
„Számításaink szerint 2014–2015-ben megkezdhetjük az aranykitermelést Verespatakon”

– közölte lapunkkal a Fehér megyei településre nemesfémbányát tervezõ Roºia Montana

Gold Corporation vezérigazgatója. Dragoº Tãnase optimizmusát arra alapozza, hogy a

cégnek már csak két fontos dokumentuma hiányzik ahhoz, hogy megkezdje a munkálato-

kat: a környezetvédelmi engedély és a kitermelési helyszín régészeti mentesítési bizonyla-

ta. Borbély László környezetvédelmi miniszter az ÚMSZ-nek elmondta: a környezetvé-

delmi engedélyrõl szóló döntésre még jó ideig várnia kell az RMGC-nek. 6. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0984 ▼
1 amerikai dollár 2,9118 ▼
100 magyar forint 1,5029 ▼

Kiéheztetik a dunásokat

„Kiéheztetik” saját határon túli tudósítói-
kat a magyarországi közmédiumok. Amint
azt lapunknak egy volt tévés jelezte, „a
Magyar Televíziónak és a Duna TV-nek tu-
dósító Kárpát-medencei tévések ebben az
évben egyetlen fillért sem kaptak a legyár-
tott és adásba került tudósításokért”. 

Tripoli ostrom alatt

Törvénytelennek nyilvánította a londoni Lí-
bia-konferencia a Kadhafi-rezsimet, a részt-
vevõk szerint azonban nem az õ feladatuk
Líbia kormányának megválasztása. Kadhafi
sorsát közvetlenül érintõ hír, hogy Uganda
menedékjogot ajánlott a líbiai vezetõnek.

Média 9

Vezércikk 3

Társadalom 7
Tüntettek a nyugdíjasok

Ioan Botiº munkaügyi miniszter váratla-
nul megjelent azon a bukaresti tüntetésen,
amelyen a résztvevõk a nyugdíjemelés
mellett a nyugállományban lévõk 5,5 szá-
zalékos egészségügyi hozzájárulása és a
vizitdíj fizetése ellen demonstráltak.

Aktuális 2

A recesszió válsága?
A gazdasági válság nem föltétlenül jár
együtt a recesszióval, világviszonylatban
több példa is van a gazdasági hanyatlás
nélküli gazdasági válságra – fordítva

azonban ez már nem igaz.
A recesszió „válsága” te-
hát korántsem jelenti a
válság „recesszióját”.

Utóbbi éppen akkor jele-
nik meg, amikor a gaz-
daságban valami törés
következik be, ez a törés
pedig éppen a válság. Bogdán Tibor

Az elõpataki betegek tegnap Sepsiszentgyörgyön tiltakoztak kórházuk bezárása ellen. 7. oldal 

Ha a Roºia Montana Gold Corporation számításai beválnak, a verespataki holdbéli tájat három év múlva kotrógépek veszik birtokukba

Fotó: Kovács Zsolt

S. M. L.

Visszautasítja Nagy Zoltán,
a kolozsvári székhelyû Isko-

la Alapítvány igazgatója azokat
az inszinuálásokat, miszerint a
magyar államnak a határon túli
magyar diákoknak szánt oktatá-
si-nevelési támogatásai arra
nem jogosultakhoz is eljutottak
volna. Mint arról tegnapi lap-
számunkban hírt adtunk, Uli-
csák Szilárd, a határon túli tá-
mogatások összeállításáért és
beindításáért felelõs miniszteri
biztos a vajdasági Magyar Szó cí-
mû napilapnak azt nyilatkozta:
szigorítják a pályázat feltételeit,
és a helyszínen ellenõrzik, hogy
valóban az arra jogosultakhoz
jut-e el a pénz. 
Folytatása a 3. oldalon 

Cáfol az Iskola

Alapítvány

„Aranyos” kilátások
Az RMGC szerint már 2014-ben megkezdhetik a nemesfém-kitermelést Verespatakon

Ultimátum a kis kórházaknak
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Röviden

Túl nagy a radioaktivitás

A Fukusima-1 atomerõmûnél a megenge-
dettnél több mint háromezerszeres a ten-
gervíz radioaktivitása. A Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az erõmû
körüli kitelepítési zóna további kiterjeszté-
sét javasolta. A japán nukleáris erõmûvek-
nek egy hónapon belül ki kell dolgozniuk a
biztonság fokozását célzó terveket, amelyek
még erõteljes szökõárak esetén is szavatol-
nák az erõmûvek zökkenõmentes mûködé-
sét. Az orosz meteorológusok tegnap kö-
zölték, hogy az orosz Távol-Keleten is re-
gisztráltak jód 131-es izotópot, de minimá-
lis, veszélytelen mértékben. Ugyanakkor
közeledik az eddigi legsúlyosabb atomka-
tasztrófa, a csernobili atomerõmû baleseté-
nek 25. évfordulója, s ez alkalomból már
bejelentették, hogy a térséget megnyitották
az idegenforgalom számára.

Szlovéniában újra mûködik az erõmû

Újraindult Szlovéniában a krskói atom-
erõmû azt követõen, hogy március 23-án
a biztonsági rendszere – a Zágráb felé me-
nõ vezeték mûködési zavara miatt – auto-
matikusan leállította.

Fogyóban Merkel népszerûsége

Meredeken csökkent Angela Merkel német
kancellár népszerûsége egy tegnap megje-
lent közvélemény-kutatás eredményei sze-
rint. A lakosság körében mindössze 55 szá-
zalékos a német kormányfõ támogatottsá-
ga. Ez négyszázalékos süllyedést jelent.

Izraeli–palesztin tûzpárbaj

Ismét támadás érte Izrael területét kedd es-
te a Gázai övezetbõl, mire tegnap hajnal-
ban Izrael légi csapásokkal meg is torolta.
A légitámadásban meghalt egy palesztin

Feloszlott a mianmari junta

Hivatalosan is feloszlott Mianmarban az
ország feletti hatalmat eddig gyakorló kato-
nai junta, miután Thein Szein volt kor-
mányfõt tegnap Najpjidóban ünnepélyesen
beiktatták elnöki hivatalába. A 65 éves poli-
tikust a 2008-ban kiadott, a „fegyelmezett
demokráciát” megteremtõ alkotmány alap-
ján a tavaly novemberi választásokat köve-
tõen összeült új parlament februárban vá-
lasztotta meg az ország elnökének.

