
Teljes a hírzárlat Romániában a magyar kormány által biztosított oktatási-nevelési támogatás

körül. Az Iskola Alapítvány munkatársai széttárt karokkal fogadják azokat a szülõket, akik a

korábban megszokott határidõig, április 15-ig szeretnék megpályázni a mintegy 300 lejes jutta-

tást, ugyanis Budapest nem tájékoztatta az alapítványt arról, hogy mi lesz a továbbiakban. Uli-

csák Szilárd miniszteri biztos egy vajdasági lapnak azt nyilatkozta, szigorítanak a feltételeken,

mert sok a visszaélés: nem magyar nemzetiségûek is kaptak pénzt támogatás címén. 7. oldal 

A Fukusima atomerõmûben
kiszámíthatatlan a helyzet

alakulása – jelentette ki a japán
miniszterelnök. A japánok azon-

ban megszokták már a veszélyez-
tetettséget – számolt be az ÚMSZ-
nek egy Yokohamában élõ ma-
gyar mérnök. 2. és 4. oldal 

Egy szavazat hiányzott ah-
hoz, hogy a képviselõház teg-

nap elfogadja azt a politikai nyi-
latkozatot, amely az ellenzéki
honatyák kezdeményezésére el-
ítélte volna a magyarországi poli-
tikusok március 15-i kijelentéseit.
A kedélyeket paprikázta, hogy az
ülésvezetõ Ioan Oltean képviselõ-
házi alelnök elõbb a dokumen-
tum elfogadását jelentette be,
majd azt, hogy mégsem fogadták
el a külügyi szakbizottság által
délelõtt láttamozott nyilatkoza-
tot, mivel nem volt meg az elfoga-
dásához szükséges fele plusz egy
szavazatos többség. 3. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1276 ▲
1 amerikai dollár 2,9245 ▲
100 magyar forint 1,5420 ▲

Füttyszótól zengett a Gopo

Florin ªerban Ha fütyülni akarok, fütyülök cí-
mû filmje az idei Gopo-gála legnagyobb
nyertese, 13 jelölésbõl hetet váltott díjra, az
év legjobb filmje és a legjobb rendezõ kate-
góriákban is nyert. A magyar jelöltek, Fel-
méri Cecília és Hatházi András egyetlen
díjat sem vihettek haza Bukarestbõl.

Jobb idõk várnak Líbiára?

A líbiai nép és Moammer el-Kadhafi jövõ-
jérõl tárgyal Londonban 35 ország – köz-
tük Románia – külügyminisztere. Bár
London és Párizs ragaszkodik ahhoz,
hogy a diktátort állítsák bíróság elé, nem
zárják ki az önkéntes számûzetést sem. 

Média 9

Vezércikk 3

Aktuális 3
Elõször ülésezett tegnap
a romaügyi munkacsoport 

A romák társadalmi beilleszkedéséhez
nem csak ágazati intézkedésekre, hanem
minden kormányzati intézmény közös
erõfeszítésére van szükség – jelentette ki
Markó Béla miniszterelnök-helyettes teg-
nap a romaügyi munkacsoport ülésén.

Aktuális 2

Titkok tudói
Szinte biztosra vehetõ, hogy az amerikai
külügyminisztériumnak nem a Románi-
ával kapcsolatos információk fájtak,
amikor a lehetõ legkeményebb kézzel

próbálta megtalálni majd
megtorolni a titkosnak
nyilvánított hírek áradá-
sát, hanem a nemzetközi
élet jóval nagyobb horde-
rejû kérdései, amelyeket
az Egyesült Államok mi-
kor fegyverrel, mikor szó-
val megpróbált a maga ja-

vára hangolni. Székedi Ferenc

A fukusimai atomerõmû alkalmazottainak egészségét naponta ellenõrzik

A bukaresti Ady Endre Líceum. Jelenleg a magyar tanintézményekben tanuló nem magyar nemzetiségû diákoknak is jár a támogatás Fotó: Tofán Levente

Orbán nem

kap fejmosást
„Hivatalos jogállást” nyertek
a napszámosok, miután teg-

nap a képviselõház megszavazta
a napszámostörvény RMDSZ ál-
tal benyújtott tervezetét, amely-
nek elsõdleges célja a feketegaz-
daság felszámolása. A jogsza-
bálynak különös aktualitást ad,
hogy a statisztikai intézet a na-
pokban tette közzé a romániai
foglalkoztatottságot vizsgáló fel-
mérését, amelybõl kiderült, az or-
szágban ötven éve nem volt ilyen
alacsony a fizetésbõl élõk aránya.
Becslések szerint Romániában
több mint másfélmillióan dolgoz-
nak feketén. 6. oldal 

Törvényes

napszám(la)

HIRDETÉS

Oktatási támogatás:
titkolóznak Budapesten

Folyamatos riadó Japánban
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Röviden

Falujáró honosítás-segítõk

Közel húsz falut keresett fel eddig a Szat-
már megyei RMDSZ honosítást segítõ csa-
pata. Tasnádi István irodavezetõ az ÚMSZ-
nek elmondta, hogy eddig ezerkétszáz sze-
mélynek adtak tanácsot, illetve segítettek az
iratcsomó összeállításában. A napokban
jártak Lázáriban, Mikolában, Egriben,
Krasznamihályfalván, most készülnek az
avasi falvakba, köztük Vámfaluba és Kõ-
szegremetére. Az RMDSZ-csapat az igény-
lõknek mindent díjmentesen végez. 

Erdõsáv a szennyvíztisztító körül

Csaknem tízezer tölgy- és kõrisfacsemetét
ültetnek ki a hét végén a szatmárnémeti Er-
délyi Kárpát-Egyesület önkéntesei Halmi
és Túrterebes határában. A tájba nem illõ
szennyvíztisztító épületek körül olyan erdõ-
sávokat létesítenek, amelyek mindenben
megfelelnek a mai tájesztétikai és termé-
szetvédelmi igényeknek. Az erdõsávhoz
szükséges csemetéket az EKE a hozzá be-
folyt kétszázalékos adómegajánlásból és
adományokból vásárolta.

Hazarendelték a pozsonyi konzult

A budapesti külügyminisztérium konzultá-
cióra berendelte Farkas Gézát, a Magyar
Köztársaság pozsonyi nagykövetségének
konzulját – közölte tegnap a tárca. A po-
zsonyi Új Szó egy nappal korábban már kö-
zölte a tényt, azzal indokolva, hogy a kon-
zul sértõ megjegyzéseket tett Cirill és Me-
tód kultuszára egy interjúban. A tárca saj-
tófõosztálya szerint Farkas Géza a hivatko-
zott cikkben a magánvéleményét közölte.

Moldovai–orosz egyetértés

Moszkva és Chiºinãu egyetért a Dnyeszte-
ren túli terület kérdésében: a területnek kü-
lönleges státussal az egységes Moldovai
Köztársaság részének kell maradnia – jelen-
tette ki Szergej Lavrov orosz külügyminisz-
ter tegnap Moszkvában a moldovai kollé-
gájával, Iurie Leancával folytatott megbe-
szélés után.

Nyomoznak Kaczynski ellen

Megkezdheti a nyomozást Jaroslaw Ka-
czynksi (képünkön) ellen a lengyel ügyész-
ség: a rágalmazás gyanújával indított eljá-

ráshoz az ad alapot, hogy a konzervatív el-
lenzéki Jog és Igazságosság (PiS) elnöke, s
egyben parlamenti képviselõje hétfõn le-
mondott mentelmi jogáról.

Elhatárolódás a brutális fotóktól

Az amerikai hadsereg hétfõn közlemény-
ben szögezte le, hogy „normáitól és értékei-
tõl élesen eltérnek” azok a fotók, amelyek
halott afgán civilek mellett pózoló katoná-
kat ábrázolnak, és amelyeket a hét végén
közölt weboldalán a Rolling Stone magazin.
Egy héttel korábban a német Der Spiegel
publikált hármat az amerikai szakasz ke-
gyetlenkedéseit bemutató fotók közül.

Miniszterek komputerét törték fel

Valószínûleg feltörték az ausztrál kormány-
fõ és több miniszter számítógépét, és a gya-
nú a kínai hírszerzésre vetül – jelentette teg-
nap az ausztrál sajtó. Amerikai hírszerzési
tisztségviselõk értesítették a canberrai kor-
mányt, hogy a hackerek legalább tíz mi-
niszter számítógépén keresztül hozzáférhet-
tek több ezer elektronikus levélhez.

Gy. Z.

„Jobb idõk várnak Líbiára” –
ezzel az üzenettel nyitotta

meg tegnap délután a Londonba
összehívott nagyszabású nemzet-
közi Líbia-konferenciát David
Cameron brit miniszterelnök. A
rendezvényen 35 ország külügy-
miniszterei vesznek részt – köz-
tük Teodor Baconschi és magyar
kollégája, Martonyi János is –, to-
vábbá jelen van az ENSZ és a
NATO fõtitkára, valamint az EU
kül- és biztonságpolitikai fõképvi-
selõje. A Cameron után második-
ként felszólaló Ban Ki Mun
ENSZ-fõtitkár hangsúlyozta: to-
vábbra is „mélységesen nyugtala-
nító” hírek érkeznek a lakosság
védelmének hiányáról.

A konferencia résztvevõi szám-
ba veszik az ENSZ Biztonsági
Tanácsa határozatainak végrehaj-
tására tett lépéseket, értékelik a lí-
biai helyzetet, valamint áttekintik
azokat az intézkedéseket, ame-
lyek a polgári lakosság elleni erõ-
szak megakadályozásához szük-
ségesek. A brit külügyminisztéri-
um azt közölte, hogy szorosan
együttmûködnek a líbiai ellenzék-
kel, ugyanakkor leszögezte: a lon-
doni értekezlet nem a leendõ
tripoli kormány összeállításáról
szól, mert az a líbiai nép dolga.

Kadhafi jövõje

Az Egyesült Államok, Francia-
ország és Nagy-Britannia kész el-
állni attól, hogy bíróság elé állít-
sák Moammer el-Kadhafi líbiai
vezetõt, ha azonnal lemond a ha-
talomról, és elhagyja Líbiát – ez
az értesülés néhány órával a kon-
ferencia kezdete elõtt szivárgott
ki. Diplomáciai források szerint a
fórumon megvitatandó egyik leg-
fõbb kérdés az, hogy mi legyen
Kadhafi és családja sorsa. Bár

London és Párizs ragaszkodik ah-
hoz, hogy Kadhafit állítsák bíró-
ság elé, nem zárják ki az önkéntes
számûzetést sem.

A diktátor távozásának azon-
ban egyelõre semmi elõjele. Kad-
hafi felszólította kedden a Lon-
donban ülésezõ nemzetközi ösz-
szekötõ csoportot, hogy vessen
véget az országa elleni „barbár tá-
madásnak”. Hitler európai kato-
nai kampányához hasonlította a
nyugati koalíció líbiai fellépését.
Szerinte a nyugati koalíció „irtó-
hadjáratot” folytat népe ellen, és
elpusztít egy fejlõdõ országot.

Megtorpanás Szirtnél

Közben a líbiai tengerparton
nyugat felé nyomuló felkelõktõl a
Kadhafihoz hû erõk tegnapra vir-
radóan visszafoglalták en-
Naufalíja városát. A nyugati koa-

líció légitámadásainak köszönhe-
tõen a felkelõk eddig viszonylag
gyorsan haladtak elõre nyugat,
vagyis a fõváros, Tripoli felé.
Kadhafi szülõvárosa, Szirt elõtt
azonban meg kellett torpanniuk. 

Hétfõ éjjel három líbiai hajó –
köztük a parti õrség egyik vízi jár-
mûve – megtámadott egy keres-
kedelmi hajót a Tripolitól 200 ki-
lométerrel keletre található
Miszráta kikötõjében. Válaszul
az amerikai haditengerészet P-C3
Maritime Patrol, illetve az ameri-
kai légierõ A-10 Thunderbolt re-

pülõgépe tüzet nyitott a támadók-
ra. A washingtoni kormány nem
zárja ki a líbiai felkelõk felfegy-
verzését, mint olyan eszközt,
amely elõsegítheti Kadhafi több
mint négy évtizedes kormányzá-
sának végét.

Diplomáciai forrás szerint az
észak-atlanti szövetség csak egy-
napos késéssel tudja átvenni a lí-
biai hadmûveletek koordinálását
az amerikaiaktól. A NATO tény-
legesen csütörtök reggel, green-
wichi idõ szerint 6 órakor veszi át
a parancsnokságot. 

Jobb idõk várnak Líbiára?

Felkelõk a kormányerõk egy kilõtt tankjával. Nem vették be Moammer el-Kadhafi szülõvárosát

ÚMSZ

Újabb erõs utórengés rázta
meg tegnap Japán katasztrófa

sújtotta északkeleti részét. A helyi
idõ szerint este bekövetkezett 6,4-
es erõsségû földmozgás Tokióban
is kilendítette a magasabb épüle-
teket. Szökõárriadót a hatóságok
nem rendeltek el; áldozatokról és
károkról egyelõre nem érkezett je-
lentés. A kínai földrengés-megfi-
gyelõ központ közlése szerint a
rengés epicentruma Honsú szige-
tétõl keletre, fészke pedig mintegy
20 kilométeres mélységben, a ten-
ger alatt volt.

A Fukusima-1 atomerõmûben
változatlanul kiszámíthatatlan a
helyzet alakulása – jelentette ki

Kan Naoto japán miniszterelnök
a tokiói felsõház költségvetési bi-
zottsága elõtt. A kormányfõ
hangsúlyozta: továbbra sem tud-
ják megjósolni, miként alakul a
helyzet az atomerõmûben, ez pe-
dig maximális készültséget köve-
tel a kormánytól a problémák ke-
zeléséhez. 

A 131-es jódizotóp mennyisé-
gének enyhe növekedését észlel-
ték a környezetben mindkét Ko-
reában és Kínában, továbbá a Fü-
löp-szigeteken. A hatóságok pén-
teken kezdték vizsgálni, hogy a
térség vizeiben élõ halaknál is ki-
mutathatók-e radioaktív elemek –
köztük jód, cézium és mások –,
de a sugárfertõzés semmilyen je-
lét nem észlelték. 

Hírösszefoglaló

A magyar alkotmányozásról
tartott közmeghallgatást

Brüsszelben az Európai Parla-
ment. Ebbõl az alkalomból a
magyar kormány eljuttatta az
európai parlamenti képviselõk-
höz az alaptörvény tervezetének
angol fordítását, valamint a vele
kapcsolatos vitairatot. Több civil
szervezet – az Eötvös Károly
Közpolitikai Intézet, a Magyar
Helsinki Bizottság és a Társaság
a Szabadságjogokért – szerint
azonban az alaptörvényhez csa-
tolt vitairat több helyen nem fe-
lel meg a valóságnak, a kormány
fordítása pedig több helyen meg-
tévesztõ, mivel jelentõs pontat-
lanságokat tartalmaz. A szerve-

zetek tíz pontban sorolják föl
észrevételeiket, a hibajegyzéket
eljuttatták az Európai Parlament
frakcióvezetõinek és az Európa
Tanács fõtitkárának is. Az elõ-
terjesztõket Szájer József fide-
szes EP-képviselõ, az alkot-
mány-elõkészítõ eseti bizottság
vezetõje és Szili Katalin, az al-
ternatív szöveg kidolgozója kép-
viselte.

Budapesten eközben folyt a
parlamenti vita az alkotmány
szövegérõl. A koalíciós pártok
részérõl megegyezés van kibon-
takozóban a gyermekes csalá-
doknak járó többletszavazat el-
hagyásáról, a kormány ugyanak-
kor hajlik afelé, hogy a határon
kívüli magyar állampolgárok is
voksolhassanak. 

Ferdítések az alkotmány 
angol nyelvû fordításában

Franciaország diplomáciai kapcsolatot létesít a felkelõkkel

Franciaország nagykövetet nevezett ki a líbiai ideiglenes nemze-
ti tanács mellé, és a diplomata már úton van Bengázi felé – szi-
várogtatta ki tegnap Párizsban egy illetékes. Antoine Sivan nagy-
követ vasárnap indult el Egyiptomon keresztül állomáshelye felé.
Londoni értesülés szerint az amerikai kormány is kinevezett egy
küldöttet Bengáziba, aki rövidesen a helyszínre érkezik. 

