoz képest
nem elég informatívak, sõt unal-
masak az amerikai hírcsatornák
mûsorai. Az arab világ forrongá-
sai után Amerikában szinte se-
hol nem lehet fogni az al-
Dzsazírát. A kábelszolgáltatók
szerint nincs hely az al-Dzsazíra
számára a digitális hálózatokon,
a Variety cikke szerint a cégek
legtöbbször arra hivatkoznak,
hogy az interaktív tartalmak, a
digitális videotéka és a hd-adók
miatt közel sem elég a sávszéles-
ség, ezért nem akarják egy réteg-
csatornára pazarolni. 

Eladó családi, lakható faház. 

Konyha, 2 szoba, kamra, 20 ár

földterület. A fenyvesek aljában

közel a borvíz forrásokhoz, a

Putna patak völgyében, Tölgye-

sen. Telefon: 0744 658 301, 

0266 364 475

Apróhirdetés

A Harvard Egyetem kutatói olyan eszközt fej-
lesztettek ki, amely elektromágneses terekkel
befolyásolja a lángnyelvek alakját, illetve meg-
lepõen kis erejû töltetekkel nagy tüzeket olt el.
A technológia már-már a sci-fi birodalmába
tartozik, hiszen innen már csak egy lépés a
nagyméretû  plazmavetõk készítése. Számunk-
ra viszont pontosan ez a szokatlan, hogy egy
ilyen horderejû felfedezést nem katonai intéz-
mény védetett le és titkolt el, hanem megenged-
tetett, hogy civilek tegyék közzé. A „kényes”
információk nyilvánossága, mint megtanul-
tuk, veszedelmes, és amibõl fegyvert lehet „ko-
vácsolni”, abból el is készítjük a gyilkoló eszkö-
zeinket – és kevés olyan, kézben hordozható
harceszközünk van, amely legyõzhet egy tan-
kot. Tûzoltókészülék lesz ebbõl a találmányból,
vagy pusztító fegyver? Kérjük olvasóinktól,
nézzék el önzõ kijelentésünket: reméljük, hogy
a médiából fogjuk ezt megtudni.

(prier)

Kettõs tükör 

A tévék gyõztek Líbiában

ÚMSZ

Április 8-tól kizárólag inter-
neten, mobiltelefonon és

egyéb elektronikus kiegészítõ-
kön keresztül lesz elérhetõ a
Gândul – jelentették be országos
napilap tulajdonosai. A döntés
okai mögött vélhetõen anyagi
okok húzódnak, hiszen a Ro-
mániai Példányszám-auditáló
Hivatal legutóbbi kimutatásai
szerint a Gândul a tavalyi év
utolsó hónapjaiban, valamint
az év elején mindössze 12 ezer
példányszámban jelent meg.
Ennek ellenére még mindig te-
kintélyes napilapnak számít Ro-
mániában. 

Cristian Tudor Popescu, a na-
pilap alapító publicistája a reali-
tatea.net hírportálnak adott nyi-
latkozatában kijelentette, egyál-
talán nem lepte meg a kiadó
döntése. „Az elmúlt évtizedben
az írott sajtó folyamatos erodá-
lódásának voltunk tanúi. Az új-
ságok nem tudtak olvasókat sze-
rezni, csak „mankóval”, azaz
különbözõ ajándékokkal, ame-
lyeket az újság mellé aggattak.
Sajnos az évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a papír-alapú új-
ságoknak már nincs jövõje” –
fogalmazott. A neves publicista
bevallotta, hogy érzelmileg na-
gyon is megviseli a váltás. „Ter-
mészetes, hogy megvisel, a
nyomtatott sajtóban dolgozok,
több mint húsz éve, a reggeli új-
sággal a kezemben éltem le az
életem, olvasva azt, amit elõzõ
este dolgoztam. Egy szomorú,
gyászos esemény ez számomra,

de ami ugyanakkor csöppet sem
lep meg” – nyilatkozta CTP a
realitatea.net-nek. 

A mértékadó román országos
napilapok egyébként alaposan
megszenvedték az országot
2009 óta keményen sújtó gazda-
sági válságot: a válság kezdete
óta több lap is eltûnt az újság-
standokról, s már csak inter-
netes felületen vagy már ott sem
olvasható. 