Szíriának a stabilitás a fontos

Bassár el-Aszad szíriai elnök (képünkön) sze-
rint az országa számára fontosabb a stabili-
tás, mint a politikai reformok, és az utóbbi-

ak amúgy sem függhetnek olyan idõszakos
külsõ tényezõktõl, mint a térség forrongása.
Aszadtól a kormány keddi lemondása nyo-
mán politikai reformok, például a szükség-
állapot eltörlésének bejelentését várták.

Érvényben marad a saríja

Egyiptomban tegnap nyilvánosságra hoz-
ták az ideiglenes alkotmányt, amely sze-
rint a saríja (iszlám törvénykezés) marad
az ország törvényalkotásának fõ forrása,
de pártok nem alakulhatnak vallási ala-
pon. Az „alkotmányos nyilatkozatnak”
elnevezett dokumentum alapján a hatal-
mat azután adják át a polgári kormány-
zatnak, hogy szeptemberben parlamenti
választásokat, és „egy-két hónappal ké-
sõbb” elnökválasztást tartanak.

Gy. Z.

Törvénytelennek nyilvánította
a keddi londoni Líbia-konfe-

rencia a Kadhafi-rezsimet, a rész-
vevõk ugyanakkor leszögezték
azt is, hogy nem az õ feladatuk
Líbia kormányának megválasztá-
sa. A késõ éjjel kiadott záróközle-
mény szerint a részvevõk egyetér-
tésre jutottak abban, hogy Kadha-
fi líbiai vezetõ és rezsimje „telje-
sen elveszítette törvényességét”,
és tetteiért felelõsségre vonással
kell számolnia.

A konferencián soros elnöki
rendszerben mûködõ nemzetközi
kontaktcsoport életre hívásáról is
döntöttek; az elnöki teendõket
„térségi és térségen kívüli” orszá-
gok látják majd el. A csoport fel-

adata a Líbia támogatását célzó
nemzetközi erõfeszítések általá-
nos politikai irányítása, szoros
együttmûködésben az ENSZ-
szel, az Afrikai Unióval, az Arab
Ligával, az Iszlám Országok
Szervezetével és az EU-val. Eltér
viszont a szövetségesek álláspont-
ja arról, hogy a Líbia ellen elfoga-
dott ENSZ-határozat keretében
lehetséges-e a Kadhafi-ellenes fel-
kelõk felfegyverzése.

A brit külügyminiszter eközben
bejelentette, a brit kormány biz-
tonsági kockázatok miatt líbiai
diplomatákat utasít ki London-
ból. William Hague szerint a kor-
mány úgy ítéli meg, hogy ezek a
személyek veszélyt jelentenek a
brit nemzetbiztonságra. Kadhafi
sorsát közvetlenül érintõ hír, hogy

a diktátort szívesen látják Ugan-
dában. A kelet-afrikai ország el-
nökének szóvivõje tegnap feltehe-
tõen elsõként ajánlott menedékjo-
got a líbiai vezetõnek.

Kedd éjszaka Tripoliban, a Bab
al-Azizija, Moammer el-Kadhafi
fõhadiszállása körzetében, a fõvá-
ros délkeleti részében két nagy
erejû robbanás történt. A líbiai
vezetõhöz hû erõk visszafoglalták
Rász-el-Unúfot, a líbiai kõolajex-
portban is fontos szerepet játszó,
stratégiai fontosságú kikötõvá-
rost. Újabb támadást intéztek
Miszráta ellen is a Kadhafihoz hû
csapatok – mondta el a felkelõk
egy szóvivõje. A szóvivõ szerint a
kormányerõk reggel ismét „har-
ckocsilövegekkel és rakétákkal
lõtték a város több negyedét”. 

Tripoli ostrom alatt

Felkelõk Adzsábija mellett a kormányerõk által elhagyott tankkal. A Kadhafihoz hû erõk tegnap visszafoglalták a várost

Hírösszefoglaló

Immár minden szempontból
abszolút világcsúcstartó Bel-

gium a kormányválság idõtarta-
mát illetõen: tegnap volt 290 nap-
ja, hogy az országnak nincs poli-
tikai felhatalmazással rendelkezõ
kormánya. A belgák szeretnek
ünnepelni, így már megülték a re-
latív világcsúcs beállítását is –
negyven nappal korábban. Akkor
szárnyalták túl az elõzõleg Irak
által felállított rekordot, a kor-
mányalakításra irányuló politikai
megállapodás hiányát. (Irakban
ez 249 nap volt.) Utána még to-
vábbi negyven napig tartott, amíg
ténylegesen megalakult az új bag-
dadi kormány. Belgium most ezt
a csúcsot is megdönti.

A tavaly június 13-án megtar-
tott szövetségi parlamenti válasz-
táson a francia ajkú vallonok kö-
rében a szocialista párt, a holland
nyelvû flamand pártok között pe-
dig a függetlenségpárti, naciona-
lista N-VA lett a gyõztes. A két-
nyelvû Brüsszelben a vallon libe-
rálisok a legerõsebbek. Azóta tel-
jesen eredménytelen minden
olyan próbálkozás, amely stabil

kormánytöbbség összekovácsolá-
sára irányul. II. Albert számos
politikust bízott meg azzal, hogy
igyekezzék közös nevezõre hozni
a flamand és a vallon pártokat az
úgynevezett államreform ügyé-
ben, ami tartalmilag nem más
lenne, mint a tartományok egy-
mástól való függetlenségének nö-
velése. A flamandok azonban
olyan mértékû függetlenedést
akarnak, ami a vallonok szerint
már szétfeszíti a közös szövetségi
állam kereteit. Ezt a szókimon-
dóbb és nacionalistább flamand
pártok nem is tagadják, és csak
annyi az eltérés köztük, hogy van,
aki gyorsabban, van, aki lassab-
ban akarja keresztülvinni a válást.
A belga kormányválság csodája,
hogy az ország egészen jól
mûködik teljes értékû kormány
nélkül, pusztán ügyvezetõ kabi-
net mellett is. Az ügyvezetõ jel-
legbõl adódóan a kormány elv-
ben nem hozhatna nagy hordere-
jû politikai döntéseket. Ehhez ké-
pest az elõzõ év második felében
Belgium gond nélkül levezényelte
a soros EU-elnökséget. Igaz,
jelentõs késéssel, de költségvetést
is sikerült alkotni.