Folyamatos riadó Japánban

Villanyszerelõk védõöltözékben. Fukusimában feszült munka folyik

Mit tudnak az európai fiatalok a totalitárius rezsimekrõl?

Meg kell értetni az ifjú nemzedékekkel, hogy közös múlt nélkül a
közös jövendõ is elképzelhetetlen, Európa egységének megterem-
tése a történelmi múlt integrációját is megköveteli – jelentette ki
Tõkés László erdélyi magyar képviselõ, az Európai Parlament al-
elnöke tegnap az EP brüsszeli épületében Mit tudnak az európai
fiatalok a totalitárius rezsimekrõl? címmel rendezett közmeghall-
gatáson. Elkészült az elsõ tervezete annak az európai uniós taná-
csi következtetésnek, amely a totalitárius rezsimekre vonatkozó
emlékezésrõl, az emlékezet fenntartásáról szól – jelentette be Rét-
vári Bence, a magyar közigazgatási és igazságügyi államtitkár a
konferencia színhelyén.
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Nem foglalt állást a parla-
ment alsóháza tegnap a már-

cius 15-én elhangzott magyaror-
szági politikusok üzenetei ellen, a
liberálisok és a szociáldemokra-
ták kezdeményezését egy szava-
zat hiányában elutasították. Mint
ismeretes, a liberálisok úgy véle-
kedtek, hogy Orbán Viktor ma-
gyar miniszterelnök üzenete és
Kövér László országgyûlési elnök
beszéde irredenta állításokat tar-
talmazott, ezért a PNL azt kezde-
ményezte, hogy a parlament egy
nyilatkozatban ítélje el ezeket az
üzeneteket.

Oltean „poénkodása”

A kedélyeket paprikázta az ülést
levezetõ Ioan Oltean képviselõhá-
zi alelnök azzal, hogy a szavazási
adatok – 142-en voksoltak a politi-
kai állásfoglalás mellett, 110-en el-
lene, 25-en tartózkodtak – közlése
után bejelentette a nyilatkozat el-
fogadását. Az ellenzéki képviselõk
ezt tapssal fogadták, Oltean bere-
kesztette az ülést, és a honatyák el-
kezdték elhagyni a termet. A de-
mokrata-liberális alelnök azonban
kisvártatva ismét a szónoki emel-
vényre lépett, és kijelentette: még-
sem fogadták el a nyilatkozatot,
mivel nem volt meg az elfogadásá-
hoz szükséges többség. Ehhez
ugyanis a jelen lévõ honatyák fele
plusz egy képviselõ igen szavazata
kellett volna, ám mivel 284-en vol-
tak jelen az ülésteremben, és ez a
szám ebben az esetben 143 lett
volna, a nyilatkozat nem tekinthe-
tõ elfogadottnak.

Káros az indokolatlan, 
harcias nyilatkozat

A vitában felszólaló Lakatos
Péter Bihar megyei RMDSZ-es

képviselõ kifejtette: egyik félnek
sem használ, ha a parlament elfo-
gad egy nem kellõen megindo-
kolt, harcias nyilatkozatot anél-
kül, hogy elõzõleg kihasználták
volna a nemzetközi diplomáciá-
ban szokásos lehetõségeket. Nem
a jelenlegi helyzet javulásához,
hanem további romlásához ve-
zet, ha olyan fontos törvények,
mint a fejlesztési régiókról, a ki-
sebbségek jogállásáról szóló jog-
szabályok tárgyalása, módosítása
illetve elfogadása feszült légkör-
ben történik azért, mert ezen ter-
vezeteket csak részben, elfogul-
tan és elferdítve tálalják a tömeg-
tájékoztatásban. 

„Egyhangú” bizottság 

A plenáris szavazást megelõ-
zõen a külügyi bizottságban is

összemérték erejüket a kor-
mánypárti és ellenzéki hon-
atyák. Itt az utóbbiak akarata ér-
vényesült, ugyanis a magyar ve-
zetõk „nacionalista hangsúlyú,
az Európai Unió és a modern vi-
lág eszméitõl idegen politikai re-
torikáját” elítélõ nyilatkozatot
ellenszavazat nélkül elfogadták.
Az egyöntetû voks hátterében az
áll, hogy a kormányoldal és az
ellenzék nem tudott közös neve-
zõre jutni a szöveg tartalmát ille-
tõen, ezért a koalíciós pártok
úgy határoztak, hogy távol ma-
radnak a bizottság ülésérõl, mert
így nem döntésképes a testület.
Csakhogy Octavian Bot Bihar
megyei demokrata-liberális hon-
atya, pártja tiltása ellenére még-
is részt vett a szavazáson, és tá-
mogatta a politikai nyilatkozat
elfogadását.

Korodi: elhárított
román–magyar vita 

Korodi Attila, a külügyi bizott-
ság RMDSZ-es elnöke elmondta,
nem ugyanarról a nyilatkozatról
van szó, amelyet a liberális Puiu
Haºotti március 16-án a parla-
mentben elfogadásra javasolt, ha-
nem egy újabb dokumentumról,
amelyet a testület dolgozott ki.
Sajnálatosnak nevezte, hogy az el-
lenzékiek „továbbra is a magyar
kártyát próbálják kijátszani”. Rá-
mutatott: nem szeretnék, ha olyan
román–magyar vita alakulna ki,
amelynek a romániai magyarság
lenne a legfõbb vesztese. Mint is-
meretes, az „verte ki a biztosíté-
kot” az ellenzéknél, hogy Orbán
Viktornak tulajdonítottak olyan
gondolatokat, amelyeket valójá-
ban nem fogalmazott meg. 
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A huszonegyedik század felül-
írta az újságírás klasszikus
mondatát. A téma nem az

utcán, hanem az adathor-
dozókban hever. Legalábbis
azokban, amelyeket a
Wikileaks nyilvánosságra

hozott, és hol az egyik,
hol a másik ország mé-

diáját örvendezteti meg azzal, hogy bõven
van amirõl írni, mondani, mutatni valós és
virtuális térben egyaránt. Most éppen Romá-
nia van mûsoron, a hazai médiának bárme-
lyik formája, amelyik egy picit is ad magára,
tele van Wikileaks-információkkal, ponto-
sabban azokkal a jelentésekkel, amelyek az
évek során a bukaresti amerikai nagykövet-
ségrõl indultak, és az amerikai külügymi-
nisztériumba jutottak. 
És hogy az amerikai diplomaták nem pihe-
nõszabadságon vannak a román fõvárosban,
hanem keményen megdolgoznak a pénzü-
kért, jól jelzi, hogy a nagy számban készített
elemzésekben szerepel a romániai politikai-
gazdasági élet majd valamennyi személyisé-
ge, de nem csupán õk, hanem megfigyeléseik,
az összefüggések felszíni vagy mélyreható
elemzése pedig jóval szélesebb körre is kiter-
jed. Akinek viszont van türelme és több, Bu-
karestet érintõ Wikileaks-dokumentumot is
elolvas, az rájön arra, hogy voltaképpen nem
valamiféle hiper-szuper titkos információk-
hoz jutott hozzá, hanem olyan helyzetértéke-
lésekhez, amelyeket annak idején jórészt
megtalált a romániai média sokszínûségé-
ben, a parlamenti vitákban, pártprogramok-
ban, választási kampányokban, különbözõ
kormányintézmények olyan adatsoraiban,
amelyekkel a hazai gazdasági-társadalmi ál-
lapotokat elemzõ szakemberek is találkozhat-
tak. Azaz, szinte biztosra vehetõ, az amerikai
külügyminisztériumnak nem a Romániával
kapcsolatos információk fájtak, amikor a le-
hetõ legkeményebb kézzel próbálta megtalál-
ni majd megtorolni a titkosnak nyilvánított
hírek áradását, hanem a nemzetközi élet jó-
val nagyobb horderejû kérdései, amelyeket az
Egyesült Államok mikor fegyverrel, mikor
szóval, azaz a nemzetközi intézmények vagy
egyes kormányok befolyásolásával megpró-
bált a maga javára hangolni. 
Az elmúlt hónapokban több dokumentum-
film nyomán is az érdeklõdõk megismerhet-
ték a wikileakszesek alapgondolatát: azért
tesznek közzé mindent, ami a kezükbe kerül,
mert meggyõzõdésük, hogy a nyilvánosság a
legjobb eszköz a demokráciáért folytatott
küzdelemben, csak a nyilvánosság képes ar-
ra, hogy szûkebb hatalmi körök ne döntsenek
saját népük, vagy más népek feje fölött olyan
kérdésekben, amelyek leginkább õket – már-
mint a népet – érintik. Valljuk be, ez a gon-
dolat rendkívül szép, de van benne egy jó
adag, talán ahhoz hasonló forradalmi
romantizmus, amikor a hippik virággal
óhajtottak szembeszállni az atomfegyverekkel
vagy kisebb csoportok gondolták úgy, hogy a
természetbe való kivonulással gyógyítják meg
a beteg társadalmakat. Persze, azóta tudjuk:
ezek jelentették a ma már politikai szerepet
játszó zöld pártok csíráit. Talán a Wikileaks
is világméretû mozgalommá alakulhat? 

Titkok tudói

Székedi Ferenc

Orbán nem kap fejmosást
A román alsóház nem fogadta el a magyar kormányfõt elítélõ nyilatkozatot 

ÚMSZ

Elbukott a szenátus jogi bi-
zottságában tegnap az a tör-

vénytervezet, amely egyfordulós-
ra módosítaná a polgármesterek
megválasztását. A múlt héten po-
zitívan véleményezett jogszabály
azért került ismét a testület aszta-
lára, mert az ellenzék – kvórum-
hiány miatt – kérte az akkori sza-
vazás semmissé nyilvánítását. A
helyhatósági törvény módosítását
tegnap csak a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) szenátorai
szavazták meg, így hát az
RMDSZ által is támogatott jog-
szabály 5-3 arányban negatív véle-
ményezéssel kerül a felsõházi plé-
num elé. 

Az egyfordulós polgármesteri
választásokat bevezetõ törvény
kiemelt fontosságú a kormány
számára, ugyanis Emil Boc mi-
niszterelnök a hét elején szemé-
lyesen kérte a PD-L-s képviselõ-
ket a tervezet megszavazására.
Mircea Toader, a nagyobbik kor-
mánypárt képviselõházi frakció-
vezetõje szerint a jogszabályt mi-
nél hamarabb el kell fogadtatni,
hogy a jövõ évi helyhatósági vá-
lasztásokkor már alkalmazni le-
hessen. Szerinte azért kell egyfor-
dulósra módosítani a városgaz-
dák megválasztására kiírt vokso-
lást, mert így kizárható az utóla-
gos politikai alkuk lehetõsége.
Ügydöntõként a képviselõházé a
végsõ szó joga. 

Elvetik az egyfordulós voksot

Az RMDSZ-es frakció sikerként könyvelte el a román–magyar viszonyra veszélyes nyilatkozat elutasítását

S. M. L.

A romák társadalmi beillesz-
kedését célzó hatékony meg-

oldások kidolgozásához nem csak
ágazati intézkedésekre, tervekre,
hanem minden minisztérium és
kormányzati intézmény közös
erõfeszítésére, a civil társadalom-
mal való folyamatos konzultáció-
ra van szükség – jelentette ki
Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes tegnap Bukarestben, a ro-
mák helyzetének javítását szolgá-
ló stratégia kidolgozásával megbí-
zott munkacsoport elsõ ülésén.
Mint ismeretes, Emil Boc kor-
mányfõ Markó Bélát nevezte ki a
munkacsoport koordinátorává.
Markó az Új Magyar Szónak a ta-
nácskozás kapcsán elmondta, a
tapasztalat az, hogy a különálló
kormányzati intézményként léte-
zõ Országos Romaügynökség
nem tudja megoldani a problémá-
kat, ezért szükségesnek mutatko-
zott a munkaügyi, egészségügyi,
belügyi és más szaktárcák bevoná-
sa a romakérdésbe. Mint a minisz-
terelnök-helyettestõl megtudtuk, a
munkacsoport április 11-i határ-
idõt kapott a romaintegrációs

stratégia véglegesítésére. A straté-
giának – amelyet hamarosan fel-
tesznek az Országos Romaügy-
nökség (ANR) honlapjára – a lak-
hatási, munkavállalási, oktatási,
egészségügyi kérdésekre kell kitér-
nie, ezért – amint Markó hangsú-
lyozta – elkészítésében szinte vala-
mennyi minisztérium szerepet
kap. Ebben a fázisban a romaügy-
nökség által elkészített tervet kell
véleményezniük az érintett tár-
cáknak, amit a következõ, pénteki
ülésig kell megtenniük. 

A tanácskozáson a miniszterel-
nök-helyettes kabinetjének tagjai
mellett jelen voltak a kormányfõ-
titkárság, a romaügynökség, az
Országos Diszkriminációellenes
Tanács, valamint a Strukturális
Eszközök Koordinációs Hatósá-
gának képviselõi, és szinte vala-
mennyi minisztérium egy-egy ál-
lamtitkára is. A kormány által
március elején elfogadott Memo-
randum értelmében, a munkacso-
portnak harminc napon belül ki
kell dolgoznia a romák társadal-
mi beilleszkedését elõsegítõ or-
szágos stratégiát, valamint az ez-
zel összhangban lévõ ágazati in-
tézkedéseket. 

Elõször ülésezett tegnap

a romaügyi munkacsoport 

Fotó: Tofán Levente

Román lapszemle

Hivatalosan is tiltakozott a luxemburgi ro-
mán nagykövetség a Tageblatt napilapnál a
két ország közötti labdarúgó-mérkõzés
„felvezetése” miatt. Az újságban Hagi, a
kokain és Oláhország címmel közölt cikk ut-
ca- és árva gyermekekként mutatja be a ro-
mán fiatalokat. (România liberã) Az al-
kalmazottak csupán kilenc hónapi béré-
nek kifizetésére elegendõ Maros Megye
Tanácsának idei költségvetése. (România
liberã) A brit sajtó közölte annak a ro-
mán fiatalembernek a fényképét, aki bru-
tálisan bántalmazta a szigetország utolsó
cirkuszi elefántját, az 59 éves Annet. A
médiaérdeklõdésnek köszönhetõen azon-
ban pozitív fordulatot vehet az állat élete,
amely most menhelyre vagy állatkertbe
kerülhet. (Gândul) 

ÚMSZ

A románok és a magyarok
közti kapcsolatokat a lakosság

57 százaléka jónak tartja, 63 szá-
zalékuknak jó véleménye van a
magyarokról, de 50 százalékuk
nem nézi jó szemmel a kettõs ál-
lampolgárság lehetõségét – derül
ki a kolozsvári IRES közvéle-
mény-kutató intézet felmérésébõl.

A közvélemény-kutatás arra is rá-
mutat, hogy a megkérdezettek 63
százaléka jónak tartja, hogy a ma-
gyarok megünneplik március 15-
ét, de 51 százalékuk károsnak te-
kinti az RMDSZ szerepét a romá-
niai politikában. A válaszadók 83
százaléka elfogadna magyar mun-
katársat, 79 százalékuk magyar
szomszédot is, 80 százalékuk pe-
dig barátságot is kötne. 

Felemás interetnikus viszony



B. T.

Románia küladósságai
2008 és 2010 között csak-

nem megkétszerezõdtek. Az
ország a Nemzetközi Valuta-
alaptól, az Európai Bizott-
ságtól és a Világbanktól közel
25 milliárd eurót vett fel hitel-
be, beleértve a bukaresti kor-
mány által mindössze „elõvi-
gyázatosságinak” szánt,
nemrégiben leszerzõdött 5
milliárd eurót is.

Az egyetlen megoldás

A tréfás mondás szerint a
kölcsönben az a jó, hogy az
ember a más pénzét költi, de
az a rossz, hogy a sajátjából
kell visszaadnia. Lejben szá-

mítva az ország külföldi tar-
tozásai 2008 végén nem érték
el a 110 milliárd lejt, ami az
akkori bruttó hazai termék
valamivel több, mint 21 szá-
zalékának felelt meg, egy év-
vel késõbb a küladósság a
bruttó hazai termék 30 szá-
zalékával egyenlõ 147 milli-
árdra nõtt, tavaly év végén
pedig a küladósság már meg-
haladta a 193 milliárd lejt,
vagyis jócskán megközelítet-
te a bruttó hazai termék 38
százalékát. 