Korábban erre a sorsra jutott
egyebek között a Cotidianul cí-
mû napilap, amelyet a Realita-
tea-Caþavencu kiadóvállalat már
nem kívánt fenntartani, majd
Cornel Nistorescu volt fõszer-
kesztõ vásárolta meg a lapot, át-
mentve a kiadványt az interne-
tre. A Ziua címû napilap azon-
ban teljesen megszûnt, akárcsak
a Gardianul, melyek kiadói hát-
tere soha nem volt átlátható. A
még megjelenõ román napilap-
ok is alapos átalakuláson men-
tek át a válság hatására. A pia-
con maradt sajtótermékek szinte
kivétel nélkül megszüntették
szombati számukat, és havi öt-
szöri alkalomra csökkentették
megjelenésüket. Kivételt képez
az elmúlt egy évben jelentõs
anyagi beruházás révén fejlesz-
tett és agresszív piaci hódításba
kezdett Adevãrul, valamint az
Evenimentul zilei. Ez utóbbi
azonban szintén látványosan
csökkentette oldalszámát és az
újság méretét, hogy helytállhas-
son a piacon. Az elmúlt hóna-
pokban szinte valamennyi tekin-
télyes román országos napilap
olvasottsága csökkent. 
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Szunnyadó tigris az indiai médiapiac

„India kreatív erõi még mindig alvó tigris-
ként várják, hogy felébredhessenek” –
mondta el James Murdoch, a News Corp.
médiamamut elnök-vezérigazgatója. A
KPMG tanácsadócég kimutatása szerint
az ország média- és szórakoztatóipara ti-
zenegy százalékos növekedést ért el 2010-
ben, s 14,54 milliárd dolláros forgalmat
bonyolított. 2015-ig évi 14 százalékos nö-
vekedést jelez elõre a cég, így az iparág
28,3 milliárd dollárossá duzzadhat akkor-
ra. Murdoch szerint azonban akár 120 mil-
liárdos is lehetne az iparág, ha az ország ki
tudná használni kreatív tehetségeit és dús-
gazdag kultúráját. 

A líbiai háború abszolút gyõztesei: az al-Dzsazíra hírtévé és a Facebook közösségi portál

Megszûnik a Régió Rádió
ÚMSZ

Elhallgatott a sepsiszentgyör-
gyi Régió Rádió, amelyen a

búcsúszöveget szombat délután
fél hatkor olvasta fel Willmann
Walter rádiós szerkesztõ. A kö-
vetkezõ idõszakban a rádió frek-
venciáin csak zene szól. Lapunk
információi szerint a tulajdono-
sok, Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere és Tamás
Sándor megyei tanácselnök egy
új típusú rádiót akarnak indítani
a Régió helyett. „Egy teljesen új
csapattal, az autonómia-harcot
felvállaló rádió helyett egy 14 és
28 év közötti korosztályt megcél-
zó fiatalos rádió indul” – tudta
meg lapunk. A Régió Rádiót
Willmann 2006 õszén Erdély

Andrással és Csinta Samuval kö-
zösen alapította, egy önálló, sa-
ját hangján megszólaló, a térség
híreit közvetítõ regionális rádió
életre hívását tûzve ki célul,
amelyre, meglátásuk szerint az
autonómiára törekvõ Székely-
földnek szüksége van. ,,Kiderült,
hogy a frekvenciatulajdonosok
részérõl erre nincs igény, amire
meg igény van, ahhoz mi nem
társulunk” – áll a Willmann
Walter által aláírt, lapunkhoz is
eljuttatott közleményben.
,,Voltak elvárásaink, ezeket nem
sikerült teljesíteniük, nem lett
megyei rádió, és anyagi szem-
pontból is ráfizetésessé vált” –
magyarázta a váltás okát a Há-
romszéknek nyilatkozó Antal Ár-
pád.

Lemegy a papírról a Gândul

A katari al-Dzsazíra hírszájtjának nézettsé-

ge az észak-afrikai zavargások egy hónapja

alatt közel 2500 százalékkal nõtt, a nem-

zetközi média a térség országaira irányítot-

ta a figyelmet. Romániában a legtöbben 

a tévébõl tájékozódnak az eseményekrõl. 

Rossz döntés volt Románia 
beavatkozása a líbiai akcióba?

Lapunk internetes olvasóinak nagy rész
úgy véli, hogy Romániának nem kellett
volna bekapcsolódni a nemzetközi erõk lí-
biai katonai akciójába. A maszol.ro szava-
zógépén feltett legutóbbi kérdésünkre (Ön
szerint hogyan kellene Romániának bekapcso-
lódnia a nemzetközi erõk líbiai katonai akciójá-
ba?) válaszoló olvasók mintegy hetven szá-
zaléka véli úgy, hogy az országnak semmi-
lyen formában nem kellett volna bekacso-
lódni a líbiai akcióba. A válaszadók húsz
százaléka szerint fegyverekkel és katonák-
kal kell támogatnia az országnak a nem-
zetközi katonai akciót, míg tíz százalék a
passzív részvétel mellett foglalt állást. 

E heti kérdésünk: 
Ön szerint mennyire hitelesek a Wikileaks által
nyilvánosságra hozott dokumentumok?
1. Nagyon.
2. Csak részben igazak.
3. Egyáltalán.