ÚMSZ

Raúl Castro kubai államfõ és
Jimmy Carter volt amerikai

elnök kedden megbeszélést foly-
tatott Havannában – jelentette a
kubai állami televízió, amely kép-
sorokat is bemutatott a közvetlen
légkörû találkozóról. Raúl Castro
azt hangsúlyozta Jimmy Carter-
nek, hogy Kuba kész a párbeszéd-
re az Egyesült Államokkal, de ki-
zárólag azzal a feltétellel, hogy
tiszteletben tartják függetlenségét,
szuverenitását és az általa válasz-
tott fejlõdési utat. A 86 éves
Carter hétfõn érkezett háromna-
pos látogatásra Kubába, Raúl
Castro meghívására.

A látogatás nem hivatalos, ha-
nem magánjellegû, noha politikai
és gazdasági témákról volt szó.
Carter várhatóan fellép a felforga-
tás címén két hete 15 év börtönre
ítélt Alan Gross amerikai állam-
polgár érdekében is. Gross egy al-

vállalkozó közbeiktatásával az
amerikai kormány külföldi se-
gélyszervezete, a USAID „de-
mokráciaépítõ” programjában
dolgozott. A kubai hatóságok
szerint számítógépeket, mobilte-
lefonokat és más modern, mûhol-
das kommunikációs eszközöket
osztogatott a szigetországban az
ellenzék képviselõk között, ami-
vel Washington régi célját, a ha-
vannai kormány megdöntését
szolgálta.

A Nobel-békedíjas Carter az
egyetlen amerikai elnök, aki vala-
ha is a szigetországba látogatott,
még ha mandátumának letelte
után is. Elõször 2002-ben járt ott –
akkor Fidel Castro korábbi elnök-
kel találkozott –, és egyebek kö-
zött elítélte a Kubával szemben a
hatvanas évek elejétõl érvényben
lévõ amerikai embargót, a kom-
munista kormányt pedig demok-
ráciára és az emberi jogok tiszte-
letben tartására szólította fel. 

Kubában tárgyalt Carter Belgium rekordot döntött

Carter (balra) és Raúl Castro. A volt amerikai elnök az ellenzékkel is találkozik

Folytatódhat a per Geert Wilders ellen

Egy amszterdami bíróság tegnap úgy határozott, hogy folytatód-
hat a per Geert Wilders, a holland kormányt kívülrõl támogató
szélsõjobboldali Szabadságpárt vezetõje ellen, akit a muzulmá-
nok elleni gyûlölet szításával vádolnak. Wildersnek azt róják a
terhére, hogy a fasizmushoz hasonlította az iszlámot, és ezzel
megsértette a muzulmánokat. A politikus azt állítja, hogy csak a
szólásszabadságához fûzõdõ jogát gyakorolta ezzel. 

ÚMSZ

Legalább 58-an meghaltak és
százan megsebesültek az ira-

ki Tikrítben lejátszódott túsz-
drámában – jelentette tegnap
hajnalban az al-Dzsaszíra arab
hírtelevízió. Iraki biztonsági for-
rások szerint katonai és rendõri
egyenruhát, továbbá robbanó-
övet viselõ fegyveresek foglalták
el kedden az észak-iraki Szalá-
heddin tartomány székhelyén a
tartományi tanács székházát. A
támadás azzal kezdõdött, hogy
az épület bejáratánál egy öngyil-
kos merénylõ mûködésbe hozta
a testére erõsített pokolgépet.
Társai a robbanást követõ páni-
kot kihasználva benyomultak a
székházba, amelyet ellenõrzé-
sük alá vontak, és tüzet nyitot-
tak az épületet megközelíteni
próbáló rendõrökre. Húsz perc-
cel késõbb – amikor erõsítés ér-
kezett a helyszínre – egy közel-
ben parkoló autóban elrejtett
pokolgép robbant fel. Az iraki
biztonsági erõk késõbb megost-
romolták és visszafoglalták az
épületet. Az 58 halálos áldozat
közül 15 embert – köztük há-
rom tanácstagot – a támadók az
épületben korábban túszul ejtet-
tek, és fejlövéssel kivégzésszerû-
en meggyilkoltak. A robbanó-
mellényt viselõ támadók végül
felrobbantották magukat. A vá-
rosban még az incidens alatt ki-
járási tilalmat vezettek be. A
Bagdadtól északra fekvõ Tikrít
a néhai diktátor-elnök, Szad-
dám Huszein szülõvárosa. So-
káig a szunnita felkelõk felleg-
vára volt, és jelenleg is véres me-
rényletek helyszíne. 

Véres támadás

és túszdráma

Tikrítben



Folytatás az 1. oldalról

„Eddig nem magyar oktatásban
részesülõk vagy nem magyar
nemzetiségûek is kaptak pénzt ok-
tatási-nevelési támogatás címén”
– mondta a lapnak a miniszteri
biztos. Ulicsák Szilárd úgy vélte, a
határon túli szervezeteknek érde-
kük volt minél jobban szélesíteni a
támogatottak körét, mert százalé-
kos arányban részesültek a kiosz-
tott összegekbõl. 

„Semmilyen visszaélésrõl nincs
információnk, mi minden forint-
tal elszámoltunk. Amikor az új
budapesti kormány hatalomra ju-
tott, átnézték a tavalyi pályázato-
kat, és ezért is csak nagy késéssel,
idén januárban utalták a tavalyi
pénzt, miután már a sajtó is fesze-
gette a késlekedés okát” – fejtette
ki tegnap lapunknak Nagy Zol-
tán. Mint hozzátette, voltak olyan
esetek, hogy – fõleg roma nemze-
tiségû – gyerekeket beírattak ma-
gyar osztályba a támogatás remé-
nyében, majd nem járt iskolába az
illetõ diák, de ezeket az eseteket
kiszûrték, és a támogatást nem
fizették ki. „Munkatársaink rend-
szeres kapcsolatban vannak az
iskolaigazgatókal, helyszíni ellen-
õrzéseket végeznek, a visszaélési
kísérletek fennakadnak a szûrõn-
kön” – szögezte le az igazgató.

Az oktatási-nevelési támogatá-
sok kiosztásával Romániában
megbízott szervezet vezetõje
ugyanakkor érthetetlennek nevez-
te Ulicsák megjegyzését, misze-
rint eddig nem magyar nemzetisé-
gû gyerekek is kaptak oktatási tá-
mogatást. „Nemzetiségi kitétel
nem létezik: a támogatásra vonat-
kozó magyar–román kormánykö-
zi egyezmény értelmében az
egyetlen kritérium, hogy a támo-
gatott diák a teljes tanévben ma-

gyar osztályban végezze tanulmá-
nyait. Nem is lehetne nemzetiségi
kritériumokat alkalmazni, hiszen
az diszkriminációnak minõsülne”
– szögezte le Nagy Zoltán. 