Jóllehet hazai és nemzet-
közi pénzügyi szakemberek
egyaránt figyelmeztettek a
nagyarányú eladósodás ve-
szélyére, a kormány nem ta-
lált más eszközt a króniku-
san üres államkassza leg-

alább idõleges feltöltéséhez.
Ráadásul a felvett kölcsönök
csaknem egyharmada, 64
milliárd lej rövid lejáratú,
aminek kifizetéséhez feltehe-
tõen újabb hitelfelvételekre
lesz majd szükség. (Románia
csupán tavaly újabb 66,3 mil-
liárd, vagyis havonta 5,5 mil-
liárd lejt kölcsönzött folyó
kiadásainak fedezéséhez).
Az országnak további 43
milliárd lejt közép-, az adós-
ságállomány többi részét pe-
dig hosszabb távon kell vis-
szafizetnie. 

Évek – törlesztések

Az adósság összegét drá-
maian megterhelik a kama-
tok, még akkor is, ha a Nem-
zetközi Valutaalap igen mél-
tányos, mindössze 3,5 száza-
lékos kamatlábbal nyújtotta a
kölcsönt Romániának. Ezzel
együtt az ország például ta-
valy decemberben csupán a
kamatok fejében 300 millió
eurót kényszerült kifizetni.
Már önagában ez is tekinté-
lyes pénznek számít, ám el-

törpül a 2012–2015 között ki-
fizetendõ összegek mellett,
amikor is a kamatok mellett
már a kölcsön részleteit is
törleszteni kell. Egyelõre
idén még csak a kamatok ter-
helik az ország költségvetés-
ét, de jövõre, amikor meg-
kezdõdik az adósság visszafi-
zetése is, a román illetékesek-
nek összesen másfél milliárd
eurót kell fizetniük az IMF-
nek, egy évvel késõbb a tör-
lesztés összege már 4,64 mil-
liárd euró lesz. A kifizetések
2014-ben csúcsosodnak, ek-
kor 4,98 milliárd eurót kell
kiszorítani a költségvetésbél
a törlesztésre, majd 2015-ben
az adósság „mindössze” 2
milliárd euróra csökken. 

Pénzügyi elemzõk szerint
ezért Romániában a „mély
gazdasági válság” 2015-ig el-
tart, emellett pedig 2012–
2013-ban akár „adósságvál-
ság” is fenyegetheti az orszá-
got. Mindez azt jelenti, hogy
még legalább négy esztendõn
át rendkívül szigorú, szûk-
markú költségvetéssel kell
számolni.

Hiánypótló 
hitelfelvételek

A pénzügyminisztérium
ugyanakkor úgy határozott,
hogy idén a költségvetési hi-
ány tekintélyes részét, több
mint 56 százalékát külföldi
forrásokból finanszírozza –
ami példátlannak mondható
részarány. További 41 száza-
lékot belsõ alapokból fedez, a
fennmaradó részt pedig a pri-
vatizációs jövedelmekbõl, il-
letve az Állami Értékpapíro-
kat Értékesítõ Hatóság által
behajtott kintlevõségekbõl te-
remti elõ.

Ugyanakkor cégek és ter-
mészetes személyek érdeklõ-
dése egyaránt megnõtt a ro-
mán államkötvények iránt.
Jelen pillanatban például
948 millió lej értékû lejköt-
vény van romániai termé-
szetes személyek tulajdoná-
ban, román cégek pedig 10
milliárd lej értékben vásárol-
tak belõlük. A külföldi ál-
lampolgárságú természetes
személyek ugyan csak 3,5
millió lej, külföldi cégek vi-

szont 5,4 milliárd lej értékû
államkötvénynyel rendel-
keznek. Míg a hosszabb táv-
ra szóló államkötvények ki-
fizetése tulajdonosaiknak
egyelõre nem okoz zavart,
megterheli viszont a költség-
vetést a közepes és fõleg a
rövid lejáratú értékpapírok
visszafizetési kötelezettsége,
ami csak növeli az ország
adósságterheit.

Ionel Blãnculescu, a
Busisness Intelligence pénz-
ügyi tanácsadó és kivizsgáló
cég elnök-vezérigazgatója
szerint a helyzetet tovább sú-
lyosbítja az a körülmény,
hogy a válság esztendei alatt
Románia amolyan pénzfel-
szippantó országgá lett,
amely szüntelen hitel nélkül
képtelen lenne szavatolni a
nyugdíjak, bérek kifizetését.
A válságból csak akkor lábal-
hatna ki, ha saját jövedelme-
ket gerjesztene, szavatolva a
gazdasági növekedést. „A
kölcsönpolitika Románia
számára vesztes politika” –
összegezte véleményét a
pénzügyi szakértõ. 
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Két év válság – kétszeres adósság
A gazdasági-pénzügyi válság eddigi

két esztendeje alatt Románia mind-

inkább rászorult a külföldi kölcsö-

nökre, amelyek nélkül a közalkalma-

zotti béreket és nyugdíjakat sem lett

volna képes kifizetni. 

Bogdán Tibor

Yokohamában élte át a
világ egyik legerõsebb föld-
rengését, a Japánt megrá-
zó, a Richter skálán kilen-
ces erõsségû földmozgást.
Hogyan került a „világ vé-
gére”?
– Jó ideje kutatom a ja-
pán–magyar gazdasági kap-
csolatok történetét, és mivel a
Japánba vándorolt magyarok
zöme Yokohamában telepe-
dett le, így kerültem ebbe a
városba. Az egykori „Japán-
ba szakadt” neves magyar
mérnök, Sikos János lányá-
val teáztam éppen a város
legmagasabb épülete, a
Minato Miari torony 68.
emeletén, amikor vad ránga-
tózásba kezdett a föld. Japán
szokás szerint nyomban az
asztal alá kuporodtunk, föld-
rengések idején ugyanis leg-
gyakoribbak a falakról,
mennyezetrõl lehulló tárgyak
okozta fejsérülések. Az asztal
lábába kapaszkodunk, így az
asztal mindvégig fölöttünk
maradt, és ide-oda csúszkál-
tunk a padlón. Arra gondol-
tunk, hogy ez a régóta esedé-
kes, az 1923-as pusztítást is
elõidézõ kantói „nagy föld-
rengés”, nem tudtuk még,
hogy „csak” a tohokuiról van
szó. Úgy a harmadik percnél
kezdtem el a Miatyánkot
mondani, és jócskán befejez-
tem már, amikor csitulni
kezdtek a földlökések. A fõ
rengés mintegy öt percig tar-
tott, ami ilyenkor iszonyúan
sok idõ. Amikor végre fel-
egyenesedtünk, megköny-
nyebbülve tapasztaltuk, hogy
a teremben különösebb
károk nem estek, az épület
nagyszerûen bírta a rengése-
ket, bár még mindig vérfa-

gyasztóan nyögött, zúgott,
morajlott. Tokió irányából
hatalmas füstfelhõ gomoly-
gott az ég felé, a Seino cég
kõolaj-finomítója égett. A
vendéglõ fõnöke kérte, ma-
radjunk még egy darabig a
helyünkön. Húszpercnyi vá-
rakozás után még egy teát
rendeltünk, ekkor követke-
zett be az elsõ utórengés – ez
7,2-es fokozatú volt, ha nem
csalódom, ugyanakkora,
mint az 1977-es bukaresti. 

Meddig kellett végül is
várakozniuk? 
– Kisvártatva levezettek ben-
nünket a vészlépcsõn,
amelynek falai össze-vissza
repedeztek. Az 52. emeleten
vízzel, nedves törülközõkkel
várt a szálloda személyzete.
Mivel a liftek nem mûköd-
tek, gyalog baktattunk le 68
emeletet a törmelékkel borí-
tott lépcsõkön, ami közel 30
percet tartott. Amikor leér-
tünk, a földrengés után öt
perccel kiadott cunamiriadó
még tartott. Egyébként Ja-
pánban a cunami által fenye-
getett övezetben tartózkodó-
kat automata telefonközpont
figyelmezteti telefonjaikon a
veszélyre. Mi az épületben
nem tudtuk használni a tele-
fonokat, egyrészt, mert túl-
terheltek voltak a vonalak,
másrészt, mert vészhelyze-
tekben a mentés kapja meg a
telefonkapacitás nagy részét.
Nekem szerencsém volt: a
rengés után már két órával
sikerült hazatelefonálnom
Budapestre – amikor például
az amerikaiak még nem tud-
ták az Egyesült Államokat
elérni. Érdekes módon mo-
bilról mobilra igen nehéz
volt kapcsolatot teremteni,
könnyebb volt viszont a hí-

vás vezetékes telefonról mo-
bilra. Az internetkapcsolat, a
Skype szinte zavartalanul
mûködött, bár a szokásosnál
lassabban. Mivel a cunami
elsöpörte a telefon adó-vevõ
tornyokat, a rádióreléket,
volt egy idõszak, amikor az
éterbõl semmiféle jel nem ér-
kezett. Ezért az önvédelmi
haderõ sürgetõ feladata az
állomásrendszer kiépítése
volt. Az elsõ idõben minden-
ki maximum egy percet tele-
fonálhatott.

Igaz, hogy a japánok
rendkívül fegyelmezetten
élik át a földrengéseket?
– Tökéletesen igaz. Az 1923.
évi nagy földrengés óta éven-
te, az iskolákban még gyak-
rabban gyakorlatot tartanak,

így reflexükké vált például,
hogy nyomban elzárják a
gázt. Ráadásul a lakásokban
van egy-egy különösképpen
erõsen megépített ajtótok,
ami alá beállnak, az ajtót pe-
dig kinyitják, nehogy beszo-
ruljon.

Hogyan viselkedtek a ke-
vésbé edzett külföldiek? Mi-
ként viszonyult hozzájuk a
lakosság?
– Csak Yokohamában mint-
egy 20 ezer külföldi tartózko-
dott a földrengés idején. A
katasztrófaelhárítás gondos-
kodott mindenki számára
szálláshelyrõl, ahová japán
lakost, külföldit együtt he-
lyeztek el. Egyébként benyo-
máskeltõ az az alázat és türe-
lem, amivel a japánok sorsu-

kat, helyzetüket elviselték. A
külföldieknek a hatóságok
azt tanácsolták, mindenben
utánozzák a japánokat, akik
pontosan tudják, mikor mit
kell tenni.

Gondolt-e arra, hogy
csapot-papot otthagy és ha-
zasiet?
– Én tizenegy évet éltem Ja-
pánban, kevésbé estem hát
pánikba. Úgy gondoltam
maradok, szükség lehet rám.
Barátaim gondoskodtak ró-
lam, egy újonnan épült, föl-
drengésbiztos ház 24. emele-
tén szállásoltak el.

Hogyan viselték az embe-
rek az ivóvíz és az élelem hi-
ányát?
– Bár az áruházak nem korlá-

tozták a vásárlást, senki nem
vásárolta túl magát. Persze az
üzletek így is kiürültek, de en-
nek oka az utánpótlás hiánya
volt. Voltak persze korlátozá-
sok is: naponta programsze-
rûen 2-3 órás áramszüneteket
tartottak, éjszaka is, de a japá-
nok koromsötétben is baleset-
mentesen oldották meg a
közlekedést; benzinbõl pedig
csupán 20 literrel lehetett
vásárolni… De nem ez volt a
megrázó, hanem az egyéni
drámák. Az egyik tokiói la-
kos könnyek között mesélte,
milyen jól fog neki ez az
üzemanyag, ebbõl éppen el
tudja temetni a családját. 

Romániában Ceauºescu
idején ennyi volt a havi
fejadag… Apropó Romá-
nia: itt az 1977. évi földren-
gés után itt megjelentek a
fosztogatók. Ez így történt
Japánban is?
– Nem, vagy legfeljebb na-
gyon ritka jelenség volt. Oly-
annyira, hogy a bûnbandák,
a yakuza hazafias kötelezett-
ségének érezte azt, hogy se-
gítse a lakosságot, saját pénz-
alapjaiból vásárolt élelmet,
vizet, meleg takarót osztoga-
tott a lakosságnak.

A történtek után lesz-e
még kedve Japánba utazni?
– Könyvet írok azokról, a
18–19. század fordulóján Ja-
pánban élt magyarokról, akik
valami maradandót hagytak
maguk után. Viszonylag ke-
vesen vannak, de a paletta
rendkívül színes, volt közöt-
tük külkereskedõ, újságíró,
kulturális attasé. A kötet de-
cemberben jelenik meg, de
folytatnom kell még a doku-
mentációt – novemberben
újból Japánban leszek.

A bûnbandák élelmet, takarót osztogattak…
Beszélgetés a Japánt sújtó földrengést a szigetországban átélt Kiss Sándor budapesti villamosmérnökkel 

Kiss Sándor Tokióban. Háttérben a világ legmagasabb tévétornya, a 634 méteres Sky Tree



Adrian Severin botrányának egyik legér-
dekesebb aspektusa: miért éppen õt szúr-
ták ki az angol újságírók? Én a román
európai képviselõk közül éppen õróla fel-
tételeztem volna a legkevésbé, hogy lépre
vihetõ. A ’90-es évek elején gyakran ta-
lálkoztunk a Bálványosi ifjúsági tábor-
ban. Kifejezetten kellemes benyomást
keltett. Az akkori nacionalista légkörben
meglepõen européer, kiegyensúlyozott és
intelligens álláspontot képviselt. Igaz, ké-
sõbb, amikor szocialista külügyminiszter-
ként találkoztam a nevével, kissé valóban
meghökkentem – mit keres ez azok kö-
zött? Aztán azzal nyugtattam magam,
hogy bizonyára õszinte híve a szocialista
eszméknek, mint ismerõseim közül so-
kan. És hát a többiek sem jobbak, mint a

szocialisták... 
A kísértésnek, amelyet az
állobbisták ajánlata jelen-
tett, egy, a román társada-
lomban szocializált ember-

nek rettenetesen nehéz
lehetett ellenállni. A
kockázat látszólag mi-
nimális volt, a leleple-

zés gyakorlatilag le-

hetetlen. Nehéz feltételezni, hogy akadt
volna román politikus, aki visszautasíthat-
ta volna az ajánlatot. 
Bizonnyal ebben a feltevésben rejlik
Severin egyébként érthetetlen makacssága
is, amellyel elutasítja a mandátum vissza-
adását. Miért éppen én? Miközben mások
csak azért nem sétáltak be
csapdába, mert nem kap-
tak ajánlatot. Severin szá-
mára a helyzetet meg-
könnyítette, hogy az új-
ságírók nem hozták nyil-
vánosságra, kik utasítot-
ták vissza az ajánlatot, il-
letve, hogy milyen megfontolások alapján
válogatták meg a „kísérleti személyeket”.
Persze továbbra is érthetetlen, hogy a po-
litikus, akinek mentségeit európai képvise-
lõtársai látványosan ki is fütyülték, s akit
az Európai Parlament szocialista frakciója
is lemondásra szólított fel, miért ragaszko-
dik továbbra is mandátumához. Hiszen
már a puszta tény, hogy a lobbikísérletrõl
nem tett jelentést a parlament vezetõinek,
terhelõ bizonyítéknak tekinthetõ. A pénz
elfogadásáról nem is beszélve.
A legmeghökkentõbb azonban Adrian