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Lélek Boulevard
(ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(sor.)
12.15 Egy kis művészet
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Vannak vidékek
(ism.)
15.45 Élő népzene (ism.)
16.15 Kézművek
16.30 Az állatok világa
18.00 25. szélességi fok
Délre (francia sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő - Friss
Kulturális magazin
21.00 Híradó
21.10 Sporthírek
21.15 Váltó
Gazdasági Híradó
21.20 Közbeszéd
22.00 Hippolyt 
(magyar vígj., 1999)
23.35 Dunasport
23.40 Dokureflex
1.00 Zorán - A dalok és
mi (koncertf.)
3.00 Kikötő - Friss (ism.)
Kulturális magazin
3.10 Közbeszéd (ism.)
3.45 Isten kezében 
- A hit pajzsai (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Én a vízilovakkal va-
gyok (olasz vígjáték)
13.05 Kötelék nélkül
(amerikai akciófilm) 15.05
Lányok a pácban (amerikai
romantikus vígjáték)
16.50 Nagy zűr Korzikán
(francia vígjáték) 18.35
Féktelen vírus (Dr. Végzet)
(am. akciófilm) 20.15 Az
emberevő cápa (olasz-am.
film) 22.10 A sivatag vám-
pírjai (am. horror) 23.55 V
mint vérboszszú (am.-
angol-német film)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém (reality show)
15.00 Teleshopping 15.15
Rejtett szerelem (török so-
rozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 Menyet anyá-
nak 5 20.30 Szerelem.ro
(reality show) 21.30 Ezel
(krimi sorozat) 23.00 Ha-
lálos talány (amerikai
thriller, 1996) 1.00 Pain-
killer Jain (kalandfilm so-
rozat)

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

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 A libák nem
szállnak a mennybe (soro-
zat) 12.45 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Az
igéret (sorozat) 18.30 Bel-
la Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (sorozat)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 21.30 Elisa
nyomában (am.-mex. soro-
zat) 22.30 Éjszakai törté-
netek

FILM+ACASÃ
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Pro Tv, 20.30
Lara Croft: Tomb Raider

A gyönyörű régészlány, különc milliomos-csemete és kép-
zett harcos Lara Croft egy éjszaka furcsa ketyegésre lesz fi-
gyelmes. Rövid keresés után egy különös órát talál a kastély
egyik titkos szobájában. Az órát még édesapja rejtette el a
halála előtt, aki egy levelet is írt Larának, melyben kéri,
hogy az óra segítségével szerezze meg a fény háromszög-
ének két felét.

DUNA Tv, 22.00
Hippolyt

Schneider úr a rendszerváltást követő években vált újgaz-
dag polgárrá, szippantóautója szállítmányának révén “csi-
nált aranyat”. De Schneider a megszerzett vagyon ellenére
megmaradt egyszerű kisembernek. A megszerzett pénz és a
feleség azonban kötelez: “rangot” és mellé arculatot kell
szerezni. Schneiderné tehát dönt: ha lakáj a divat, hát nekik
is szükségük van lakájra.

m1, 22.45
Barbarossa

Itália a XII. században. Barbarossa Frigyes fő célkitűzése,
hogy birodalma határait kiterjessze az észak-olaszországi
városállamokra is. Ennek érdekében több megtorló hadjára-
tot is vezet az önállóságát védelmező Milánó, és a hozzá
kapcsolódó városállamok ellen. Egy vadászaton egyszer
vadkan támad rá, és az életét éppen a milánói kovács fia, a
kis Alberto da Giussano menti meg.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Mariazell 
és Magyarország vallási
kapcsolatai
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Zenelánc
14.50 Szép otthonok, 
remek házak
15.15 Aranymetszés
16.10 Afrika gyöngysze-
me (port. kaland sor.)
16.55 Úri házak titkai
(francia sor.)
17.55 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar válogatott
19.15 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 JazzEmber
22.35 Hajónapló 
(magyar sor.)
1.45 Záróra
0.20 Médiaguru
0.45 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
1.30 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
Autósmagazin
7.25 Fókusz reggel 
(ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.15 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 NekedValó (2010)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 ValóVilág 
- Kihívás (élő)
23.15 Kígyófej 
(am. akcióf., 2004)
Utána: RTL hírek
0.55 Szörföljetek lúzerek!
(amerikai vígjáték, 2006)
2.40 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Árva angyal 
(mex. sor.)
13.25 Winnetou és barát-
ja, Old Firehand (német-
jug. western, 1966)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós 
játszma
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House 
(am. sor.)
23.25 Született feleségek
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Doktor Donor 
(Három folyam) (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV

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

10.30 Gyilkos sorok 11.30
Egy kórház magánélete
12.30 A narancsvidék (so-
rozat) 13.25 Columbo:
Matt két lépésben (ameri-
kai krimi) 14.55 Nyomta-
lanul (sorozat) 16.40 CSI
(sorozat) 17.35 Gyilkos
számok (sorozat) 18.30
Gordon Ramsay 19.25 A
dadus (sorozat) 20.05
Jóbarátok (sorozat) 20.30
Két pasi - meg egy kicsi
(sorozat) 21.02 Gyilkos
számok (sorozat) 22.25
Éden Hotel