Ami a támogatásokkal foglal-
kozó romániai szervezet megvál-
toztatására vonatkozó feltételezé-
seket illeti, az Iskola Alapítvány
igazgatója szerint ehhez újabb
kormányközi egyezményre volna
szükség, hiszen az érvényben le-
võ leszögezi, hogy a lebonyolító
szervezet az Iskola Alapítvány.
„Ehhez indoklás kellene, illetve
bizonyíték arra vonatkozóan,
hogy az alapítvány rosszul vé-
gezte a dolgát. Márpedig az
nincs” – fogalmazott Nagy Zol-
tán. Az igazgató szerint Buda-
pest alighanem valóban megpró-
bálja kiiktatni az Iskola Alapít-
ványt, és mivel „nem talál rajta
fogást”, idõhúzásra játszik.

Mint arról tegnapi lapszámunk-
ban hírt adtunk, egyre több szülõ
érdeklõdik Erdély-szerte az illeté-
kes irodáknál: miért nem lehet be-
nyújtani pályázatokat a Szülõföld-
ön magyarul program oktatási-ne-

velési  támogatására. Ulicsák Szi-
lárd sem tegnap, sem tegnapelõtt
nem válaszolt kérdéseinkre, és
nem tudtuk elérni Répás Zsuzsan-
na nemzetpolitikáért felelõs he-
lyettes államtitkárt sem. 
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Ha igaz, két évig tartó
gazdasági hanyatlás
után Románia ma vég-
re kilábalhat a recesszi-
óból. Azt is mondhat-
nánk: válságba került
a recesszió. Technikai-
lag ehhez most már

mindössze az szükséges,
hogy miután Románia a tavalyi, utolsó ne-
gyedévet a megelõzõ három hónaphoz képest
szerény, mindössze 0,1 százalékos gazdasági
gyarapodással zárta, az idei elsõ negyedév-
ben is növekedjék a gazdaság. Persze, egyelõ-
re mindez csak amolyan elméleti, spekulatív
kilábalás, az erre vonatkozó konkrét adatok
csupán valamikor május közepén látnak
napvilágot, amikor a Központi Statisztikai
Intézet nyilvánosságra hozza az elsõ negyed-
év gazdasági mutatóit.
Azt viszont már most nyilvánvaló, hogy a
hanyatlás két esztendejének mérlege felér egy
gazdasági cunamival. A közalkalmazottak
bére 25 százalékkal csökkent, adózás alá ke-
rül, összegétõl függetlenül minden nyugdíj,
az állami szektorban foglalkoztatottak szá-
ma több mint százezerrel csökkent, a hozzá-
adott értékadó 19 százalékról 24 százalékra
nõtt, a nemzeti valuta euróhoz viszonyított
árfolyama 3,7 lejrõl  túllépte a 4 lejt, és több
mint 200 ezer vállalat zárta be kapuit.
Mindennek megakadályozásához a nemzet-
közi pénzintézetektõl eddig felvett közel 20
milliárd eurós kölcsön sem bizonyult elegen-
dõnek, aminthogy a Nemzetközi Valutaalap
által megkövetelt intézkedések sem hozták
meg a várt eredményt.
A kormány elképzelése, valamint az újabb
hitelt nyújtó Nemzetközi Valutaalapnak
megküldött szándéklevele szerint a negatív
folyamatok idén is folytatódnak: az állami
szektorban további leépítések várhatók, a
hozzáadottérték-adó a jelenlegi szinten ma-
rad, sõt, újabb adók és illetékek bevezetése
várható. 
A recesszió megállítása ugyanis korántsem
jelenti a válságból történõ kilábalást – aho-
gyan azt a demokrata-liberálisok szolgálatos
derûlátói elhitetnék a közvéleménnyel.
Amint azt a központi jegybank kormányzó-
jának tanácsosa, Adrian Vasilescu is leszö-
gezte, a két fogalmat élesen külön kell válasz-
tani egymástól. A gazdasági válság nem föl-
tétlenül jár együtt a recesszióval, világvi-
szonylatban több példa is van a gazdasági
hanyatlás nélküli gazdasági válságra – for-
dítva azonban ez már nem igaz. A recesszió
„válsága” tehát korántsem jelenti a válság
„recesszióját”. Utóbbi éppen akkor jelenik
meg, amikor a gazdaságban valami törés kö-
vetkezik be, ez a törés pedig éppen a válság. 
Mindez voltaképpen azt jelenti, hogy a re-
cesszió után továbbra is szembe kell néznünk
a folytatódó válsággal. Idén tehát az ország-
nak semmilyen esélye nincs arra, hogy kilá-
baljon a válságból, és a remények jövõre, ha
lehet, még ennél is kisebbek lesznek, lévén
hogy választási évrõl szó. Erre utalt a nem-
zeti banki tanácsos, amikor – némileg a po-
litikai osztálynak is üzenve, mintegy intés-
ként – pontosításához hozzáfûzte: ilyen kö-
rülmények között a válság „recessziójának”
idõpontját komoly szakember még csak
elõrejelezni sem merné.

A recesszió válsága?

Bogdán Tibor

Cáfol az Iskola Alapítvány
Nagy Zoltán szerint nem voltak visszaélések az oktatási támogatások körül 

ÚMSZ

A magyarországi vezetõk
március 15-i üzeneteit elítélõ

politikai nyilatkozat azért bukott
el, mert a képviselõház elektroni-
kus szavazatszámlálója nem re-
gisztrálta Aura Vasile szociálde-
mokrata képviselõ voksát – olvas-
ható abban a beadványban, ame-
lyet a PSD nyújtott be a házbizott-
sághoz kérve a dokumentum elfo-
gadottá nyilvánítását. Mircea Du-
ºa, a szociáldemokraták képvise-
lõházi frakcióvezetõje elmondta,
alakulata három képviselõje írá-

sos nyilatkozattal erõsítette meg,
hogy Aura Vasile leadta szavaza-
tát a dokumentum mellett.
„Mindezek fényében kérjük,
hogy a képviselõ asszony szavaza-
tát vegyék figyelembe, és tekintsék
a nyilatkozatot elfogadottnak” –
érvelnek a PSD-sek. Mint ismere-
tes, a román–magyar viszonyra
árnyékot vetõ dokumentum elfo-
gadásához egy szavazat hiány-
zott. Az elektronikus szavazat-
számláló rendszer szerint 284
képviselõ vett részt az ülésen, 142-
en igennel, 110-en nemmel vok-
soltak, 25-en tartózkodtak.  