Severin védekezése. A képviselõ ugyanis
azt állítja: lényegében átverte az állob-
bistákat, hiszen olyan törvénytervezet be-
terjesztéséért fogadott el pénzt, amely már
a törvényhozás asztalán feküdt. Magyarán
Severin becsületét igazolja, hogy õt átver-
ni szándékozó állobbistákat is átverte:

olyan bûnért fogadott el
pénzt, melyet voltaképpen
nem követett el.
Az esetrõl egy amerikai
újságírónõ híres könyve
jut eszembe, Az ortodox
szakadás, amely a ’90-es
évek elején – Huntington

még híresebb, A civilizációk konfliktusa cí-
mû mûvének megjelenése táján – arról
próbálta meggyõzni az amerikai olvasót,
hogy az ortodox kultúrájú államok polgá-
rai számára a nyugati állampolgár erkölcsi
kategóriái nem érvényesek. Az újságírónõ
egyik kedvenc példáját a román folklór
Pãcalã-történetei jelentették. Ezekben
ugyanis Pãcalã nem csak túljár mások
eszén, de ezt mindenféle erkölcsi gátlás
nélkül teszi. Másokat becsapni e szerint a
logika szerint nem bûn, hanem erény. A
társadalmilag alárendelt szerepben lévõ

ember tiszta lelkiismerettel becsaphatja
urait, hiszen azok is lelkiismeretlenül visz-
szaélnek elõnyös helyzetükkel. 
Az európai lovagi kultúrában a nemes ere-
dendõen a jobbágy védelmezõjének szá-
mított. Õ volt az, aki a paraszt számára
megteremti a nyugodt és viszonylag koc-
kázatmentes munka feltételeit, aki, ha
kell, vérét ontja parasztjaiért. Akik ennek
fejében arcuk verítékével tartják el õt. 
Az ortodox kultúrában azonban az úr ide-
gen, aki nem védelmez, hanem kirabol. A
török uralom ezeket a reflexeket csak fel-
erõsítette. A rablónak nem bûn túljárni az
eszén, õt nem bûn átverni, kirabolni, sõt
megalázni sem, hiszen bõven rászolgált
minden büntetésre. 
Severin csak eurokonformmá próbálta
tenni Pãcalãt. Az, aki a lobbistákat meg-
bünteti, nem követ el bûnt. Sõt a jópofa
csínyt minden tisztességes embernek mél-
tányolnia kell. Hiszen õk is ugyanígy pó-
rul járhattak volna…
Hõsünk úgy vélheti: sajnos ezeknek a ne-
hézfejû, képmutató nyugatiaknak nincs
egy falás humorérzékük sem. 
Adjunk nekik némi gondolkodási idõt,
hátha észhez térnek…

Emlékszem egy vidéki jó öregúrra, ki elõbb a mérsékelt párthoz
tartozott. Mikor Jellasics már Veszprémnél állt, olvassa a Nemzeti
Újságban ama cikket, melyben a nemzetet a haza védelmére, Jel-
lasics elleni fölkelésre izgatta Kossuth. Ez egy cikk annyira föllází-
totta a jó öregurat, hogy közel ötvenéves mérsékelt politikájával
szakítva, rajongó Kossuthista lett, s annak minden betûje azonnal
evangéliumszentség lett elõtte. Azonnal golyókat kezde önteni
(mert szenvedélyes vadász volt) s terve volt egynéhányadmagával
éjszaka ráütni Jellasics egész táborára s csak nagyszámú családja
rimánkodásai s barátai kérelmeinek sikerült e tervérõl lebeszélni.
Sokszor van vita afelõl, vajon a nagy idõk csinálják-e a nagy em-
bereket, vagy nagy emberek a nagy idõket? Annyit bizonyosként
lehet állítani, hogyha Kossuth nincs, bizonnyal nem történik az,
ami 48-49-ben történt. Háborúra semmi esetben sem került volna
a dolog. És így föltehetni, hogy egy rendkívüli ember szelleme te-
remti olykor a rendkívüli eseményeket.
A szónoki erõkrõl szólván, talán nem lesz érdektelen azokról
szólnom, kiket a mai ivadéknak nincs szerencséje ismerni és akik-
rõl a mai írók úgyszólván elfeledkezni látszottak. Az akkori szó-
nokok – átalán mint szónokok – végtelen távolságban állottak
Kossuthtól, ami azonban még nem jelenti azt, hogy ne lettek vol-
na jeles szónokok, sõt igen nagy számmal voltak azok. De mind-
egyik, mondhatni, más tulajdonságban volt jelesebb, s nem a szo-
rosan vett szónoki tehetségben. 

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

Pãcalã, a pór
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Az eddigi „arab tavasz” alatt láthattuk, ahogy a
szociális problémákkal, kényuralmi rendszerekkel,
korrupcióval elégedetlen tömegek szinte a semmibõl
felkelve a semmibe taszították szolidnak tûnõ hatal-
masságaikat. Világszerte divatos ugyanakkor az
elemzõi elmélet, miszerint az igazi nagyok (Líbia,
Algéria, Irak, Szaúd Arábia) forrongása nem csak
egy, az 1971-1973-as évekhez hasonló olajár-boom-
ban, hanem egyenesen egy apokalipszisben fog ki-
teljesedni, s ez aggasztja Amerikát, Európát. A
„megfoghatatlan”, szociálisan motivált forrongás-
magyarázatok mellett ez utóbbi egy valósabb, bár
gyanúsan egyszerûsítõ „világ utáni” képet fest. A
harc jobbára a minõségi „könnyû és édes” (édesként
jelölt, hisz kevés benne a kén), könnyen benzinné,
dízelolajjá finomítható líbiai fekete arany, és a gyen-
ge minõségû „nehéz, keserû” szaúdi olaj között fog
dúlni, a valószínûsített eredmény pedig: kiismerhe-
tetlen piacok és ár-kiszámíthatatlanság.
A sötétszürke és éjfekete világképek variációi kö-
zött, a régiós túlsúlyosok látványos menesztése kö-
zepette észrevétlen maradt egy monarchia minded-
dig pozitív példája. A bányász, pásztor és halász
Marokkót ugyanis nem szennyezik olajfoltok, és az
eddigi forrongások nagy része is csupán a kibertér-
ben zajlott, a politikai reformokat írástudatlanság, a
szociális kirekesztettség és a nyomor ellen intézke-
déseket követelõk és a saját hatalmukat védõk kö-
zött. Az országló VI. Mohamed király fejét senki
sem követelte, s a marokkói csendes forradalom
egyik fõ sajátossága éppen az, hogy a koronás fõ,
aki egyben a legfõbb egyházi szomitás is, s mint
ilyen Mohamed próféta leszármazottjának számít,
sérthetetlen. 
VI. Mohamed nem csak ezért vonzó figura az alatt-
valók szemében, hanem azért is, mert 1999 után – a
szegények uralkodójaként, reformorientált döntnök-
ként és a mindig kavaráskész iszlamista frakciók jól
inspirált egyensúlyban tartójaként – a vezetés és a
vezetettek relatív biztonságérzetét szavatolta. VI
Mohamed egyik legutóbbi, ritka televíziós megjele-
nésével jószerivel elejét vette a forradalomnak, ígé-
rete szerit ugyanis: június 30-ig egy különleges bi-
zottság felvázolja az ország politikai és törvényhozó
nyitásának kereteit. A furcsa módon éppen itt meg-

valósuló, angol mintájú alkotmányos
monarchiát, amelyet a beígért erõsödõ

parlamentarizmus, szabad választá-
sok fognak szavatolni, egyelõre mint-

ha csak a zavarosban halászó Al Adl
wal Ihsane iszlamista csoportosulás,

valamint a Nyugat-Szahara (volt
Spanyol Szahara) megtartásának
nacionalista kérdésfelvetése lob-

banthatná lángba. Meglátjuk... 

Lap-top
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A rablónak nem bûn 
túljárni az eszén, õt nem
bûn átverni, kirabolni,
sõt megalázni sem, 
hiszen bõven rászolgált. 

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Kolostor: visszavonulási hely az asszonyok-
nak, akik szabadidejükben tétlenségük bûnén

meditálnak.” Ambrose Bierce

Vírus

Háború nem lett volna

Alkotmányos
monarchia? 

A nap címe. A forrás-újságíró: Bogdan
Chirieac, Evenimentul zilei.

Magyarázat. A román sajtó annyira
megfogta az Isten lábát ezekkel a sem-
mitmondó WikiLeaks-pletykákkal, hogy
az ember hajlik rá azt gondolni: tulajdon-
képpen az egésznek ez a célja, hogy a
sajtó megírja még egyszer ugyanazokat
az álhíreket, amelyeket õ maga eladott a
bumfordi amerikaiaknak, azok pedig –
miután még titkosították is – tovább
küldték a külügyükbe. Igen, leginkább
voltaképpen az amerikai külügy a kárval-
lottja ezeknek a kínos „leleplezéseknek”,
amelyet a Bukarestben elsmekkerült hiva-
talnokai alaposan beetettek a bulvársajtó-
ból átvett „titkos” információkkal. Ezek
után még az a „bizalmas” is megkérdõje-
lezhetõ, hogy Udrea asszony többször éj-
szaka surrant be az elnöki hivatalba, és
ott órákat töltött Traian Bãsescu társasá-
gában – hátha az egész elnöki manipulá-
ció, amelynek célja nagy kakas hírét kel-
teni az ország elsõ emberének? (S közben
csak whiskyt ittak és üzleti huncutságok-
ról beszélgettek...) Igazán jó Cristian Tu-
dor Popescu kérdése a Gândulban: „Ezek
a közalkalmazott amerikaiak a nagykö-
vetségen, akik ’információként’ adják el a
vásári pletykákat, vajon jobban keresnek,
mint a hazai SRI-sek?” Szerintünk sokkal
jobban, de ez nem azt jelenti, hogy a ro-
mán titkosszolgák fizetését kevesellnénk.
A nap címére visszatérve, mi azt kérdez-
zük: vajon mennyit kapott Bogdan
Chirieac a szolgáltatott infókért? És va-
jon, ha egy újságíróról kiderülne, hogy
mondjuk az orosz nagykövetségen árult
(el) ilyen – tehát ilyen közhelyes, komoly-
talan – infókat, akkor azzal a Legfelsõbb
Védelmi Tanács mit tenne?

Persze, Caragiale. Ugyanebben a téma-
körben (amelyre, ígérjük, többé nem té-
rünk vissza, hacsak nem muszáj) a leg-
jobb cím mégiscsak a România liberáé:
Bukaresti elveszett levelek. Aki ismeri
Caragiale színdarabját, megérti a cím
zsenialitását. 

A nap álhíre. Traian Bãsescu nem tagad-
ta, hogy õ áll a WikiLeaks-kiszivárogtatá-
sok mögött. 

Ady András
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A cégeknek lehetõségük
lesz hivatalosan fizetni a

napszámosokat, miután teg-
nap a képviselõház megsza-
vazta a napszámostörvény
tervezetét, amelyet Derzsi
Ákos érmelléki képviselõ és
háromszéki kollégája, Édler
András egy évvel ezelõtt
nyújtott be. „A magyaror-
szági mintára készült tör-
vény lényege, hogy életbelé-
pésétõl kezdve bármely jogi
személy munkaszerzõdés
nélkül foglalkoztathat alkal-
mi munkára, akár egyetlen
napra is, 16 évesnél idõsebb
személyeket” – magyarázta
Derzsi Ákos, aki szerint ez-
zel a jogszabállyal elsõsor-
ban a feketemunka ellen vet-
ték fel a harcot.

Hol az adófizetõ?

A törvénynek különös ak-
tualitást ad, hogy az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS)
a napokban tette közzé a ro-
mániai foglalkoztatottságot
vizsgáló felmérését, amely-
bõl kiderült, az országban
ötven éve nem volt ilyen ala-
csony a fizetésbõl élõk ará-
nya. Míg 1990-ben Románi-
ában 8,1 millió bejelentett

dolgozó volt, az INS szerint
a tavalyi utolsó negyedévben
ez az aránya felére csökkent,
alig haladva meg a négymil-
lió fõt. „Szerintem a társada-
lombiztosítási hozzájárulá-
sokat fizetõk aránya ezeknél
az adatoknál nagyobb, ki-
zártnak tartom ugyanis,
hogy a több mint kilencmil-
liós aktív lakosságból csu-
pán négymillióan járulná-
nak a kasszához. A statiszti-
kából hiányzók valószínû-
leg azok, akik civil vagy kü-
lönbözõ menedzsmenti
szerzõdéssel dolgoznak, al-
kotói jogdíjakból élnek, illet-
ve valamilyen európai uniós

projekt keretében állnak al-
kalmazásban” – vélekedett
Mihai ªeitan volt munka-
ügyi miniszter a Ziarul Fi-
nanciar megkeresésére. 

Kétmillióan feketén

Liviu Voinea, az Alkalma-
zott Gazdaság Csoport ügy-
vezetõ igazgatója a foglal-
koztatottak alacsony számát
elsõsorban a munkavállalók
tömeges külföldre vándorlá-
sával magyarázza, amit a
hosszú ideje munkanélküli-
ségben „parkoló” szakképe-
sítetlenek nagy aránya csak
tetéz. Míg a közgazdász 1,7

millióra becsülte a feketegaz-
daságban tevékenykedõk
számát, Nicolae Ivãºchescu,
a munkaügyi minisztérium
államtitkára a Ziarul Finan-
ciarnak múlt héten csupán
egymilliós számról beszélt,
hangsúlyozva, Romániában
nincs megbízható módszer
ennek pontos kiszámítására.
Voinea adataiból kiindulva
(amelyhez hasonló számo-
kat hangoztatott tavaly
Traian Bãsescu államfõ is), a
román gazdasági lap rámu-
tatott: az államkassza a be
nem vallott jövedelmek ré-
vén több mint hatmilliárd
euróval lesz szegényebb.

Szabott árban

A törvényes alkalmazást
ösztönözni kívánó, most el-
fogadott napszámostörvény
kimondja, hogy egy évben
ugyanazon munkáltatónál
egy személy napszámosként
nem dolgozhat többet 90
napnál – ezen belül naponta
maximum 12 órát lehet el-
számolni, amely a kiskorúak
esetében hatra csökken. Az
órabér nem lehet 2 lejnél ke-
vesebb illetve 10 lejnél több,
a keresetet pedig naponta, a
munka végeztével kell kifi-
zetnie az alkalmazónak. Bár
a napszámosok bére után
sem a munkáltató, sem az
alkalmi munkavállaló nem
fizet társadalombiztosítást,
illetve egészségbiztosítást, a
nettó összeg után a cégnek
16 százalékos adót kell le-
pengetnie az államnak.

A kezdeményezõk el-
mondták, a tervezettel ellen-
tétben nem lesz napszámos
könyvecske – az alkalmi
munkavállaló adatait és le-
dolgozott óráit ehelyett a
munkáltatónál lévõ speciális
napszámosregiszterbe fog-
ják bevezetni, amelynek ki-
vonatát havonta kell benyúj-
tani a Területi Munkaügyi
Felügyelõséghez. 

Röviden Törvényes napszám(la)Drágult az euró

Enyhén erõsödött az euró a
lejjel szemben, miután teg-
nap 4,12 –es árfolyamot ha-
tározott meg a Román Nem-
zeti Bank. A Ziarul Finan-
ciarnak nyilatkozó valutapia-
ci szakemberek úgy vélik, az
árfolyamerõsödés elsõsorban
a külföldi pénzpiaci szerep-
lõk profitszerzési tranzakció-
inak köszönhetõ. A szakér-
tõk szerint ugyanakkor
mindez nem befolyásolja a
lej tartósan erõs pozícióját és
pozitív kilátásait.

Függés ellen reaktor

Szenátusi meghallgatáson
kérte tegnap Pompiliu
Budulan, a Nuclearelectrica
igazgatója, hogy állítsák le a
cég elleni támadásokat, mi-
vel az ország könnyen im-
portfüggõvé válhat az ener-
gia terén, ha nem épül meg
a cernavodai atomerõmû
hármas és négyes reaktora –
írta a Mediafax. Budulan ha-
tározottan cáfolta azokat a
vádakat, melyek szerint léte-
sítményeik nem lennének
elég biztonságosak.

Erõs marad a forint

Hetek óta rég nem látott
erõben van a forint, ami
egyaránt köszönhetõ a ked-
vezõ dollárkötvény-kibocsá-
tásnak, az S&P hitelminõsí-
tõ pozitív kommentárjának,
a gazdaságélénkítõ Széll
Kálmán-tervnek, valamint a
monetáris tanács tagjai
megválasztásának. Az
elemzõk azonban figyel-
meztetnek: a magyar fizetõ-
eszköz is megszenvedi, ha a
kormány nem kényszeríti ki
a Széll Kálmán-terv teljes
megvalósítását.

Líbiai „hiánycikk”

A líbiai olaj kiesése Európá-
ban inkább Svájcot, Olaszor-
szágot és Írországot érinti ér-
zékenyen, mivel 30 százalék
körüli mértékben függ ettõl
a nyersanyagforrástól – írta
a Világgazdaság, hozzátéve,
bár az adott országok olajel-
látása túlzottan nem sérül az
afrikai szállítmányok nélkül,
elsõsorban a vállalatok ke-
rülnek helyzetbe. 