7.00 Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00 Sport.
ro Hírek 13.10 American
Gladiators 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00
Pontos sportidő (live)
20.15 Ne kezdj ki
Seagal-al 21.00 Sport.
ro Hírek (live) 22.00
BoxBuster 23.00 Wrest-
ling WWE

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Volt egyszer egy
Táncdalfesztivál
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.25 Hrvatska kronika
14.55 Ecranul nostru
15.25 Nino Rota 
- a filmzenék mágusa
(portréf.)
16.25 Optika
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.25 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Maupassant 
filmklasszikusok 
(francia sor.)
22.10 Az Este
22.45 Barbarossa 
(olasz történelmi dráma,
1. rész, 2009)
0.30 Múlt-kor
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 Elfelejtett Istenek
11.30 Szerelem 
a képernyőn túl
11.55 Eurovision 2011
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Az összeillő pár 
– reality show
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 Négy szem közt
22.10 A kísértetház
(amerikai-dán-német-por-
tugál romantikus dráma,
1993)
Sz.: Jeremy Irons, 
Meryl Streep, 
Winona Ryder, 
Antonio Banderas
0.40 Az összeillő pár
(reality show) 
(ism.)
1.40 Négy szem közt
(ism.)
2.30 Közelebb hozzád
(ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sor.) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 A sötét igazság
(amerikai filmdráma,
2007)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.30 Lara Croft: 
Tomb Raider 
(am. akcióf., 2001)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sor.)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sor.)
1.00 Lara Croft: 
Tomb Raider 
(am. akcióf., 2001) 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Látogatók 
Amerikában 
(francia-amerikai vígjáték,
2001) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Lopakodók 3 
(amerikai akciófilm,
2004)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Lopakodók 3 
(amerikai akcióf.) 
(ism.)
2.30 Office 
(am. sor.)

7.00 Kincskeresők 
(amerikai kalandfilm,
2003)
9.00 Teleshopping
10.00 A Vijelie család 
kalandjai
11.15 Viceversa 
(reality show)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Kötekedők 
krónikája
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
0.30 A pók hálójában
(amerikai-német-kanadai
krimi, 2001)
2.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.30 A pók hálójában
(amerikai-német-kanadai
krimi, 2001) (ism.)

6.30 Végzetes 
másodpercek
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
9.00 Halálos fogás 
- Nehéz az élet
10.00 Piszkos munkák 
- Kéményseprő
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
- Jon, Kate és 8 gyerek

13.00 Autókereskedők 
- Lexus
14.00 Állítólag... 
- Termit és jég
15.00 Piszkos munkák 
- Madárköpet-szakértő
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Pokoli órák
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Guatemala
20.00 Állítólag... 
- Zuhanó és kilőtt golyó
21.00 Szétépítők 
– Felvillanyozva
21.30 Hogyan készült?
Faragott faszobrok, 
taposógépek
22.30 A túlélés 
törvényei 
- Sierra Nevada
23.30 Édesvízi szörnyek 
- Kígyófejű hal
0.30 Cella-napló 
– Kansas
1.30 Futballhuligánok

7.00 Teleshopping
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európába
15.30 Szuper elektrónikai
eszközök (ism.)
16.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 A Simpson 
család (am. rajzf.)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sor.)
21.00 Késhegyen 
– informatív műsor
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Casavargó halász
23.35 Starhunter 
(kan. sci-fi sor.)
0.35 Qian király 
(kínai kaland sor.) 
(ism.)
1.30 Vallomások 
(ism.)
2.30 Gitárok ideje 
(ism.)
3.25 Késhegyen 
– informatív műsor (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
református egyházi 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Sláger-
óra 16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Auguszta és Bertold
napja van.
Az Auguszta nõi név a la-
tin eredetû Augustus
(Ágost, Ágoston) férfinév
párja. A latin név jelentése:
magasztos, fennkölt.
A Bertold férfinév a ger-
mán Berthold (Berchtold)
névbõl származik. Jelenté-
se: fényes, híres + uralko-
dó, tevékeny.
Holnap a Zalán nevûeket
köszöntjük.

Évforduló
• 1464 – Hunyadi Mátyást
magyar királlyá koronáz-
zák.
• 1885 – ezen a napon szü-
letett Kosztolányi Dezsõ
magyar író, költõ, mûfor-
dító, újságíró (meg-
halt 1936-ban).
• 1912 – A Déli-sarkról
visszatérõ Robert Falcon
Scott kapitány és bajtársai
(Wilson, Bowes, Oates)
életüket vesztik a hóvihar-
ban.  
• 1974 – Elõször közelíti
meg és küld fényképeket
ûrszonda (Mariner–10) a
Merkúrról.
• 1989 – A rákoskeresztúri
Új köztemetõben Kralo-
vánszky Alán régész és a
Budapesti Igazságügyi
Orvosszakértõi Intézet
szakcsoportja megkezdik a
Nagy Imre-per áldozatai-
nak exhumálását és azono-
sítását.