Aura Vasile „huncut” voksa

Nagy Zoltán, az Iskola Alapítvány igazgatója Ulicsák Szilárd, a határon túli támogatások miniszteri biztosa

ÚMSZ

„Még tanulnom kell ahhoz,
hogy megpályázhassam az ál-

lamfõi tisztséget, ezért minden
kétséget kizáróan kijelenthetem,
hogy a Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) elnökjelöltje Crin
Antonescu” – jelentette be tegnap
Victor Ponta, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke. Ezzel eloszlat-
ta azokat a feltételezéseket, hogy
a PSD nem támogatná Anto-
nescu indulását és saját soraiból
szeretne jelöltet állítani. 

Geoanã is készült

Nem zárkózna el egy újabb ál-
lamfõi kampánytól Mircea
Geoanã, a szenátus szociálde-
mokrata elnöke, aki a Der Western
címû lapnak adott interjúban kije-
lentette: továbbra is „látható ma-
rad” a román politikában, de nem
viszi túlzásba. Mint ismeretes,
Geoanã több mint ötmillió szava-
zatot gyûjtött be a 2009-es elnök-
választás második fordulójában,
alig pár ezer vokssal kevesebbet,
mint a késõbbi gyõztes, Traian
Bãsescu. 

Bevonják Oprescut?

Az USL-t alkotó két nagy párt
kapcsolatának elmélyüléséhez

nagymértékben hozzájárulhat az
is, hogy a függetlenként fõpol-
gármesteri mandátumot nyert
Sorin Oprescu bevonásával kör-
vonalazódni látszik a mindeddig
problémásnak mutatkozó buka-
resti együttmûködés. Ponta és
Antonescu várhatóan ma talál-
kozik Oprescuval a „fõváros
gondjainak megtárgyalása céljá-
ból”. Újságírói kérdésre Anto-
nescu nem zárta ki, hogy az
USL támogatná Oprescut egy
újabb fõpolgármesteri mandá-
tum elnyerése céljából, de leszö-
gezte, errõl nem született döntés
az ellenzéki szövetségben. 

Távolságtartó Johannis 

Victor Ponta PSD-elnök teg-
nap Nagyszebenben megpróbál-
ta megnyerni az USL javára
Klaus Johannist, az erdélyi vá-
ros szász polgármesterét is, aki
nem zárkózott el az együttmû-
ködéstõl, de leszögezte, elsõsor-
ban a nagyszebeniek támogatá-
sára számít. Mint ismeretes,
2009 õszén Emil Boc miniszter-
elnök megbuktatása után az el-
lenzéki pártok – az RMDSZ és a
nemzeti kisebbségek támogatá-
sával – Johannist javasolták kor-
mányfõnek, de Traian Bãsescu
államfõ nem õt bízta meg kor-
mányalakítással. 

Antonescu az ellenzék jelöltje
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Engedelmeskedik Tõkésnek az elszámoltatási biztos

A magyar kormány által a határon túli magyar szervezeteknek és
egyéb intézményeknek nyújtott állami támogatások ügyében is
vizsgálódik majd a magyar kormány elszámoltatási biztosa.  Budai
Gyula errõl hétfõn nyilatkozott az MTI-nek – mindjárt azután,
hogy Tõkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnöke nagyváradi sajtótájékoztatóján felkérte erre. Tõkés azért
tartja ezt szükségesnek, mert szerinte az RMDSZ „egymaga disz-
ponál az erdélyi magyar közösségnek kijáró összes romániai és ma-
gyarországi költségvetési forrás fölött, kizárólagos monopóliumot
élvezve a román adólejek és a magyar adóforintok százmilliói fö-
lött”. Kelemen Hunor szövetségi elnök a vádakra lapunk megke-
resésére úgy válaszolt, „az RMDSZ minden egyes forinttal és lejjel
el tud számolni”. Mint rámutatott: a román és a magyar illetékes
szervek évente ellenõrzik az RMDSZ által elköltött költségvetési
pénzeket, és soha semmilyen kifogásuk nem volt. 

Román lapszemle

A Henri Coandã Nemzetközi Repülõtér
idén 1,5 millió eurót nyerhet a kedden át-
adott 60 millió euróból épített terminál ke-
reskedelmi helyiségeinek a bérleti díjából.
(Capital) Tíz, 18 és 30 év közötti romá-
niai lakosból három legkevesebb egy alka-
lommal vezetett már ittas állapotban – de-
rül ki a Cult Market Research legfrissebb
jelentésébõl. (Gândul) Több madárfaj
eltûnõben, figyelmeztet a Román Ornito-
lógus Egyesület. A szakemberek szerint a
madarakat leginkább a túlzott mértékû er-
dõirtás, a gyepföldfeltörés, a vadászat és a
vadorzás veszélyezteti. Az ország rövid
idõn belül nyírfajd, dunai sólyom illetve
pelikán nélkül maradhat. (Puterea) 

M. Á. Zs.

„Harmincöt lépést” kell meg-
tennie a Demokrata-Liberális

Pártnak az alakulat reformerei –
Sever Voinescu, Monica Macovei
és Cristian Preda – szerint ahhoz,
hogy modern néppárttá alakul-
jon. A Traian Bãsescu államfõ
„vonzáskörzetébe” tartozó hár-
mas tegnap ismertette azt a doku-
mentumot, amelynek életbe lépte-
tése oda vezetne, hogy „a PD-L a
román politika egyedüli jobbolda-
li alakulatává válna”. „Miközben
az elnöki székre pályázó kollégá-
ink 35 szavazatot próbálnak ösz-

szegyûjteni, mi 35 javaslatot bo-
csátunk vitára” – fogalmaznak a
kezdeményezõk, akik gazdasági,
egészségügyi, társadalombiztosí-
tási, közigazgatási, oktatási, igaz-
ságügyi és külpolitikai kérdések-
ben hallatták véleményüket. 

Macovei, Preda és Voinescu
csökkentené az államigazgatás
szerepét a gazdasági élet alakítá-
sába, szerintük ez a termelékeny-
ség növekedéséhez, a korrupció
csökkenéséhez, valamint a gazda-
sági döntések politikamentesítésé-
hez vezetne. A fejlesztési régiók
újrajzolásakor mellõznék az etni-
kai komponenst. 