HIRDETÉS

G. R.

Kilenc százalékkal nõt-
tek tavaly a külföldi

mûködõtõke-befektetések
Közép- és Kelet-Európában,
ami egyben a térség valutái
számára is jelentõs támoga-
tást jelent. A piaccal ellen-
tétben azonban a hitelminõ-
sítõk várhatóan legkoráb-
ban jövõ év elején reagálnak
a gazdasági változásokra –
állapították meg az Erste
Csoport elemzõi friss tanul-
mányukban, amelyet a Gaz-
dasági Rádió idézett. 

Juraj Kotian vezetõ elem-
zõ elmondta, elképzelhetõ-
nek tartja, hogy egyes orszá-
gok adósosztályzata javul-

jon, de ez legkorábban a jö-
võ év elején történhet meg.
Csehországban az adó- és
nyugdíjreform gazdasági
hatásától, Szlovákiában és
Romániában a költségvetési
célok teljesítésétõl és a to-
vábbi reformoktól, Magyar-
országon a februárban beje-
lentett intézkedések sikeres
megvalósításától függhet az
adósosztályzat javítása.  

A legnagyobb növekedést
Csehország érte el, de „jó
hírek” érkeztek Magyaror-
szágról és Szlovákiából is.
Az elemzõk rámutattak,
hogy a piacok számára a
térség országai vonzóbbak
egyes, náluk jobb hitelminõ-
sítõi besorolású euróövezeti

országoknál, mint például
Olaszország, Spanyolország
vagy Portugália.

Az elemzõk szerint a nyo-
más alá került euróövezeti
országok az Európai Köz-
ponti Bank eszközeinek
igénybe vételével „idõt
nyertek”, hogy az erõsen
megromlott külsõ gazdasá-
gi egyensúlyt helyreállítsák,
az eszközökhöz azonban
nem társultak szigorú felté-
telek. Így az egyensúly hiá-
nya ezekben az országok-
ban 2010-ben is fennma-
radt, illetve tovább romlott,
miközben Közép- és Kelet-
Európában jelentõsen csök-
kent a folyó fizetési mérleg
hiánya. 

Régiónkba jön a külföldi tõke

Zsákutcába építik az Elsõ házat?
Hírösszefoglaló

Nem várt fennakadások
nehezíthetik az Elsõ ház

programot, miután az állam
új finanszírozási csomagot
ajánlott az intézkedés minél
szélesebb körre való kiter-
jesztésére. A Raiffeisen
Bank Románia elnöke,
Steven van Groningen teg-
nap sajtóértekezleten muta-
tott rá arra, hogy az új ter-
veknek megfelelõ támoga-
tásrendszerre elõbb a jegy-
banknak is rá kell bólinta-
nia, addig viszont a pénzin-
tézetek saját, jobb konstruk-
ciójú lakáshitelekkel állhat-
nak elõ. Mint ismeretes, a
kormány azt javasolta, hogy
az eddigi száz százalékról a

közeljövõben ötven száza-
lékra csökkenjen az állami
garanciavállalás az Elsõ ház
pályázatai esetében, cserébe
viszont kétszeresére növe-
kedhetne a jogosultak köre
és a rendelkezésre bocsátott
hitelkeret (750 millióról 1,5
milliárd euróra) is.

Módosítás a köbön

„Amíg az állam a lakás-
kölcsönt teljes egészében
állta, nem volt gond. Miu-
tán azonban a felvett összeg
felét a bankok adnák, ezt sa-
ját feltételekhez kötnék,
amit viszont ebben az eset-
ben a Román Nemzeti
Banknak is jóvá kell hagy-
nia” – magyarázta a Raiffei-

sen elsõ embere. Hozzátette,
a támogatásrendszer módo-
sítása hosszadalmas mûve-
let, mivel sürgõsségi kor-
mányrendeletben kellene
ezt szabályozni, ezt követõ-
en pedig egy új metodológia
kidolgozása is szükséges
lenne. A bankvezér egy
pszichológiai tényezõre is
felhívta a figyelmet: szerinte
fontos, hogy a lakosság bíz-
zon a jövõben. „Ha valaki
megírná, hogy a jövõben
emelkednek a lakásárak, az
ingatlanhitelek iránt is meg-
nõne az érdeklõdés” – érvelt
Groningen.

A program iránti érdeklõ-
dés nem lankad, a Raiffei-
sen, Emporiki és Garanti
bankok már kimerítették a

rendelkezésükre álló keret-
összeget, a Román Fejlesz-
tési Bank (BRD) a napok-
ban ér „Elsõ házas-készle-
tei” végére. A Román Ke-
reskedelmi Bank (BCR) és
az Alpha Bank a pénzalap
felét használták fel, míg a
Bancpostnál és a Sanpaolo
banknál is már csak a hitel-
keret negyede hívható le. 

Szociális marad?

A legtöbb érdeklõdõ attól
tart, hogy az állami garan-
ciavállalás módosulása az
Elsõ ház hiteleknek épp
azon elõnyeit tenné semmis-
sé, amelyek eddig hozzáfér-
hetõbbé és vonzóbbá tették:
az alacsony kamatot és a

kedvezõ elõleget. Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter sietett leszögezni, hogy a
program nem fog veszíteni
szociális jellegébõl, sõt, kilá-
tásba helyezte azt is, hogy a
kormány szándékában áll
kiterjeszteni a potenciális
pályázók körét azokra is,
akik már rendelkeznek egy
ingatlannal. Emil Boc kor-
mányfõ azután egyeztetett a
pénzintézetek képviselõivel,
hogy múlt héten Borbély
László környezetvédelmi
minisztert dicsérte a roncs-
programmal elért sikere-
kért. A miniszterelnök beje-
lentette, meg kell vizsgálni,
miért nem övezi hasonló
népszerûség az Elsõ ház és
Elsõ csûr projekteket is. 

Idén már törvényesen dolgozhatnak a mezõgazdaságban alkalmazott napszámosok is Fotó: ÚMSZ/archív
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Baloga-Tamás Erika

Egyre több szülõ érdek-
lõdik aggódva Erdély-

szerte az illetékes irodák-
nál: miért nem lehet be-
nyújtani pályázatokat a Szü-
lõföldön magyarul program
oktatási-nevelési támogatá-
sára, holott hat év alatt az
arra jogosultak megszok-
ták, hogy április 15. a kérel-
mek leadásának határideje.
Egyelõre még a programot
lebonyolító kolozsvári szék-
helyû Iskola Alapítvány
sem tud érdemi információ-
val szolgálni azzal kapcso-
latban, hogy mi akadályoz-
za a pályáztatás megkezdé-
sét, az alapítvány munka-
társai az ÚMSZ-nek el-
mondták: még azt sem tud-
ják, lesz-e egyáltalán támo-
gatás az idén.

Baljós elõjelek

A fennakadások nem
most kezdõdtek. A tavalyi
magyarországi kormányvál-
tás után átszervezték a hatá-
ron túli támogatások rend-
szerét. Míg 2009-ig minden
évben pontosan megkapta
mindenki  a járandóságát,
addig a 2010-es évre szóló
összegek folyósítása több
hónapot késett. A késés okát
lapunknak január végén az-
zal indokolta az Iskola Ala-
pítvány, hogy a budapesti

Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium Nemzet-
politikai Államtitkársága
késve folyósította a fennma-
radt összegeket. December-
ben még a magyar kormány
illetékesei azt nyilatkozták:
a 2010/2011-es tanévtõl az
iskolások mellett az óvodá-
sokra is kiterjesztik a körül-
belül 300 lejnek megfelelõ
éves juttatást. 

Az ÚMSZ kérdésére Nagy
Zoltán, a kolozsvári székhe-
lyû Iskola Alapítvány igaz-
gatója elmondta, annyit tud-
nak, hogy a Szülõföld Ala-
pot a Bethlen Gábor Alap
váltja, így az összes támoga-
tást ez utóbbi intézmény ke-
zeli: ez vonatkozik az oktatá-
si-nevelési, a  tankönyv- és
taneszköz-, illetve hallgatói
támogatás folyósítására is.
Az Iskola Alapítvány vezeté-
se nem sokkal a Bethlen-alap
létrehozása után hivatalos le-
vélben fordult Répás Zsu-
zsanna  nemzetpolitikáért fe-
lelõs helyettes államtitkár-
hoz, és információt kért ar-
ról, milyen ütemterv szerint
folyik az idén a pályáztatás,
Budapest azonban azóta
sem tájékoztatta a kolozsvá-
riakat. 

Hol van már 
a tavalyi pályázat?

A 2009–2010-es tanévben
a Szülõföldön, magyarul prog-

ram keretében 122 ezer ma-
gyarul tanuló iskoláskorú
gyerek és 5212 egyetemi hall-

gató kérelme részesült pozi-
tív elbírálásban, idén ugyan-
ennyien várják a támogatást.

A szülõk nagyon aggód-
nak, sokan már elõre kikér-
ték a pályázathoz szükséges
iskolai igazolásokat, vannak,
akik a tavalyi ûrlapokat töl-
tötték ki és tették postára,
mert attól féltek, kifutnak a
(meg sem hirdetett) határ-
idõbõl. Nagy Zoltán hangsú-
lyozta, ezek a pályázatok ér-
vénytelenek,  a folyamodvá-
nyokat nem tudják elfogadni
addig, amíg Magyarorszá-
gon nem teszik közzé hivata-
losan az idei évre érvényes
kiírást. 

Mihály Péter, az Udvar-
helyszéki Tájékoztató Iroda
vezetõje lapunknak el-
mondta, naponta több tíz
érdeklõdõ keresi fel az iro-
dát, szülõk, sõt iskolák ré-
szérõl érkeznek kérdések.
„Sajnos egyelõre mi sem
tudjuk, hogy tulajdonkép-
pen mi az oka a hallgatás-
nak, így válaszolni sem tu-
dunk érdemben a hozzánk
érkezõ kérdésekre” – nyilat-
kozta Mihály Péter.

„Felháborítónak tartom,
hogy nincs tájékoztatás az
ügyben. Senki nem mondja
el, hogy mire számítsunk,
egyáltalán számítsunk-e még
a pályázati pénzre. Pedig is-
kolakezdéskor nélkülözhe-
tetlennek bizonyult ez az
összeg” – fakadt ki lapunk-
nak Tamás Emese széke-
lyudvarhelyi szülõ. „Maros-
vásárhelyen már kérés nélkül

kiállítják és hazaküldik a pá-
lyázathoz szükséges iskolalá-
togatási igazolást az intéz-
mények. Így történt az idén
is, fel sem merült, hogy késik
a pályáztatás” – tette hozzá
Ferencz Borbála szülõ, aki
elszomorítónak tartja a most
tapasztalható eljárást.

Ulicsák: szigorítunk

Lapunk megkereste az
ügyben illetékes kormányza-
ti tisztségviselõt. Ulicsák Szi-
lárd, a határon túli támoga-
tások összeállításáért és bein-
dításáért felelõs miniszteri
biztos azonban lapzártánkig
nem válaszolt kérdéseinkre,
és nem tudtuk elérni Répás
Zsuzsannát sem. Ulicsák a
vajdasági Magyar Szónak azt
nyilatkozta: nem szûnik meg
a támogatás, de szigorítják a
pályázat feltételeit, és a hely-
színen ellenõrzik, hogy való-
ban az arra jogosultakhoz
jut-e el a pénz. „Eddig nem
magyar oktatásban részesü-
lõk vagy nem magyar nem-
zetiségûek is kaptak pénzt
oktatási-nevelési támogatás
címén” –  mondta a lapnak
a miniszteri biztos. Ulicsák
Szilárd úgy vélte, a határon
túli szervezeteknek érdekük
volt minél jobban szélesíte-
ni a támogatottak körét,
mert százalékos arányban
részesültek a kiosztott ös-
szegekbõl. 

Oktatási támogatás: titkolóznak...

Az oktatási támogatásokat eddig az Iskola Alapítvány kezelte

Kovács Zsolt

Közüzemi tartozásokért
perel a Kovászna Megyei

Közmûvek. Kató Béla, a
Kovászna megyei vízszolgál-
tató vállalat fejlesztési igaz-
gatója lapunknak elmondta:
minden tetemes hátralékot
felhalmozó család ellen
külön eljárást indítanak. Ed-
dig hét sepsiszentgyörgyi, 26
kézdivásárhelyi, 41 kovász-
nai és 23 bodzafordulói csa-
ládot perelt be a Közmûvek
Rt. A tervek szerint, ha ezt a
bírói döntés lehetõvé teszi,

végrehajtó cég jár majd el az
érintettek ellen, hogy mérsé-
kelhetõ legyen a szolgáltató
vesztesége. Kató Béla jelezte:
eddig 1,4 millió lejnyi adós-
ságot halmoztak fel a nem fi-
zetõ ügyfelek. Sepsiszent-
györgyön eléri a 800 ezer lejt
azoknak  a számláknak az ér-
téke, amelyeket több mint 45
napja bocsátottak ki. Mivel a
háromszéki megyeszékhely
polgárainak nem a szolgálta-
tóval, hanem a lakótársulá-
sokkal van közvetlen szerzõ-
désük, a Közmûvek Rt. ezek-
kel a lakótársulásokkal kötött

egyezséget, hogy a magán-
személyek ellen indíthasson
eljárást. Az igazgató szerint
azért van szükség erre az
ügymenetre, mert nem sze-
retnék az adósok miatt a la-
kószövetség minden tagját
megfosztani a szolgáltatás-
tól, de jelezni szeretnék,
hogy a cég kompromisz-
szumkészségének pontos ha-
tárai vannak. A Közmûvek
adatai szerint Sepsiszent-
györgyön 168 lakótársulás
mûködik, és több mint 30-
nak van nagyobb összegû tar-
tozása. 

Perelnek a vízdíjhátralékért

Totka László

Mégis megépül a Ma-
gyarországot és Románi-

át összekötõ, Nagyváradtól
Berettyóújfaluig vezetõ ke-
rékpárút – jelentette be
Delorean Gyula nagyváradi
önkormányzati képviselõ és
Pásztor Sándor, a Körösök
Vízügyi Igazgatóságának
vezetõje tegnapi sajtótájé-
koztatóján. A sokak által
várt út megépítésére még
2009-ben nyújtottak be pá-
lyázatot. A Határon Átnyú-
ló Együttmûködési Progra-
mon keresztül lesz is rá tá-
mogatás, ám errõl csak most
kaptak értesítést a kezdemé-
nyezõk. A tegnapi sajtótájé-
koztatón elhangzott: vélhe-
tõen a magyarországi kor-

mányváltás miatt lassult le
az ügyintézés. A beruházás
összértéke 5,8 millió euró, a
romániai befektetés 1,8 mil-
lió euróba kerül. Bár már
biztos, hogy megépül a ke-
rékpáros nyomvonal, az uni-
ós normáknak megfelelõ
közbeszerzési eljárás csak
július végén kezdõdhet, és
októberben dõl el az, hogy
ki lesz a beruházó. A több
hónapos csúszás ellenére a
nagyváradiak bíznak abban,
még az idén megkezdõdnek
a munkálatok. Az elõírások
szerint a szerzõdés aláírását
követõ két éven belül min-
denképpen át kell adni az út-
szakaszt, de Delorean Gyu-
la hangsúlyozta: szeretnék,
ha sokkal hamarabb „nye-
regbe pattanhatnának” a tér-

ségben élõk. A nagyváradi
központi szakasz már ké-
szen áll, a településeken
speciális csúszásgátló védi
majd az útfelületet, a telepü-
lések között pedig aszfalton
karikázhatnak az országha-
tárt biciklivel átszelõk. A
tegnapi sajtótájékoztatón el-
hangzott: fontosnak tartják
a nagyváradiak folyamatos
tájékoztatását a beruházás
helyzetérõl, mert a helyi ön-
kormányzat „ostrom alatt”
áll: a kerékpározás szerel-
mesei e-mailen, telefonon
érdeklõdnek arról, hogy mi
lesz a régóta várt út sorsa?
„A késés ellenére is biztosan
megépül a kiváló minõségû
útszakasz” – üzenték az ér-
deklõdõknek a kezdemé-
nyezõk. 