Vicc
Hajnali négykor jön haza a
férj a kocsmából, s elkezd

halkan vetkõzni az ágy mel-
lett. Erre felkel az asszony: 
– Hova mész ilyen korán, Bé-
la?
– Igazad van, asszony, visz-
szafekszem.

Recept
Vörösboros sonkakocsonya 
Hozzávalók: 1 kg nyers füs-
tölt sonka (vagy tarja), 50
dkg disznóbõrke, 5 dl vörös
bor, 2 dl borecet, 1 fej vörös-
hagyma, 3 gerezd fokhagy-
ma, mokkáskanál õrölt
gyömbér, törött bors (só nem
kell bele).
Elkészítése: A füstölt sonkát
egy napig áztassuk hideg víz-
ben. Néhányszor cseréljük
rajta a vizet. Másnap a vizet
leöntve róla az összevágott
szalonnabõrkével együtt az
ecetes borba tesszük, és any-
nyi vízzel egészítjük ki,
amennyi ellepi. Hozzáadjuk
a felkarikázott vöröshagy-
mát és a zúzott fokhagymát,
a fûszereket. Nagyon puhára
fõzzük, kicsontozzuk, és
éles késsel felszeleteljük a
sonkát. A kocsonyalevet fi-
nom szûrõn átszûrjük, és a
kocsonyaforma aljára ujjnyi
levet öntve, hagyjuk megal-
vadni. Keménytojás-kariká-
kat teszünk rá, erre fõtt cék-
lakarikákat, savanyú ubor-
kát. Ujjnyi levet ráöntve,
hagyjuk megdermedni. Rá-
rakva a hosszú darabokra
vágott húst, öntsük le a töb-
bi lével. Ha megalvadt, egy
tálra borítva, rakjuk körül
cékla- és uborkakarikákkal,
tormacsomókkal. Szeletekre
vágva tálaljuk.

2011. március 29., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Jelenleg ön tisztán látja saját cél-
jait. Tartson önvizsgálatot, és sa-
ját lelkében keresse a választ sok
fontos kérdésre. Személyiségének
elõnyös oldalát mutassa ki.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Tudását és legjobb képességeit
mutatja, ami pozitív fejleménye-
ket hoz. Élvezi, hogy népszerûsé-
ge egyre nõ. Igényli a személyes
kapcsolatot sikeres emberekkel.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Életkedve, alkotótevékenysége és
kreativitása erõteljesebb, mint
valaha. Izgalmas romantikus
közjátékban lehet része. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kellene némi idõt szánnia arra,
hogy megnézze, mit kell tennie a
háztartásában. Sok apró felada-
tot hanyagolt el a télen. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A naponta apránként elvégzett
munka meghozta gyümölcsét,
végre meglátszik a szorgalom
eredménye is. Jól tette, hogy fel-
készült minden eshetõségre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szenzációs akciók csábítják vá-
sárlásra. A pénztárcája viszont
óvatosságra inti. Ne vegyen meg
most olyat, ami nem tartozik a
hasznos dolgok közé.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Mintha megérintette volna a ta-
vasz szele. Legutóbb kamaszko-
rában volt ilyen szerelmes. Az
sem baj, ha ma ismét tizenéves
módjára viselkedik.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy kapcsolat megromlásának
súlyos anyagi következményei le-
hetnek. Ha tárgyilagosan értéke-
li a helyzetet, jobb, ha félreteszi
büszkeségét, és keres egy kölcsö-
nösen elfogadható megoldást.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Rokona nehéz idõt él át. Taná-
csért, talán kölcsönért is önhöz
fordul. Ha teheti, segíti a bajba-
jutottakat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Rendkívül sokirányú tevékenysé-
get kell ma folytatnia. Próbáljon
összpontosítani feladatára, ne
hagyja szétszóródni figyelmét.
Hangulata erõsen ingadozó.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A planéták energiáit használja
éles gondolkodásra. Még mindig
figyelmet igényel egy korábbi
probléma. Romantikus ügyei jól
alakulnak.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bolygója arra figyelmezteti, hogy
kerülje el a heves reakciókat, im-
pulzív tetteket és az elhamarko-
dott döntéseket. Ez negatív ha-
tással lenne további életére.

Horoszkóp
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Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A péntek esti, budapesti
0-4 után Magyarország

labdarúgó-válogatottja ma es-
te Amszterdamban mérkõzik
meg ismét a világbajnoki
ezüstérmes Hollandiával. A
tudásbeli különbség tudatá-
ban Egervári Sándor tanítvá-
nyai a minél jobb helytállást
célozzák, no meg a gólt, ami
a Puskás Ferenc Stadion több
mint 25 ezer nézõje elõtt nem
jött össze. „Elek és Lipták
sárga lapok miatt nem játsz-
hat, de ennél több változta-
tást tervezek. Ez elsõsorban

nem a pénteki teljesítmény
kritikája, inkább bizonyos
posztokon kicsit más stílusú
labdarúgókra lesz szükség” –
nyilatkozta a magyar szövet-
ségi kapitány a telki edzõ-
központban tartott sajtóbe-
szélgetésen. A ma esti hol-
land–magyar összecsapás a
15. lesz, a hollandok eddig
hét, a magyarok öt sikert
könyveltek el a két döntetlen
mellett. A legutóbbi hat talál-
kozón mindannyiszor a hol-
landok diadalmaskodtak,
mostanáig az utolsó magyar
gyõzelem 1984 októberében
volt. A legutóbbi három ösz-
szecsapáson fölényes holland
gyõzelem született: 1994-ben