Harmincöt reformeri „lépés”



Bogdán Tibor 

Az új választási törvény-
könyvet kidolgozó Ma-

rian Mihuleþ, a Központi
Választási Hatóság alelnöke
által vezetett szakértõcso-
port azt szeretné, ha a kö-
vetkezõkben a választáso-
kon induló jelöltek „pénz-
ügyi garanciaként” tekinté-
lyes összegeket fizetnének be
a testületnek. 

Drága jelöltek

A rendelkezés egyaránt
vonatkozik a polgármesteri
és helyi tanácsosi, a parla-
menti képviselõi és szenáto-
ri, illetve az államelnöki szé-
kért indulókra, függetlenül
attól, hogy politikai pártok
színeit képviselik-e, avagy
függetlenként vesznek részt
a megmérettetésen. Az új
jogszabály megkétszerezi a
törvényhozási tisztségek
megpályázásáért fizetendõ
összegeket, és jelentõsen nö-

veli a helyhatósági funkci-
ók, valamint az államfõi
székért zajló küzdelem „ga-
ranciadíjait”. 

A befizetendõ összegek
természetesen a tisztségek
fontosságának függvényé-
ben változnak. Így a községi
polgármesteri szék megpá-
lyázása öthavi bruttó orszá-
gos minimálbér, azaz 819
euró a garancia összege, az
államfõi tisztség elnyeréséért
induló jelöltnek pedig 200
hónapnyi minimálbérnek
megfelelõ 33 ezer eurót kell
letétbe helyeznie. 

Ez a pénz azonban nem
veszne oda teljes mérték-
ben. Az Állandó Választási
Hatóság a szavazás után
visszafizeti a befizetett ga-
ranciákat mindazon jelöl-
tek után, akik megszerez-
ték a voksok legalább egy
százalékát. A törvény-
könyvjavaslatban szereplõ
összegek alapján tehát an-
nak a politikai pártnak,
amely például a helyható-

sági választásokon orszá-
gos szinten állít jelölteket,
8,4 millió eurót kellene ki-
fizetnie. Ebbõl 4,7 millióba
kerül a községi, 1,4 millió-
ba a városi, 750 ezer euró-
ba pedig a municípiumi
polgármesterek és tanácso-
sok indításáért kifizetendõ
garancia, ami kiegészül a
megyei tanácsosi tisztségek
elnyeréséért felállított lis-
ták után megkövetelt össze-
gekkel. A pénzt az Állandó
Választási Hatóság által
megnyitandó folyószámlá-
ra kell átutalni.

Ehhez képest már jutá-
nyosnak számít a parlamen-
ti választások alkalmával
megkövetelt garancialetét,
amely összesen 750 ezer
euró a 452 parlamenti hely
esetében.

Gazdag párt – 
szegény pártok

Politikai megfigyelõk vé-
leménye szerint ez a kitétel

elsõsorban a jelenleg hatal-
mon lévõ demokrata-liberá-
lisoknak kedvez, akik eddig
is bõvelkedtek szponzorok-
ban.  A Hivatalos Közlöny-
ben megjelent adatok sze-
rint jóval nagyobb támoga-
tásban részesültek, mint az
ellenzékiek. A szociálde-
mokraták és a nemzeti libe-
rálisok a legutóbbi választá-
sok alkalmával jóval nehe-
zebben szereztek pénzt a
kampányukhoz, a helyzetet
csak súlyosbítja az a körül-
mény, hogy a szociálde-
mokraták jelentõs adóssá-
gokat halmoztak fel a leg-
utóbbi választások alkal-
mával, mi több, Kiseleff úti
székházuk bérleti díjának
fejében is komoly összegek-
kel tartoznak.

A nemzeti liberálisok ne-
vében a 2008-as kampány-
pénzeket begyûjtõ Dan
Motreanu fõtitkár máris túl-
zottnak mondta garancia-
összeget, hangsúlyozva, a
válság idõszakában éppen
ellenkezõleg, a választási
költségek, kiadások csök-
kentésére kellene törekedni.
Azt viszont nem tagadta,
hogy az intézkedésnek pozi-
tív kihatása is lenne, minde-
nekelõtt megnövelné a je-
löltállítás felelõsségét. 

Hogyan (ne) szavazzon
a külföldön élõ?

Mindeközben a politikai
pártok között komoly csatá-
rozás folyik a választási tör-
vény egyes fontos cikkelyei
kapcsán. A szenátus jogi bi-
zottsága például a hét elején
elutasította a demokrata-libe-
rálisok javaslatát, miszerint a
polgármestereket, a megyei
tanácsok elnökeihez hasonló-
an, egyetlen fordulóban vá-
lasztanák meg. Érdekes mó-
don a javaslatot korábban az
ellenzéki pártok is támogat-
ták, de az utolsó pillanatban
meggondolták magukat. Pál-
fordulásukat az magyarázza,
hogy felismerték: korábbi el-
képzelésükkel szemben ez a
rendszer hátrányos helyzetbe
hozná õket. Igaz ugyan, hogy
a szociáldemokraták és a
nemzeti liberálisok megálla-
podása szerint a megyeszék-
helyeken és a nagyobb váro-
sokban közös jelölteket indí-
tanának, ez viszont nem vo-
natkozik a többi településre,
ahol igen sok tisztséget veszí-
tenének. A kétfordulós rend-
szerben viszont a második
menetben is támogatnák egy-
más legjobban helyezett je-
löltjét, ami elõnyös lenne szá-
mukra. A jogász szenátorok

hasonlóképpen leszavazták
azt a szintén a demokrata-li-
berálisok által benyújtott mó-
dosítást is, amelynek értelmé-
ben a külföldön élõ román ál-
lampolgárok levelezés útján
voksolhattak volna, szavaza-
tukat postán eljuttatva a ro-
mán illetékes hatóságokhoz.
A beterjesztõk indoklása, mi-
szerint ez megkönnyítené a
külföldön tartózkodó romá-
nok szavazását, elhalványult
az ellenzék érve mellett,
amelynek megfelelõen ez a
módszer a választási csalá-
soknak kedvezne. De a javas-
latot a kormány sem támo-
gatta, mivel úgy vélte, min-
dennek megszervezéséhez
személyi adatok begyûjtésére
és feldolgozására lenne szük-
ség, ami sérthetné a személyi
jogokat, illetve a magánélet-
hez való jogot. De elutasítás-
ra talált mind a politikai pár-
tok, mind a közvélemény ré-
szérõl a nemzeti liberálisok
elnöke, Crin Antonescu el-
képzelése is, miszerint csak
azok a külföldön élõ romá-
nok szavazhatnának, akik
legalább egyfajta adót vagy il-
letéket Romániában fizetnek.
Egy frissen végzett felmérés
szerint a megkérdezettek
csaknem 90 százaléka mon-
dott nemet a javaslatra. 
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Változatok a választási törvényre
Jobban meggondolják majd a jövõbeni választásokon a pár-
tok, de a függetlenként indulók is a jelöltállítást, illetve a
„benevezést”, ha a törvényhozás fóruma elfogadja az Állan-
dó Választási Hatóság választási törvénykönyvének terveze-
tét, amely komoly összegek befizetéséhez köti a jelöléseket. 