Magyar–román kerékpárút
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Antal Erika

Kortárs lengyel szerzõ da-
rabját mutatja be ma este

a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Tár-
sulata. Dorota Maslowska
Két lengyelül beszélõ szegény
román címû mûvét Theodor
Cristian Popescu rendezi.

Magyar nyelvre a Tompa
Miklós Társulat felkérésére
fordították le a lengyel dara-
bot, amelyet – a vásár-
helyieket megelõzve – Buda-
pesten a Katona József Szín-
ház már bemutatott. A pro-
dukcióval elsõsorban a fiatal
közönséget célozza meg a
színház – mondta Kövesdy
István, a társulat mûvészeti
vezetõje, aki szerint a darab
nagyon bátor, mai, elevenbe
vágó. A szöveget Súgó Er-
zsébet, a rendezõ munkatár-
sa fordította le románra. „El-
sõ olvasatra engem is meg-
döbbentett a szokatlan, na-
gyon vulgáris szöveg. Ez a
mai fiatalok nyelvezete.
Szembe kell néznünk ezzel a
ténnyel, hogy gyermekeink
ma ezt használják” – fogal-
mazott lapunknak a rendezõ
asszisztense. 

Dorota Maslowska na-
gyon fiatal lengyel írónõ, aki
13 évesen lázadt fel a szülei
és a konzervatív értékeket

valló társadalom ellen. Ka-
maszkorában kijelentette,
hogy nem hisz Istenben és
egy olyan társasághoz csat-
lakozott, amelynek létfor-
máját a kábítószer-fogyasz-
tás jellemezte. Elsõ regé-
nyét, amelyért irodalmi díjat
is kapott, 16 évesen írta. A
hamarosan Marosvásárhe-
lyen bemutatásra kerülõ da-
rabját 19 évesen tette az ol-
vasók és rendezõk asztalára.
„Olyan egyéniség, aki vesz-
tesnek nevezi magát, ahhoz
a generációhoz tartozónak,
amely egy vesztes nemze-

dék, hiszen valamennyi vál-
tozást átélt, olyan szülõk
mellett, akik már kevésbé
képesek a mentalitásváltás-
ra” – mondta Súgó Erzsébet
a szerzõrõl és a szerzõ hit-
vallásáról. 

A produkciót a színház
kistermében mutatják be, és
mivel a nézõtér a színpaddal
egy térben lesz, egyszerre
csak ötven személy ülhet a
körberakott, más-más for-
májú, színû, stílusú széke-
ken, ülõalkalmatosságokon.
A bemutatóról szóló sajtótá-
jékoztatón a rendezõ és

munkatársai elmondták,
hogy a legnagyobb hang-
súlyt a látvány és a zene
kapja az elõadáson. A szö-
veget négy pannóra román
nyelven is kivetítik, így a te-
rem összes sarkából hallha-
tó a magyar nyelvû beszéd,
illetve olvasható a román
fordítása. 

A következõ elõadást hol-
nap tartják, szintén este ki-
lenctõl. Mint megtudtuk,
azért ilyen késõn, mert egy
sajátos klubhangulatot sze-
retnének létrehozni a darab
rendezõi. 
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Röviden Klubhangulatú színház
Lengyel szerzõ darabját mutatja be a Tompa Miklós Társulat

A török kiûzése 
a Szacsvay Akadémián

Az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által létrehozott
Szacsvay Akadémia Mérle-
gen a magyar történelem el-
nevezésû magyarságtörténeti
elõadássorozatának követke-
zõ meghívottja Gebei Sán-
dor, a történelemtudomány
habilitált doktora A török ki-
ûzése és a Rákóczi-szabadság-
harc címmel tartja meg elõ-
adását ma 18 órától a nagy-
váradi Ady Endre Gimnázi-
um dísztermében.

Mûkincsek tûntek el
Egyiptomban

A politikai tiltakozásokat és
lázadásokat kísérõ foszto-
gatások alatt mintegy
nyolcszáz felbecsülhetetlen
értékû mûkincsnek veszett
nyoma Egyiptomban. Az
iszmailijai Kantara múze-
umban (amely a Szuezi-csa-
torna és a Sínai-félsziget ré-
giójának antik mûkincseit
õrzi) a lopások és a rongá-
lások több száz múzeumi
tárgyat érintenek – mondta
el Mohamed Abdel Mak-
szud, az egyiptomi régésze-
ti tanács Északkelet-Egyip-
tomért felelõs hatóságának
munkatársa. A forradalom
után 293 tárgy elõkerült, de
hiányzik további nyolcszáz
mûkincs a fáraók korából,
illetve a római és iszlám
korokból.

A bemutatóról szóló tájékoztatón elhangzott, a látványra és a zenére helyezik a hangsúlyt A szerzõ felvétele

HIRDETÉS

Tamás András

Az Inter-Art Alapítvány
által 1996-2010 között

szervezett nyári alkotótábo-
rok munkáit bemutató kép-
zõmûvészeti kiállítás nyílt a
nagyenyedi dr. Szász Pál
Magyar Közösségi Házban.
A tárlatmegnyitón Kováts
Krisztián Fehér megyei
RMDSZ-elnök a kezdetekre
emlékezett: felidézte, hogy
Balog István barátjával, az
alapítvány elnökével már a
Bethlen Gábor Kollégium-
ból ismerik egymást; diák-
éveikben fogant a nyári al-
kotótáborok elindításának
gondolata is, mûtermekként

pedig a nagy múltú iskola
üresen álló osztálytermei
szolgáltak. 

Józsa Miklós irodalomta-
nár, a nagyenyedi Áprily-
estek házigazdája a hajdani
nagybányai mûvésztelep
munkásságához hasonlítot-
ta a tárlat anyagát. „A ma-
gyar rendezvények lebonyo-
lításában bõvelkedõ megyei
RMDSZ-székház eddig is
sok kiállítás színhelye volt.
Ez alkalommal a nyelvi ha-
tárokat átlépõ, változatos
kifejezési formákat képvise-
lõ, a mûvészek lelkébõl fa-
kadó üzenetet közvetített” –
fogalmazott Józsa Miklós.

A kiállított munkák alko-

tóit Ioan Hãdãrig költõ, az
Inter-Art Alapítvány mûvé-
szeti vezetõje ismertette,
majd átnyújtotta Kováts
Krisztiánnak az elsõ alka-
lommal 1930-ban Nagy-
enyeden megjelenõ România
Literarã folyóirat egy példá-
nyát, amelyben az Erdélyi
Helikon, illetve helikonisták
munkásságáról is tájékoztat-
tak. Ugyancsak Hãdãrig
számolt be arról, hogy a
nemzetközi mûvésztábor al-
kotásaival õszire újabb ame-
rikai turnéra készülnek, áp-
rilisban pedig Kelemen Hu-
nor kulturális miniszter
nyitja meg Bukarestben Ba-
log István kiállítását. 

Tizenöt nyár munkája

A színész-
képzés
nyomában

A. E.

A Szentgyörgyi István Szín-
mûvészeti Intézet történetei

címû kötetet mutatták be
hétfõ este a Marosvásárhe-
lyi Mûvészeti Egyetem elõ-
csarnokában. A szerzõk –
az egyetem tanárai: Ungvári
Zrínyi Ildikó, Balási And-
rás, Lázok János, Albert
Mária, Csép Zoltán és Ko-
vács Levente – nem csupán
az oktatás menetét vizsgál-
ták, hanem az elõadások
képanyagát is elõkeresték,
szemtanúkkal beszélgettek,
dokumentumokat faggat-
tak, levéltárakban, könyvtá-
rakban, személyi hagyaté-
kokban kutattak. A most
napvilágot látott elsõ kötet
az alapítástól 1962-ig követi
a felsõoktatási intézmény
sorsát, kolozsvári kezdeteit,
átköltöztetését Marosvásár-
helyre, illetve azt a környe-
zetet, amely a színiakadé-
mia elõadásait fogadta a kö-
zönség körében. A kötetet
bõ képanyag és néhány, az
intézet sorsát meghatározó
tanár portréja kíséri: többek
között a rektor Szabó Lajo-
sé, a kiváló színész és ren-
dezõ Szabó Ernõé, a Tom-
pa Miklósé és a Delly Fe-
rencé. A beszélgetést Ko-
vács András Ferenc költõ,
„mint színész- és rendezõ-
ivadék” vezette. 

Nyári alkotótáborok munkáit bemutató képzõmûvészeti kiállítás nyílt a nagyenyedi közösségi házban
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Röviden

F. I.

Nem volt magyar siker az idei
Gopo-gálán – a bukaresti díj-

átadón összességében a papírfor-
ma érvényesült. A román film-
ipar legfontosabb eseményeként
számon tartott V. Gopo-gálán,
amelyet hétfõ este tartottak a
Crystal Palace Ballroom-ban, a
szervezõ Román Filmet Népsze-
rûsítõ Szövetség több mint ötven
olyan romániai produkciójú fil-
met vitt az ítészek elé, amelyet
2010-ben mutattak be.

Elmaradt a magyar siker

Bár az V. „román Oscarra” két
magyart is jelöltek – Felméri Cecí-
lia filmje, a Mátyás, Mátyás a leg-
jobb rövidfilm kategóriában,
Hatházi András pedig a Morgen
címû filmben nyújtott alakításáért
a legjobb férfi fõszereplõ kategóri-
ában volt esélyes a Gopo-díjra – a
siker elmaradt. A tavalyi legjobb
színésznõnek járó díjjal jutalma-
zott Péter Hilda nem nyújthatta át
színésztársának a legjobb férfi fõ-
szereplõnek járó díjat, amelyet ez-
úttal a veterán Victor Rebengiuc
kapott meg, Peter Cãlin Netzer
Érdemérem (Medalia de onoare) cí-
mû filmjében nyújtott teljesítmé-
nyéért. „Victor barátom, úgy néz

ki ez az öregek estje, ezelõtt negy-
ven évvel negyven éves voltam” –
viccelõdött Ion Besoiu, megelõle-
gezve Rebengiuc színpadra lépé-
sét, miközben átvette az életmûdí-
jat. A legjobb nõi fõszereplõnek
járó díjat Mirela Opriºor kapta,
Radu Muntean Kedd, karácsony
után (Marþi, dupã crãciun) címû
filmjének szereplõje. Bogdan
Dumitrache, Constantin Popescu
A harcos fiatalkori önarcképe
(Portretul luptãtorului la tinereþe) cí-
mû alkotásában nyújtott alakítá-

sáért a legjobb férfi mellékszerep-
lõnek járó díjat kapta, míg Clara
Vodã a Ha fütyülni akarok, fütyülök
fõszereplõjének anyja a legjobb
nõi mellékszereplõnek bizonyult.

„Monopolizált” díjátadó

Az idei Gopo-gálát szinte kizá-
rólag két film uralta – Florin
ªerban Ha fütyülni akarok, fütyülök
címû filmje hét, Titus Muntean
Mozikaravánja (Caravana cine-
matograficã) pedig négy díjat vitt

haza. ªerban Ezüst Medve-díjas
alkotása aboszlút gyõztesnek te-
kinthetõ, a legjobb film, elsõfilm,
rendezõ, hang, nõi mellékszerep-
lõ, legígéretesebb fiatal tehetség
(George Piºtereanu) és az 55 ezer
eladott jeggyel a legnézettebb ro-
mán film díját kapta meg. A
Mozikaraván „gyengébb” kategó-
riákban diadalmaskodott, övé a
legjobb eredeti filmzene, díszlet,
jelmez és smink díja. A legjobb
kisjátékfilmnek Adrian Sitaru A
kalitkáját, a legjobb dokumen-
tumfilmnek pedig Andrei Ujicã
Nicolae Ceauºescu önéletrajza (Auto-
biografia lui Nicolae Ceauºescu) cí-
mû filmjét választották az íté-
szek. A legjobb, Romániában ve-
tített európai film Michael
Haneke A fehér szalag (Das weisse
Band) címû drámája. 

Tim O’Reilly, az O’Reilly Media kiadóvál-
lalat vezetõje, borúlátóan azt nyilatkozta a
Forbes magazinnak, hogy túl sok lett a csak
fizetés ellenében hozzáférhetõ szellemi ter-
mék az interneten, ami a kalózkodás elterje-
déséhez vezetett. A médiavezér ugyanakkor
arra is kitért, hogy a jogvédett tartalmak
kalózkodás útján történõ terjesztése is kitûnõ
reklám egy-egy gyártónak, és emellett hatal-
mas segítség a szegényebb netezõk számára,
akik így minimális költségekkel részesülni
tudnak korunk kulturális termékeibõl. Saj-
nos azonban planétánkon kevés még az
olyan ember, aki szelleme épüléséért szabad-
ságát kockáztatná (például alig néhányan
lopnak Cambridge lexikonokat a netrõl).
Ugyanakkor sokan könnyedén viszik vásár-
ra bõrüket lelkük és elméjük tudatos tönkre-
tételéért: egy-egy bugyutább hollywoodi
blockbusternek több millió letöltõje is lehet.
Utóbbiak számára a film megnézése az el-
képzelhetõ legnagyobb büntetés.

(prier)

Kettõs tükör 
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Közeleg az internetes Barátok közt

Hamarosan vagy új tévécsatornát indít az
RTL Klub, és a nulláról építi fel, vagy meg-
vesz és kissé átalakít egy már bevezetett
márkát – jelentette be az [origo]-nak adott
interjúban Dirk Gerken. Az RTL Klub ve-
zérigazgatója szerint a körülményekhez ké-
pest nem volt rossz évük 2010-ben, idén a
második félévben vár fellendülést. Elmond-
ta, a közeljövõben a Barátok közt egy-egy
része hamarabb lesz látható a weben, mint
a tévéképernyõn. „Nyugat-Európában is
mûködik ilyen rendszer. Amerikai soroza-
tok is lesznek a neten, várhatóan õsszel, de
egyelõre ingyenesen” – fogalmazott.

Amy Winehouse lesz a Sziget sztárja

Amy Winehouse (képünkön) lehet az idei,
augusztus 10-e és 15-e közötti Sziget feszti-
vál egyik sztárja; a brit elõadó mellett a
szervezõk tegnap a Kasabian, a Good
Charlotte, a Deftones, a Within Tempta-
tion és a Peter Bjorn and John érkezését
jelentették be az idei rendezvényre érkezé-
sét jelentették be. A soul, a rhythm & blues
és a dzsessz mûfajában mozgó 27 éves
Amy Winehouse a hírek szerint sikerrel
küzdött meg évek óta fennálló drogproblé-
májával. Az ötszörös Grammy- és három-
szoros Ivor Novello-díjas zenész, aki eddig
csak két albumot készített, elõször fog Ma-
gyarországon fellépni.

ÚMSZ

Ötbõl egy iPad-tulajdonos
férfi használja készülékét a

mosdóban is, a nõk körében 12
százalékos ugyanez az arány –
derül ki a Generation i címû
elemzésbõl. A MediaWeek inter-
netes oldalán bemutatott felmé-
résbõl az is kiderül, hogy az
Apple iPad táblagépekkel ren-
delkezõk túlnyomó többsége
(87 százaléka) minden nap
használja azt. 

A válaszadók csaknem két-
harmada (63 százaléka) nem te-
kinti magát korai alkalmazó-
nak, több mint felük (51 százalé-
kuk) már jobban szeret az
iPaden magazinokat olvasni,
mint nyomtatásban, bõ egyhar-

maduk (36 százalékuk) szerint
pedig a hirdetõk jobban teszik,
ha a sajtó helyett a digitális esz-
közökön reklámoznak. A felmé-
résben résztvevõk 64 százaléka
örömmel fizet egy hasznos, tar-
talmas alkalmazásért, kivéve a
hírekért, a közösségi funkció-
kért és a webboltokért. 

A megkérdezettek közel fele
(42 százaléka) nyilatkozta, hogy
az interaktív reklámokra jobban
figyel, mint a statikusokra. A
felmérést végzõ cég kutatói sze-
rint ez utóbbi mutató különösen
érdekes, és azt jelenti, hogy az
iPaden (és más digitális eszkö-
zökön) sokkal fókuszáltabb fi-
gyelem jut a „használható” hir-
detéseknek, mint a print maga-
zinokban. 