Eindhovenben 7-1-re, tavaly
nyáron Amszterdamban 6-1-
re nyert az Oranje, míg múlt
pénteken 4-0-ra Budapesten.
A magyarok repülõgépe teg-
nap kora délután landolt
Amszterdamban. Szintén ma
este Solnában a svédek a
moldávokat fogadják, és vár-
ható sikerükkel megelõzhetik
a magyarokat az E csoport
táblázatán. A magyaroké
mellett további öt csoportban
játszanak, ma összesen tíz
Eb-selejtezõ kerül megrende-
zésre. Az A csoportban a tö-
rökök az osztrákokat, a bel-
gák pedig az azerieket fogad-
ják, a szextettben százszáza-
lékos teljesítménnyel vezetõ

németek ezúttal nem lépnek
pályára. A C csoportban a
szerbek az észtek, a szlové-
nok pedig az északírek vendé-
gei lesznek, tehát az a kérdés,
hogy ki közelít a 13 pontos,
veretlen listavezetõ olaszok-
hoz. Az F csoportban Tel
Avivban Izrael Grúziával
meccsel, s ha a vendégek
nyernek, a 11 ponttal vezetõ
görögök elé kerülnek a ha-
tosban. Az I csoportban
Csehország–Liechtenstein-
és Lit-vánia–Spanyolország-
találkozókat rendeznek, s
aligha borul a papírforma. A
D csoportban Románia Lu-
xemburgot fogadja Piatra
Neamþon. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Az elsõ két hely egyiké-
nek megszerzése gondo-

latával indult útnak, s ma a
sereghajtóval vív szégyen-
rangadót: folytatódik a ro-
mán labdarúgó-válogatott
vesszõfutása.  

Tizenöt perccel 20 óra
elõtt tehát Románia–Luxem-
burg-találkozó kezdõdik
Piatra Neamþon, az összesen
kilenc mérkõzésen három
pontot gyûjtött csapatok ösz-
szecsapása. A zenicai 1-2
után Rãzvan Lucescu jócs-
kán változtat kezdõcsapatán,
amelybõl kikerül Rapa,
Goian, Tamaº, Florescu,
Alexa és Deac is! A román
szövetségi kapitány minden
bizonnyal a Pantilimon –
Sãpunaru, Gardos, Papp,
Raþ – Torje, Mureºan, Cocis,
Zicu – Mutu, Marica kezdõ-
csapatnak szavaz bizalmat.
Mutu könnyebb sérülését or-
vosolni fogják a válogatott
doktorai, a Tamaºét viszont
nem. Cristian Chivu erre a
találkozóra is beteget jelen-
tett, visszautazott Olaszor-

szágba, ahol viszont csapatá-
val, az Internazionaleval,
kész az AC Milan elleni
csúcsrangadóra!

A másik oldalon Luc
Holtz feltehetõleg Joubert –
Schnell, Blaise, Hoffmann,
Mutsch – Payal, Gerson,
Bettmer – Laterza, Joachim,
Leweck összeállításban
kezd. A meccsen törökök
fújják a sípot, élükön Hu-
seyin Göcekerl.

Ez lesz a két csapat ötödik
találkozója, az eddigieken
Luxemburg pontot, de még
gólt sem szerzett, míg Romá-
nia összesen 16 alkalommal
zörgetett hálót. Igaz, leg-
utóbb, 2007-ben Luxem-
bourgban, „csak” 2-0-ra
nyertek a „trikolórok”. Rãz-
van Lucescu huszadik alka-
lommal ül a román váloga-
tott kispadján, mérlege hét-
hét döntetlen és vereség mel-

lett öt gyõzelem, és 19-25-s
összgólarány. 