Gy. Z.

Az elmúlt hét végén Kas-
sán ismét meggyalázták a

nemrégiben felállított mell-
szobrát: ismeretlenek festék-
kel öntötték le a mûalkotást.
A Pozsonyban megjelenõ Új
Szó címû napilap írása szerint
„nagyon is elképzelhetõ,
hogy nem ez volt az utolsó
ilyen jellegû támadás.”

Eltérõ álláspontok

A szobrot egy magántulaj-
donban lévõ épület belsõ ud-
varán helyezték el, a szobor-
gyalázók tehát birtokháborí-
tást, magánlaksértést is elkö-
vettek. Az újság szerint min-
den további nélkül elképzel-
hetõ, hogy „mit tettek volna
a szoborral akkor, ha –
mondjuk – szabadtéren állít-
ják fel”. Az Új Szó magyará-
zattal is szolgál: Esterházy
János megítélése korántsem
azonos a szlovák és a magyar
oldalon. Míg ugyanis a ma-
gyarok hibás politikai dönté-
seit és a német birodalom
iránt érzett egykori tisztele-
tét, csodálatát késõbbi jó

döntéseivel, már-már mártír-
sággal egyenlõ kiállásával ta-
karják el, a szlovákok csak a
rossz oldalát hajlandók ki-
emelni. A magyar nyelven
megjelenõ tanulmányok és
elbeszélések lassan a 20. szá-
zad legnagyobb szlovákiai
magyar politikusának tartják,
miközben a szlovák tudomá-
nyos akadémia történészei
által jegyzett, néhány nappal
ezelõtt kiadott rövid anyag
egyértelmûen a rossz oldalra
sorolja be. „A klasszikus kér-
dés úgy merül fel, hogy a
végsõ igazság két serpenyõjé-

ben mi nyom többet, az,
hogy az évek során több, zsi-
dókat diszkrimináló törvényt
is megszavazott, vagy az,
hogy az utolsó ellen egyedüli
szlovákiai képviselõként tilta-
kozott” – írja a szlovákiai
magyar nyelvû újság. A szlo-
vákok túlnyomó többsége
ugyanis Esterházy Jánost –
ahogy nagyon sok más ma-
gyar személyt és ügyet – na-
gyon leegyszerûsítõ prizmán
keresztül nézik. A lap szerint
így mosható könnyen egybe
Orbán Viktor a Jobbikkal, a
határon túl élõ magyarok

iránt érzett felelõsség a revizi-
onizmussal. „De ugyanígy
fordítva is igaz, Magyaror-
szág és a magyarok még min-
dig nagyon sok témában és
ügyben nem tekintik egyen-
rangú partnernek Szlovákiát,
és gyakran érzik úgy, az adott
ügyben szuverén joguk lépni,
akár Magyarország határain
kívül is” – írja az Új Szó.

Született 105 éve

Esterházy János szobrot
érdemel, valószínûleg már
sokkal korábban is lépni kel-
lett volna. „De ha nem sze-
retnénk azt, hogy az elkövet-
kezõ években továbbra is
megdobálják, úton-útfélen le-
fasisztázzák õt, és azokat is,
akik esetleg szobrot emelnek
neki, újra csak a nyílt kom-
munikáció az út ” – állapítja
meg a pozsonyi napilap, és
fölteszi a kérdést: „Vajon
hány magyarul megjelent Es-
terházy könyvet sikerült le-
fordítani szlovákra az elmúlt
évek során? (…) Ha nem pró-
báljuk meg elmagyarázni a
szlovákoknak azt, miért fon-
tos Esterházy szerepe a ma-
gyaroknak, és nem leszünk
képesek megvédeni õt akár a
szlovák szakma és a közvéle-
mény elõtt is, soha nem lesz
megnyugvás.”

Esterházy János gróf száz-
öt esztendeje született: 1901.
március 14-én. Õsei ellenzéki
magyar arisztokraták voltak,
dédapját 1849-ben kivégez-
ték, nagyapját is megbüntet-
ték. Anyja, Elisabeta Tar-
nowska lengyel grófnõ özve-
gyen nevelte három gyerme-

két. A trianoni béke után lét-
rejött új államban, Csehszlo-
vákiában a földreform során
ötezer hold földjük kilencti-
zedét elvették. Esterházy az
1920-as évek közepén a ma-
gyarok visszaszorítását is
magába foglaló csehszlovak-
izmus ellenzékeként lépett a
közéletbe.

Szibériából 
„kegyelemmel”

Életútját kijelöli, hogy
gyûlölte az erõszakot, antifa-
siszta és antikommunista
volt. Az Országos Keresz-
tényszocialista Párt elnöke
lett 1932-ben. Látván, hogy
a masaryki demokrácia da-
cára a magyarságot erõsza-
kos asszimiláció fenyegeti,
elsõként követelte magyar
egyetem felállítását. Amikor
1935-ben képviselõ lett a prá-
gai parlamentben, szót emelt
a szlovák autonómia mellett
is. Edvard Benes csehszlovák
államfõ miniszterséget aján-
lott neki 1935-ben, ám ezt
csak úgy vállalta volna, ha
orvosolják a magyarság sé-
relmeit. Rajta is múlt, hogy a
magyarok 1938-ban nem vet-
ték át a szudétanémetek erõ-
szakos módszereit. Horthy
kassai bevonulásakor felszó-
lította a magyar vezetést: ad-
ják meg a szlovák kisebbség-
nek a jogokat, amelyeket õ
Prágától a magyaroknak
kért, s szót emelt a magyar
csendõrök brutalitása ellen
is. A zsidók deportálását elõ-
író törvényt 1942-ben a po-
zsonyi parlamentben egye-
dül õ nem szavazta meg. „A

mi jelünk a kereszt, nem pe-
dig a horogkereszt” – vallot-
ta. Jó kapcsolatai voltak
Horthy kormányzóval, Ke-
resztes-Fischer belügymi-
niszterrel, sok üldözöttet se-
gített a még nyugodt Ma-
gyarországra; az itteni szoci-
áldemokratákkal, Szakasits
Árpáddal is kapcsolatot ta-
lált. A nyilas hatalomátvétel
után Budapesten bebörtö-
nözték, 1944 végén szaba-
dult s bujkált a Gestapo elõl.