Mosdóban is menõ az iPadSzékelyföldön „turnéznak” 

a 18. Alter-Native díjazottjai
Baloga-Tamás Erika

Ma este 18.00 órától a
Székelyudvarhelyi Mûvelõ-

dési Házban is bemutatják a ma-
rosvásárhelyi 18. Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál
díjnyertes alkotásait, melyeket
tegnap Csíkszeredában vetítet-
tek. A filmeket a székelyud-
varhelyi Városi Könyvtár igaz-
gatója, Szabó Károly méltatja a
vetítés elõtt. A könyvtárigazgató
lapunknak elmondta: nagyszerû
kezdeményezésnek tartja, hogy
a neves marosvásárhelyi film-
fesztivál díjnyertes alkotásai
Székelyudvarhelyen is bemuta-
tásra kerülnek, hisz így azok is
láthatják azokat, akiknek nem
sikerült részt venniük a vásárhe-
lyi szemlén. 

„A rendezvény által az udvar-
helyi érdeklõdõk képet kaphat-
nak arról, hogy milyen a nagyvi-
lág rövidfilmtermése, illetve
hogy ezekhez képest hol áll az
ország, a térség” – fogalmazott
az ÚMSZ-nek Szabó Károly, aki
reméli, hogy a ma esti filmvetí-
tés egy évrõl-évre visszatérõ kez-
deményezés megnyitója lesz. A
székelyudvarhelyi filmkedvelõk
az ingyenes vetítésen hat alko-
tást láthatnak. 

Az estet a spanyol Koldo
Almandoz: Kacsaátkelõhely (Aha-
te Pasa) címû 2009-es alkotása
nyitja, amely a fesztiválon a
Radio România Cultural díját
nyerte el. Ezután az Erdélyi Tele-

vízió különdíjasa, a francia
Bastien Dubois Madagaszkár, egy
útinapló (Madagascar, Carnet de
Voyage) címû alkotása követke-
zik, majd a legjobb diákfilmként
értékelt és Simó Sándor Emlék-
díjjal jutalmazott szlovéniai
Milan Urbajs rövidfilme a Má-
tyás Király lesz látható. Felfény-
lik a Román Nemzeti Filmköz-
pont díját elnyerõ Naked Pact is,
a magyarországi Nagypál Orsi
alkotása. A rövidfilm egy titok-
zatos rúdtáncosnõ és egy férfivá
váló fiú találkozását mutatja be
egy lepukkant budapesti sztrip-
tízbárban, a találkozás meglepõ
fordulatot hoz, amikor felisme-
rik egymást a „civil” életükbõl. 

A filmes est fénypontjaként
Székelyudvarhelyen is vászonra
kerül a több nemzetközi díjjal
(is) kitüntetett A kalitka, amely-
nek rendezõjét, Adrian Sitarut, a
Mûvelõdésügyi Minisztérium
díjával jutalmazták a tavaly no-
vemberi marosvásárhelyi szem-
lén. Az udvarhelyi bemutatót a
18. Alter-Native Nagydíjával ki-
tüntetett spanyol rövidfilm zár-
ja, az Alberto Dorado rendezte
Perdido. A mindössze 4 perces
film Nyugat-Afrikába kalauzol-
ja a nézõt. Fõszereplõje Saliou,
egy nyolc éves szomáliai kisfiú,
aki úgy tûnik, hogy eltévedt.
„Szerencséjére” összefut egy
ENSZ-õrjárattal, és amikor
már-már fellélegezne a nézõ,
egy kamerapásztázás megmu-
tatja a rideg valóságot. 

Florin ªerban Ha fütyülni akarok, fütyülök címû filmje az idei
Gopo legnagyobb nyertese, 13 jelölésbõl hetet váltott díjra, többek
között az év legjobb filmje és a legjobb rendezõ kategóriákban is
diadalmaskodott. A magyar jelöltek, Felméri Cecília és Hatházi
András azonban egyetlen díjat sem vihettek haza Bukarestbõl.

Hölgykoszorúban a legjobb romániai férfiszínész. Mirela Opriºor, Victor Rebengiuc és Clara Vodã Fotó: Mediafax



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Múltidéző (ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
12.15 Egy kis művészet
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.45 Dunáról fúj a szél
(ism.)
15.55 Isten kezében
(ism.)
16.20 Tám László dia-
porámái
16.30 Közelebb Kínához
(ism.)
17.00 Az igazi helyszínelők
17.30 Halld Izrael!
18.00 25. szélességi fok
Délre (fr. sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
20.40 Kikötő Friss
21.00 Híradó
21.15 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 A csendes ameri-
kai (am.-német-auszt. f.
dráma, 2002)
23.40 Dunasport
23.50 Sejtjeink
0.40 Elsa Valle és a Latin
Jazz Syndicate (koncertf.)
1.45 Kikötő - Friss (ism.)
1.55 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 13.05 Lá-
nyok a pácban (amerikai
vígjáték) 14.50 Rajzás 2. -
Az új faj (kanadai film)
16.30 Padlógáz (német-
lux. vígjáték) 18.10 Felpör-
getve (am.-kan.-auszt. ak-
ciófilm) 20.15 Ketten Te-
xasért (am. western)
22.15 A király nevében
(német-kanadai-amerikai
kalandfilm) 0.30 Bérgyil-
kos ösztön (angol-fr.-lux.
akciófilm)

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Titkos szerelem (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 Menyet anyának 5
– reality show 20.30 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 21.30 Ezel (sorozat)
23.00 Egy őrült elme játé-
kai (amerikai thriller)
1.00 Painkiller Jain (soro-
zat)

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

8.30 Őrült szerelem (mexi-
kói sorozat) 10.00 A libák
nem szállnak a mennybe
(sorozat) 12.45 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
14.30 Clase 406 (sorozat)
15.30 Esmeralda (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
21.30 Eliza nyomában (so-
rozat) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek

FILM+ACASÃ
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DUNA Tv, 22.00
A csendes amerikai

Saigon, Vietnam, 1952: csodás, egzotikus és veszélyes vá-
ros a francia gyarmatosítók elleni háború szélén. Ide érkezik
egy naív fiatalember, Alden Pyle önkéntes szeretetszolgálat-
ra. Hamarosan megismerkedik a London Times helyi tudósí-
tójával, Thomas Fowlerrel, aki beavatja őt a város titkaiba.
A fiút lenyűgözi a kiábrándult és cinikus újságíró szeretője,
a szépséges Phuong.

TV2, 22.25
Már megint egy dilis amcsi film

Már megint egy kamaszokról szóló film, de vigyázat, itt sem-
mi nem komoly! A koreográfia a szokásos: az osztály két
nagymenője fogad, hogy sikerül-e a csúnya lányból szép
lányt faragni. Mire sikerül, a fogadás nyertese beleszeret a
megszépült csúnyába, a megszépült csúnya viszont mindent
megtud a fogadásról. A filmet Joel Gallen rendezte.

RTL Klub, 22.25
Showtime - Végtelen és képtelen

A Los Angeles-i zsaruk legkeményebb nyomozója, Mitch
Preston egy nap azon veszi észre magát, hogy a narkósok,
maffiózók és bérgyilkosok helyett sokkal ravaszabb és ke-
gyetlenebb népséggel kell szembenéznie: a tévésekkel. Egy
rámenős producer az évszázad műsorára készül. Ennek ér-
dekében a kelletlen nyomozó mellé szerződteti a kétbal-
lábas Trey Sellarst.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 Körzeti magazin
11.45 Egy történet, 
egy zene
12.10 Magyar jogtörténet
12.25 Öt perc próza
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Sírjaik 
hol domborulnak...
15.10 Az Örök Szövetség
15.40 Mérföldkövek 
a magyar technika 
történetében
16.10 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
17.00 Úri házak titkai
(francia sor.)
17.55 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.25 Magyar retro
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(sor.)
22.15 Biszku és a többiek
23.35 Záróra 
- Keleti Éva (ism.)
0.30 India 
- Álmok útján (sor.)

7.00 meneTrend
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.15 Tengeri őrjárat
(olasz krimisorozat)
16.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.25 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Showtime 
- Végtelen és képtelen
(am.-auszt. akció-vígj.,
2002)
Utána: RTL-hírek
0.25 Házon kívül
Heti magazin
0.55 Odaát 
(amerikai sor.)
1.50 Reflektor
2.05 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.20 Árva angyal 
(mex. sor.) (ism.)
13.10 Vad motorosok
(am. akcióf., 2003)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Marina 
(mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós 
játszma
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(sor.)
22.25 Már megint 
egy dilis amcsi film 
(amerikai vígj., 2001)
Közben: Kenósorsolás
0.05 Aktív
0.10 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.10 Tények Este
1.40 EZO.TV - Jósok, 
látók, médiumok!
2.10 Cáparajzás 
(amerikai akcióf., 2008)
3.30 Sliders (am. sor.)

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

9.50 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.45 Egy kórház ma-
gánélete (ism.) 11.45 A
narancsvidék (sorozat)
12.40 A nagy csapat (am.
vígjáték) 14.50 Nyomtala-
nul (ism.) 16.25 CSI (soro-
zat) 17.40 Gyilkos számok
(sorozat) 18.30 Gordon
Ramsay 19.30 A dadus
(am. vígj. sorozat) 20.00
Jóbarátok (sorozat) 20.30
Két pasi...(sorozat) 21.25
Gyilkos számok (sor.)
22.25 Éden Hotel 23.25
CSI (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Reklámgyár,
showtime 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Információk
(live) 20.05 Örüljünk a fo-
cinak! 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Wrest-
ling WWE PPV Wrestle-
mania XXVI 1.00 Sport.ro
Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Üdítő Szilágyi Tibor
műsora
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Slovenski Utrinki
15.00 Együtt
15.30 Összhang
16.20 Van öt perce?
16.30 Emberek a termé-
szetben
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.25 India - Álmok útján
((brazil-indiai sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
22.05 Az Este
22.40 Barbarossa (olasz
történelmi dráma, 2. rész,
2009)
0.15 A rejtélyes XX. század
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma
1.15 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.00 100%-ban garan-
tált (ism.)
11.00 Elfelejtett Istenek
11.30 Szerelem a képer-
nyőn túl
11.55 Eurovision 2011
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
22.10 L’ Auberge rouge
(francia vígj., 2007)
23.50 CSI: 
A helyszínelők 
(amerikai sorozat)
0.45 Az összeillő pár
(reality show) 
(ism.)
1.45 Ítéld meg te! 
(ism.)
2.35 Közérdek (ism.)
3.00 Szerelem 
a képernyőn túl (ism.)
3.10 Sport

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 A sötét igazság
(amerikai filmdráma,
2007) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Gyilkos társak 
(kanadai thriller, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A testőr 
(amerikai akciófilm,
2009)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 A rejtély 
(am.-kan. thrillersorozat)
1.00 A testőr 
(amerikai akciófilm,
2009) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Szindbád 
kalandjai 
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Sötét, mint az olaj
(spanyol akcióthriller,
2006)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
port, időjárásjelentés
20.20 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Euforia Midnight
Sun Tour
1.30 Airport 
(am. f. dráma, 1970)
3.30 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
(ism.)

7.00 Tiltott szerelem 
(német filmdráma) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 A Vijelie 
család kalandjai
11.15 Hajbakapás a kony-
hában (reality show)
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A skorpió
megszelidítése
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Idősek és nyugha-
tatlanok (ism.)
23.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
0.30 Szerelmesek
paradicsoma 
(erotikus film)

6.30 Végzetes 
másodpercek
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Suzuki SJ410
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Kompresszor
12.00 Amcsi motorok 
- Abu Dhabi 
rendőrségi motor
13.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
14.00 Állítólag... 
- Zuhanó és kilőtt golyó
15.00 Piszkos munkák 
- Pulykatenyésztő
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Abu Dhabi 
rendőrségi motor
18.00 A túlélés törvényei
- A túlélés művészete
20.00 Állítólag... 
- Ragasztószalag
21.00 Szétépítők 
- Konyhamalac
21.30 Hogyan készült?
22.30 Halálos fogás 
- Rákfogás
23.30 A tenger 
gladiátorai 
– Cápa
0.30 A sörfőzés 
mesterei 
- Chicha
1.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
2.30 Szétépítők

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Magyar 
nyelvű műsor 
- Szieszta
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Bűvület (olasz sor.)
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 Oroszlánok 
arénája (reality show)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Rövid film 
a kettesen
0.00 Motomágia (ism.)
0.35 Qian király 
(kínai kaland sor.) 
(ism.)
1.30 Vallomások (ism.)
2.30 Rövid film 
a kettesen (ism.)
3.25 Késhegyen (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
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Ma Zalán napja van.
A Zalán férfinév, eredetére
többféle magyarázat is él.
Anonymus Saladus néven
említi a honfoglalás elõtt a
Duna-Tisza közén uralko-
dó vezért. A Tisza mentén
található egy Slankamen
(Szalánkemén) nevû hely-
ség, az is elképzelhetõ,
hogy Anonymus a helység-
névbõl alkotta az uralkodó
nevét. A helynév szláv ere-
detû, jelentése: sós kõ. Má-
sok szerint a név török ere-
detû, jelentése: dobó, ütõ.
Bizonytalan az is, hogy mi
volt a név eredeti kiejtése.
A jelenlegi Zalán olvasat
Vörösmarty Mihály Zalán
futása címû mûve révén ter-
jedt el. 
Holnap az Árpád, Benjá-
min és Benõ nevûek ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1722 – Az erdélyi ország-
gyûlés elfogadja a Prag-
matica sanctio törvényeit,
azaz a Habsburg-ház nõági
örökösödési jogát. 
• 1856 – Aláírják a párizsi
békeszerzõdést, amely le-
zárja a krími háborút.
• 1867 – Az Amerikai
Egyesült Államok megvá-
sárolja Alaszkát az Orosz
Birodalomtól 7 200 000
dollárért.
• 1988 – Megalakul a mai
Bibó István Szakkollégi-
umban a Fidesz.

Vicc
Egy férfi odamegy a szu-
permarketben egy fiatal,

csinos nõhöz:
– Bocsánat, hölgyem. A fele-
ségem itt van valahol az áru-
házban, de sehol sem talá-
lom. Beszélgetne velem öt
percet?
– Miért?
– Mert ahányszor elkezdek
társalogni egy fiatal nõvel, a
feleségem tíz másodpercen
belül megjelenik.

Recept
Medvehagymás malfatti
Hozzávalók: 35 dkg medve-
hagyma (eredetileg spenót
vagy mángold), 25 dkg ricot-
ta, 2 tojás, 5 dkg reszelt par-
mezán, kb. 3 ek. durumliszt,
5 dkg vaj, szerecsendió, só.
Elkészítése: A medvehagy-
mát megmossuk, lecsipked-
jük a szárait, és szinte csak
annyi vízzel, ami a leveleken
maradt, megpároljuk. Szûrõ-
ben lecsepegtetjük, ha kihûlt,
finomra vagdossuk és ki-
nyomkodjuk belõle a nedves-
séget. Összekeverjük a ricot-
tával, a tojások sárgájával, 2
evõkanálnyi reszelt parme-
zánnal, a nem túl kemény
habbá vert tojásfehérjékkel és
annyi liszttel, hogy formáz-
ható masszát kapjunk, köz-
ben reszelt szerecsendióval
fûszerezzük. A masszából
formázott diónyi gombóco-
kat inkább lassan gyöngyözõ,
mint lobogó vízben kifõzzük,
ha a gombóc feljön a víz tete-
jére, akkor van készen. Köz-
ben egy serpenyõben megol-
vasztjuk a vajat. A kifõtt
gombócokat az olvasztott va-
jon átforgatjuk, parmezánnal
megszórva frissen tálaljuk.