Bármi is történik addig, a
kapitány csak júniusban jut-
hat a menesztés sorsára, s ért-
hetõen ragaszkodik posztjá-
hoz, hiszen minden gyõzele-
mért százezer eurós prémiu-
mot kap. Újabban azt a célt
tûzték ki elé, hogy hat pontot
gyûjtsön Luxemburg és
Bosznia-Hercegovina ellen.
Bármennyire is hihetletlenül

hangzik, de a román csapat
még megszerezheti az osz-
tályzót jelentõ csoportmáso-
dik helyet. Jelenleg a 12 pont-
tal vezetõ Franciaország nyo-
mában Fehéroroszorszég (8
pont), Albánia (8), Bosznia-
Hercegovina (7), Románia
(2), Luxemburg (1) a sor-
rend, tehát négyes versenyfu-
tás lesz a második helyért.
Természetesen az egymás el-
leni eredmények lesznek a
legfontosabbak, de az is szá-
mítani fog, hogy ki mire ké-
pes a már csoportgyõztesnek
tekinthetõ franciákkal szem-
ben. A románok és a fehér-
oroszok hazai pályán fogad-
ják a gall kakasosokat, a bos-
nyákok Párizsban játszanak
velük, az albánok pedig Tira-
nában és a Fények Városá-
ban is. Mind a négy csapat
megmérkõzik Luxemburg-
gal, a románok kétszer is, s
lesznek a direkt meccsek: Ro-
mánia–Bosznia-Hercegovi-
na, Románia–Fehérorosz-
ország, Albánia–Románia,
Bosznia-Hercegovina–Albá-
nia, Bosznia-Hercegovina–
Fehéroroszország és  Fehér-
oroszország–Bosznia-Herce-
govina. 
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Röviden
Kizárták a Saubert 

A Forma–1-idényt nyitó
vasárnapi Ausztrál Nagydí-
jat követõ mûszaki ellenõr-
zés során kiderült, hogy a
két Sauberen a hátsó szár-
nyak egyik eleme szabály-
talan volt, ezért a mexikói
Sergio Perezt és a japán
Kobajasi Kamuit diszkvali-
fikálták. A csapat fellebbe-
zett a döntés ellen. A mó-
dosított végeredmény: 1.
Sebastian Vettel (német,
Red Bull), 2. Lewis Hamil-
ton (brit, McLaren), 3.
Vitalij Petrov (orosz, Re-
nault), 4. Fernando Alonso
(spanyol, Ferrari), 5. Mark
Webber (ausztrál, Red
Bull), 6. Jenson Button
(brit, McLaren), 7. Felipe
Massa (brazil, Ferrari), 8.
Sébastien Buemi (svájci,
Toro Rosso), 9. Adrian
Sutil (német, Force India),
10. Paul di Resta (brit,
Force India). 

Kupameccsek a Pro TV-n

Véglegesítették a labdarú-
gó-Román Kupa elõdöntõ-
inek menetrendjét, a mér-
kõzésekrõl a Pro Tv számol
be élõben. A mûsor: ápri-
lis 29., szerda, 20.45 óra:
Steaua–Brassó FC; április
21., csütörtök, 20.45 óra:
Besztercei Gloria–Dina-
mo; május 11., szerda,
20.45 óra: Brassói FC–
Steaua; május 12., csütör-
tök, 20.45 óra: Dinamo–B.
Gloria. 

Megoldott 
Fradi-gondok?

A Nemzeti Sport informá-
ciói szerint április elsejétõl
már ismét az anyaegyesü-
let finanszírozhatja a Fra-
dit. A lap a hétfõi számá-
ban azt írja, hogy a márci-
us 31-én távozó Berki
Krisztián utódját a vezér-
igazgatói poszton a legna-
gyobb titokban kezelik, és
senki nem volt hajlandó
megerõsíteni, hogy az utód
Orosz Pál volt kommuni-
kációs igazgató lesz.

„Rangadó” Luxemburg ellen

A nyeretlen Luxemburg elleni három pont nagyon kell Rãzvan Lucescunak és tanítványainak Fotó: Mediafax

Labdarúgás

T. J. L. 

A válogatott Eb-selejte-
zõi miatti bajnoki szü-

netet kihasználó csapatok
barátságos formaellenõrzõ
mérkõzéseket vívtak. Kisi-
nyovban két Liga-1-es csa-
pat lépett pályára a Dacia el-
lenében. A Steaua 4-0-ra
nyert, a gólokat Surdu,
Maicon (2) és Bilaºco sze-
rezte. A temesváriak csak az
utolsó percben tudták beven-
ni a moldáv kaput, az egyet-
len gólt Zãgrean szerezte. A
FC Vaslui 2-1-re verte a szin-
tén moldáv Milsani Orheit,
a gyõztesektõl Zmeu és Yero
Bello volt eredményes. Az
Anatóliában edzõtáborozó
Rapid két gól nélküli remit
ért el török csapatok, az
Antalyaspor és a Belediyes-
por ellen. Meglepetésre, az
élvonalban listavezetõ gala-
ciak nem tudták legyõzni a
másodosztályú Polit, a iaºi-
iak 1-0-ra nyertek Gado gól-
jával. A CFR 1907 nem ját-
szott, de a bajnokcsapat
mégis bekerült a sportsajtó
híreibe. Iuliu Mureºan ko-
lozsvári klubelnök a 2011–
12-es Európa-liga selejtezõi-
ben való szereplést szavatoló
harmadik vagy negyedik
hely megszerzését tûzte ki a
gárda új céljául, miután a
címvédés reményei elszáll-
tak. A „vasutasok” április-
ban nyolc bajnoki mérkõzést
vívnak, közülük pár sors-
döntõ lehet: a Rapid, a FC
Vaslui és az Oþelul is a Gé-
pész utcába látogat, azaz há-
rom, a kolozsváriak elõtt ta-
nyázó csapat „skalpját” kel-
lene megszerezni. 