2011. március 30., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Igyekezzen kapcsolatot teremteni
olyan emberekkel, akik hasonló
nézeteket vallanak, mint ön, s
osztják érdeklõdési körét.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Hallgasson megérzéseire! Szaba-
duljon meg azoktól a kapcsola-
toktól, amelyek visszahúzzák.
Anyagi alapjait és fontos közeli
kapcsolatait erõsítse.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Olyan helyzetbe kerül, amelyek-
ben nehéz megõrizni türelmét.
Egy dologgal korábban nem tu-
dott megbirkózni, ezt most köny-
nyûszerrel megoldja.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szerelmi kapcsolataira a titkok
és a hazugságok jellemzõek. A
sors most tálcán nyújtja azokat a
kalandokat, amelyekben meg-
mutathatja az igazi énjét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ön nyitott a külvilágból szárma-
zó élmények befogadására. Ha
sikerül könnyedébben kezelni
személyes kapcsolatait, az az ön-
értékelésének is jót tehet.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Márciusban sikeresen úrrá lett
egy nyugtalanító helyzeten, még-
sem dõlhet hátra, mert újra meg
újra bizonyítania kell.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Érdemes volt megtanulnia, hogy
milyen fontos a lehetõségek okos
kihasználása, de ne gondolja,
hogy a pénz, a hatalom minden-
nél fontosabb.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Gazdálkodjon okosan, mert ko-
moly kihívásokkal kell szembe-
néznie. Fogyó Hold idején befe-
jezheti azokat a munkáit, me-
lyekkel már jó ideje küszködik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A hízelgés idõszakát éli. Egy jog-
szabály a kezére játszik az érvé-
nyesülésben. A munkahelyi pozí-
cióharcban jók az esélyei.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ebben az idõszakban óvatosan
kalkulálja befektetéseit, gondo-
san bánjon a pénzzel. Élvezi,
hogy olyan emberek társaságá-
ban lehet, akik hasonló nézeteket
vallanak.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Életében fontos szerepet kap a kö-
telességtudat, az egészséges élet-
mód és a csinos öltözködés. Boly-
gója segíti, hogy kívánságai telje-
süljenek.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halakba ér a Hold, és lelkében
a romantikus érzések kerülnek
felszínre. Azokat a lehetõségeket
ki kell használnia, amelyek most
kínálkoznak.
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Jégkorong 

ÚMSZ

Null-kettõrõl fordítva
nyerte 4-2-re a román

jégkorong-bajnokság döntõ-
sorozatát a HSC Csíkszere-
da, amely immár negyedszer
védte meg 2007-ben meg-
szerzett bajnoki címét. 

A vasárnap esti, brassói 6-1-
et követõen hétfõn este is
nyerni tudott a Fenestela 68
otthonában a HSC, a csíkiak
ezúttal 6-0 arányban bizo-
nyultak jobbaknak. Az ötö-
dik mérkõzésen a brassói
Vitalij Kiricsenko találatára
hat válasz is érkezett, Vaclav
Novak (2), Papp Szabolcs-Ti-
bor, Lubomir Hurtaj, Molnár
Zsolt és Moldován Ervin is
betalált a derék Patrik Polc
kapujába. Hétfõn este Nagy
István, Mihály Ede (2), Góga
Attila (2) és Ladislav Sikor-
cin volt eredményes, a bras-
sóiak tiszteletgólja ezúttal el-
maradt. 

Ez volt a csíkszeredai jég-
korongsport tizenharmadik
bajnoki megkoronázása, hi-
szen 1949-ben IPEIL, 1952-
ben Lendület, 1957-ben Ter-
més, 1960-ban és 1967-ben
pedig Akarat néven szerezte
meg a címet. Az SC majd

HSC 1997-ben, 2000-ben és
2004-ben lett aranyérmes, s
2007 óta zsinórban öt elsõsé-
get pipált ki. 2007-ben és
2010-ben a Steaua, 2008-ban
és 2009-ben a szintén csíksze-
redai HC, idén pedig a Bras-
sói Fenestela 68 maradt alul
a fináléban. A HSC Csíksze-
reda tökéletes 2010–11-es
idényt zárt, hiszen korábban
a Román Kupát és a román–
magyar közös rendezésû
Mol-ligát is megnyerte.      

A HSC Csíkszereda 2010–
11-es román bajnok csapatá-
nak kerete: Stanislav Ko-
zuch, Ruczuj Gellért, Fülöp
Róbert – kapusok, Jozef
Hruby, Góga Attila, Ladis-
lav Sikorcin, Lubomir Hur-
taj, Vaclav Novak, Flinta
Botond, Papp Szabolcs-Ti-
bor, Péter Levente, Virág
Csanád, Molnár Zsolt,
Nagy István, Kósa Endre,
Petres Magor Tivadar, Mol-
dován Ervin, Mihály Ede,

Sprencz István, Molnár
Zsombor, Bíró Tamás-Áron,
Becze Tihamér, Bíró Ottó,
János Imre, Kánya Attila,
Márton Hunor – mezõnyjá-
tékosok.

Charles Franzén vezetõ-
edzõ munkáját Nagy Béla és
Mikael Larsson segítette, a
stáb tagja volt még dr. Bota
Sándor (orvos), Nagy László
(gyúró), Nagy Zoltán (felsze-
relésmenedzser) és Horváth
László (csapatvezetõ). 
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Röviden
Szurkolói bundavád 

Nagy Roland edzõ alapta-
lannak nevezte az aradi
szurkolók által megfogal-
mazott bundavádakat: sze-
rinte az UTA az emberhát-
rány miatt vesztette el
Ploieºti-en a Petrol elleni
rangadót (2-3). Mãdãlin
Smarandát, az UTA-kapu-
sát telefonon kereste meg
korábbi edzõje, az annak
idején a Temeskovácsi For-
tunát felkészítõ Constantin
Negoiþã, aki jelenleg a
Petrol alkalmazottja. A há-
lóõr nem ment el a találká-
ra, jelentette az esetet, és
közös megegyezés nyomán
maradt ki a textilgyári ke-
retbõl. 

Verekedõs labdarúgók 

A Liga-1-es Kolozsvári U
egyik edzésén összevereke-
dett Adrian Cristea és Al-
fonso Delgado, miután
utóbbi állítólag csúfot ûzött
a Dinamótól érkezett játé-
kosból. Ionuþ Badea edzõ
ideiglenesen kizárta a keret-
bõl a kakaskodó idegenlégi-
óst, Cristeát viszont nem
büntette meg. A törökorszá-
gi Antalyában edzõtáboro-
zó Rapidnál Marius Cons-
tantin ugrott neki Marius
Sumudica edzõnek, s bár
tettlegességre végül nem ke-
rült sor, a hátvédet a máso-
dik csapathoz számûzték.

Bokszol 
vagy nem bokszol? 

Erdei Zsolt korábbi félne-
hézsúlyú és cirkálósúlyú
profi ökölvívó világbajnok
az eredeti tervekkel ellentét-
ben nem utazott el hétfõn
az Egyesült Államokba, s
elképzelhetõ, hogy mégsem
lép ringbe április 16-án. A
magyar ökölvívó menedzse-
re, Christof Hawerkamp
szerint a meccsidõpont to-
vábbra is hivatalos, de meg-
változhat. 

Borult a papírforma 

A Pekingben zajló China
Open-sznúkertorna elsõ for-
dulójában az angol Stephen
Lee 5-4-re nyert a világrang-
sor második helyezettje, a
walesi Mark Williams ellen.
Jó formában levõ sznúkere-
sek búcsúztak, a skót Ste-
phen Maguire-t az angol
Mark Davis (5-3), a walesi
Matthew Stevenst pedig a
skót Stephen Hendry (5-0)
ütötte el a továbbjutástól. A
világbajnoki címvédõ Neil
Roberstson 5-1-re verte az
angol Barry Hawkinst. 

Butt idén visszavonul 

A szezon végén befejezi
profi labdarúgó-pályafutá-
sát Jörg Butt, a Bayern
München veterán kapusa.
A négyszeres válogatott
Butt 2008-ban a portugál
Benficától szerzõdött Mün-
chenbe, idén januárban
azonban Louis van Gaal
vezetõedzõ a 22 éves
Thomas Kraftot jelölte elsõ
számú kapusnak. Butt szer-
zõdése június 30-án jár le.

Zsinórban ötödször 
lett bajnok a Csíki HSC  

Null-kettõrõl fordítva nyerte meg 4-2-re a HSC a Brassói Fenestela 68 elleni döntõt Fotó: sportoldal.ro

Alpesi sí

Hírösszefoglaló

Az összetettben ezüstér-
mes, olimpiai bajnok

Lindsey Vonn kereste a leg-
több pénzt az alpesi sízõk
március 20-án zárult Világ-
kupa-sorozatában. Az ame-
rikai versenyzõ összesen 357

165 euróval lett gazdagabb
az elmúlt idényben, nagy ri-
válisa, az összetettben
aranyérmes, kétszeres ötka-
rikás bajnok német Maria
Riesch közel háromezer
euróval kevesebbet kasszíro-
zott. A férfiaknál a Vk-
sorozat gyõztese, a horvát
Ivica Kostelic kereste a leg-
többet, mégpedig 325 551

eurót. Az alpesi sí Vk leg-
több pénzt keresett verseny-
zõi a 2010/11-es szezonban:
férfiak: 1. Ivica Kostelic 325
551 euró, 2. Didier Cuche
(svájci) 199 943, 3. Jean-
Baptiste Grange (francia)
153 280. nõk: 1. Lindsey
Vonn 357 165 euró, 2. Maria
Riesch 354 263, 3. Marlies
Schild (osztrák) 207 867. 

A sízés is lehet jövedelmezõ 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Tavaly októberben és
novemberben két Ma-

gyar Kupa-, illetve egy NB
I.-es mérkõzésen visszaélé-
sek történtek – értesült a
Népszava az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) fo-
gadási csalások kiszûrésére
specializált egységének
egyik tagjától. A lap a keddi
számában az egység magát
– biztonsági okokból – meg-
nevezni nem kívánó tagját
idézte: „a fogadások száma
és a tétek alapján minden
találkozó gyanús lesz, ame-
lyen az átlagtól eltérõ jelen-
séget tapasztalunk.” A gya-
nús mérkõzések adatainak
alapos elemzése után négy
variáció lehetséges, amelyek
közül a legsúlyosabb eset-
ben piros jelzést kap akkor a
beszámoló, ha minden két-
séget kizáróan csalás tör-
tént. Az egység munkatársa
hozzátette: a három magyar
mérkõzésrõl – a párosításo-
kat többszöri kérésre sem
árulta el – piros jelentést
küldtek az UEFA-nak,
ahonnan az érintett orszá-
gok futballszövetségei és
nyomozó hatóságai is érte-
sítést kaptak. Borbély Zol-
tán, az MLSZ jogi és kom-
munikációs osztályának ve-
zetõje a Népszavának azt
mondta, hogy a nyomozás
érdekeit súlyosan sértené,
ha bármit nyilatkozna. 

Manipulált
NB I-meccsek?

Kosárlabda

Turós-Jakab László

Két fordulóval az alap-
szakasz befejezése elõtt

kevés a bizonyosság a férfi-
kosárlabdabajnokságban.
Az viszont tény, hogy a
címvédõ CSU Asesoft már
nem veszítheti el az elsõ he-
lyet, mint ahogy a CSU
Cuadripol sem léphet túl se-
reghajtói státusán. A ploieº-
ti-iek ma este Piteºti-en lép-
nek pályára a kiszámítha-
tatlan BCM Argeº ellen, a
brassóiak pedig a hajrára
nagyon belejött Energia
Rovinari együttesét fogad-
ják a Cenk alatt.  

Ugyanazon 29. forduló
keretében folytatódik a ver-
senyfutás a második kiesõ
hely elkerüléséért. A 33
pontos Politehnica Iaºi már
tegnap lejátszotta az U-
Mobitelco BT elleni, hazai
mérkõzését, s a kolozsvári
siker (95-80) miatt még ér-
dekesebbé vált egy ma esti
összecsapás. A zsinórban
három gyõzelemnél tartó
csíkiak ugyanis a fõváros-
ban, a CS Municipal ottho-
nában vendégszerepelnek, s
ha összejön nekik az újabb
bravúr, közel kerülnek ah-
hoz, hogy megõrizzék he-
lyüket az élvonalban. Ebbõl
a szempontból a Politeh-
nica Iaºi tûnik a legnehe-
zebb helyzetben, hiszen az
alapszakasz hétvégi záró-
fordulójában éppen a Har-

gita Gyöngye BC vendége
lesznek. A 34 pontos craio-
vaiak ma este Otopeni-be
látogatnak, a hét végén pe-
dig a CS Municipalt fogad-
ják, s két vereség esetén sem
kerülhetnek a vonal alá.   

A felsõházban a 3–5. he-
lyekért küzdenek, no meg
az utolsó rájátszáspozíció-
ért, a nyolcadik helyért.
Medgyesen a BC Mureº kö-
szörülné ki a csorbát, hi-
szen a Gaz Metan õsszel
nyerni tudott Marosvásár-
helyen (83-81). Temesváron
és Bukarestben is a vendég
nagyváradiaknak, illetve
szebenieknek lenne fonto-
sabb a gyõzelem, igaz a
Steaua-Turabo sem mon-
dott le a második hely meg-
szerzésének gondolatáról.
A TVR 3 választása a pi-
teºti-i mérkõzésre esett,
amelyet élõben közvetít, 18
órai kezdettel.   

A 28. forduló után a sor-
rend: 1. CSU Asesoft 52
pont, 2. U-Mobitelco BT
52, 3. Gaz Metan 49, 4. Ste-
aua-Turabo 49, 5. BC Mu-
reº 48, 6. Nagyváradi CSM
44, 7. Piteºti 44, 8. CSU
Atlassib 43, 9. CS Otopeni
43, 10. Temesvári BC 41,
11. Energia Rovinari 41, 12.
CS Municipal 39, 13. SCM
U Craiova 34, 14. Poli-
tehnica Iaºi 34, 15. Csíksze-
redai Hargita Gyöngye BC
33, 16. Brassói CSU Cuad-
ripol 29. A kolozsváriak és a
iaºi-iak egy mérkõzéssel
többet játszottak. 

Zsúfolt kosárprogram

Tenisz

T. J. L.

A legjobb nyolc közé ju-
tásért játszottak Miami-

ben a 4,5 millió dollár össz-
díjazású, keménypályás nõi
tenisztornán. Nem kis meg-
lepetésre, nem jutott be a ne-
gyeddöntõbe a világelsõ Ca-
roline Wozniacki: az elsõ he-
lyen kiemelt dán játékost a
német Andrea Petkovic (ké-
pünkön) búcsúztatta, 7-5, 3-6,
6-3. Petkovic következõ el-
lenfele a szerb Jelena Janko-
vic (6.), aki 6-1, 6-3-ra nyert
a spanyol Anabel Medina-
Garrigues ellen. 

A legjobb 32 között jubilált
Kim Clijsters, akinek a spa-
nyol Maria Jose Martinez
Sanchez elleni 6-4, 4-6, 6-3-ja
egyben az 500. gyõzelem volt
a belga játékos pályafutásá-
ban. A legjobb nyolc között a
szerb Ana Ivanovic lesz

Clijsters ellenfele. További
eredmények: Vera Zvonarjo-
va (orosz, 3.)–Marion Bartoli
(francia, 15.) 2-6, 6-3, 6-2,
Agnieszka Radwanska (len-
gyel, 9.)–Francesca Schiavo-
ne (olasz, 5.) 6-0, 6-2, Vikto-
rija Azarenka (fehérorosz,
8.)–Anasztaszja Pavljucsen-
kova (orosz, 17.) 3-6, 6-1, 6-
4. Huszonhatodik kiemelt-
ként Alexandra Dulgheru 6-
3, 6-4-re verte a kínai Suaj
Penget és a negyeddöntõben
azzal az orosz Marija
Sarapovával találkozik, aki 6-
4, 6-1-re nyert az ausztrál

Samantha Stosur ellen. A to-
vábbi román résztvevõk a
második fordulóban búcsúz-
tak, Monica Niculescut a
szerb Jankovic (3-6, 1-6),
Simona Halepet pedig az
orosz Szvetlana Kuznyecova
(3-6, 2-6) gyõzte le. A máso-
dik körben esett ki a magyar
Szávay Ágnes is, akit az
orosz Pavljucsenkova gyõ-
zött le 2-6, 6-3, 6-2-re . A te-
mesvári Gallovits-Hall Edina
és honfitársnõje, Sorana
Cârstea már a nyitókörben
kiesett, csakúgy, mint a két
magyar, Czink Melinda és
Arn Gréta.  

A 3,645 millió dollár össz-
díjazású ATP-torna 3. fordu-
lójában a világelsõ spanyol
Rafael Nadal (1.) 6-3, 6-3-ra
verte a honfitárs Feliciano
Lopezt, a svájci Roger Fede-
rer (3.) pedig 7-6 (4), 6-4-re az
argentin Juan Monacót.
Mindketten a legjobb 16 kö-
zé jutottak. 

Kiesett a vilagelsõ Miamiben 
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