Maicon-dupla

Moldovában Visszavágó Amszterdamban 

Kézilabda

ÚMSZ

Jelentõs hátrányba ke-
rült az MKB Veszprém a

Barcelona otthonában a férfi
-kézilabda-Bajnokok Ligája
nyolcaddöntõs párharcának
elsõ mérkõzésén, vasárnap
este. Az elsõ félidõ elején a
hazaiak (6-4), aztán a ven-
dég magyarok vezettek (10-
12), a hajrá azonban a kata-
lán alakulatnak sikerült job-
ban. Végeredmény 28-21,
Mocsai Lajos csapatából
Sulic (5), Császár (4),
Iváncsik G. (4), Perez (3),
Vujin (3) és Terzic (2) volt
eredményes. 

A visszavágót szombaton
rendezik a Veszprém Aréná-

ban, telt ház elõtt, hiszen a je-
gyek már hetekkel korábban
elkeltek. A hatodik Barcelo-
na–Veszprém BL-párharc-
ban is elõbbieknek áll a zász-
ló. A mostanit megelõzõen
ötször kerültek egymással
szembe a legrangosabb kupa-
sorozatban, és csak egyszer
bizonyult összesítésben jobb-
nak a Veszprém.

A másik magyar érdekelt,
a Pick Szeged szombaton sa-
ját közönsége elõtt kapott ki
27-26-ra a Flensburg-Hande-
witt csapatától, így már egy-
értelmûen a német gárda az
esélyes a továbbjutásra.

További eredmények:
Chambéry (francia)–Ciudad
Real (spanyol) 24-27, Boszna
Szarajevo (bosnyák)–Cse-
hovszki Medvegyi (orosz)

22-31, Croatia Zágráb (hor-
vát)–Rhein-Neckar Löwen
(német) 28-31, Kadetten
Schaffhausen (svájci)–Mont-
pellier (francia) 31-26, Ham-
burger SV (német)–Vallado-
lid (spanyol) 28-22, KIF Kol-
ding (dán)–THW Kiel (né-
met) 29-36. A visszavágókat
e héten rendezik.

A versenyben maradt ro-
mán csapatok váltakozó si-
kerrel szerepeltek, de mind-
ketten kiharcolhatják a to-
vábbjutást. A KEK-ben a
Resicabányai UCM örökébe
lépett CS Caraº Severin 28-
22-re kikapott Szkopjéban a
macedón Vartartól, a Chal-
lenge-kupa negyeddöntõiben
viszont a ªtiinþa Dedeman
33-24-re verte Bákóban a
norvég OIF Arendalt. 

Sima veszprémi vereség
született Barcelonában

Labdarúgás

T. J. L. 

A brazil labdarúgó-válo-
gatott a 19 éves Neymar

két góljával vasárnap este 2-
0-ra legyõzte Skóciát az
Arsenal londoni stadionjá-
ban rendezett barátságos
mérkõzésen. A találkozó
alatt az egyik drukker egy ba-
nánt dobott be a pályára,
amely ugyan senkit sem talált
el, ám Neymar mégis sértve
érezte magát: „Végtelenül
szomorú vagyok az efféle
rasszista megnyilvánulások
miatt. Játszani jöttünk ide, és
ilyesmi történik...” – nyilat-
kozta a Sport TV-nek a fiatal
csatár. További eredmények:
Nigéria–Etiópia 4-0, Algé-
ria– Marokkó 1-0, Elefánt-
csontpart–Benin 2-1, Mo-
zambik–Zambia 0-2, Niger–
Sierra Leone 3-1. 

Szerdán ismét barátságos-
nagyüzem lesz világszerte.
Az érdekesebbnek ígérkezõ
mérkõzések közül talló-
zunk: Fehéroroszország–
Kanada, Kína–Honduras,
Kolumbia–Chile, Costa Ri-
ca–Argentína, Ciprus–Bul-
gária, Franciaország–Hor-
vátország, Görögország–
Lengyelország, Mexikó–Ve-
nezuela, Nigéria–Kenya,
Peru–Ecuador, Írország–
Uruguay, Szlovákia–Dánia,
Egyesült Államok–Paragu-
ay, Csehország–Liechten-
stein. 

Magyarországon a Liga-
kupa elõdöntõinek elsõ ösz-
szecsapásait rendezték meg
a múlt hét végén, vendégsi-
kerek születtek: Zalaegersze-
gi TE–Paksi FC 1-2 és
Szombathelyi Haladás–Deb-
receni VSC 0-2. A visszavá-
gókat március 30-án, szer-
dán rendezik. 

Kicsúfolták Neymart
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