A háború után, 1945 tava-
szán az új csehszlovák ható-
ságoknál tiltakozott a kassai
kormányprogram magyarel-
lenes pontjai ellen. Amikor a
memorandumot átadta
Gustav Husak belügyi meg-
bízottnak – a magyarok kite-
lepítési kormánybiztosának
–, lefogták és a Szovjetunió-
ba vitték, ahol tíz év munka-
táborra ítélték. Közben 1947
szeptemberében a csehszlo-
vák népbíróság mint haza-
árulót, fasisztát és kollabo-
ránst távollétében halálra ítél-
te. A súlyos tüdõbeteg Ester-
házyt 1949-ben küldték haza
Szibériából, ítéletét „kegye-
lembõl” életfogytiglanra vál-
toztatták. A morvaországi
Mirov börtönében halt meg
1957. március 8-án. A holt-
testet elhamvasztották, s még
a maradványokat sem adták
ki a családnak. Utóéletéhez
tartozik, hogy 1993-ban
Göncz Árpád magyar állam-
fõ kérésére az orosz legfel-
sõbb bíróság Esterházy ítéle-
tét semmisnek mondta ki, és
rehabilitálta – ez azonban
mind Csehországban, mind
Szlovákiában máig késik. 

„Jelünk a kereszt – nem a horogkereszt”
Újra fellángolt 
– pontosabban
nem csitul – a
vita Szlovákiá-
ban Esterházy
János személyé-
rõl, akit a pápa
2008-ban bol-
doggá avatott.

Esterházy megítélése korántsem azonos szlovák és magyar oldalon



Az önmegismerés legjobb módja, ha meg-
tudjuk, mások milyennek látnak minket.
Egy divatos, közepes író közhelyes megál-
lapítása ez, amely viszont sommásan kife-
jezi, mire jó a napokban kirobbantott
WikiLeaks-botrány. Megbizonyosodhatunk,
hogy azok vagyunk, akik voltunk, sõt még
kevesebbek!
A hírportálokon megjelenõ újabb és újabb
bizalmas dokumentumok, pletykaszintû és
-értékû nagykövetségi táviratok semmi, de
semmi újat nem mondanak az egyesek ál-
tal Abszurdisztánnak vagy Balkániának,
mások által Sinistra körzetnek, ismét má-
sok által elsüllyedt világnak nevezett or-
szágunkról, vezetõirõl. Hiszen minderrõl
nekünk is volt holmi sejtésünk, némi ta-
pasztalatunk. Arról a kettõs játékról, ame-

lyet az állam, a pártok ve-
zetõi rendszeresen ûz-
nek. Semmi meglepõ
nincs abban, hogy az
államfõ felfüggesztését
célzó Szociáldemokrata
Párt elnöke titokban ta-

lálkozik, egyezkedik
ellenfelével, pártja
tudta nélkül, mindezt
azután, hogy már

mindenkinek „number one”-ként mutatko-
zik be. Abban sincs, hogy a hírtévékben a
független újságíró szerepében tetszelgõ,
ám az egyik pártnak dolgozó elemzõ az
amerikai nagykövetségen beszámol az ál-
lamfõ alkoholproblémáiról. Miért kellene
hát csodálkoznunk amiatt, hogy az ellen-
zék egyik tagja a világ legnagyobb hatal-
mának romániai képvise-
letén elnöki élettársként
emleget egy férjezett poli-
tikus hölgyet (Presidential
Paramour)? És miért ítél-
nénk el az udvariasságával
és szolgálatkészségével
egy csapásra hét legyet ütõ egyiptomi dip-
lomatát, aki miután megköszöni Románia
elnökének, hogy a nemzetközi közösség
tudta nélkül segítséget nyújt az arab ország
nukleáris kutatásaiban, bekopog a bukares-
ti amerikai nagykövetség kapuján és be-
árulja a jószívû államfõt? Így megkapja a
szükséges támogatást és megszerzi Ameri-
ka bizalmát is… 
Már nem ennyire intelligens, de ugyancsak
eredményes az az államfõi állásfoglalás,
hogy márpedig õ, az Európai Unió egyik
államának vezetõje akár megkérve, akár
kéretlenül az amerikai érdekeket fogja kép-

viselni, s ameddig õ Románia vezetõje, ad-
dig az ország hadserege nem fog európai
vadászgépeket vásárolni. Igaza volt, mert
Brüsszelnek még mindig Washingtonban
mondják meg, hogy hány óra, s a diplomá-
ciában az olyan erkölcsi normákon alapuló
politizálást, hogy mindig állj a közvetlen
szövetségesed oldalára, nem díjazzák.

Lám-lám, az USA leg-
alább aggódott, amikor az
ellenzék a román elnököt
fel akarta a néppel mentet-
ni: gyengülnek az amerikai
érdekek Románia Nemzet-
védelmi Tanácsában, mon-

dogatták, s ha egyszer a világ legnagyobb
hatalma aggódni kezd valaki miatt…
Persze a demokrácia exportját is megvaló-
sító külképviselet, mint amilyen az ameri-
kai, másért is aggodalmaskodik, nem csu-
pán önös érdekeinek megvalósulásáért. Így
a napokban napvilágra került titkos és bi-
zalmas jelentések szerint elégedetlen volt a
nagykövetség amiatt, hogy az általa támo-
gatott román fõügyész kudarcot vallott a
korrupció elleni küzdelemben.
Ezek után milyen kép alakul ki a külföldi
kancelláriákon egy olyan országról, amely-
ben az általam leírt dolgok nap mint nap

megtörténnek? Nem kell az olvasónak túl-
ságosan fantáziadús képzeletûnek lennie,
hogy megválaszolja e kérdést.
A dokumentumokból kirajzolódó
országimázsból nem is az a legszomorúbb,
hogy ilyen kaliberû politikusaink vannak,
akik fittyet hánynak minden erkölcsre!
Mindennél lehangolóbb az, ahogyan a
WikeLeaks dokumentumokban a hazai
maffiáról mond véleményt Onno
Simmons EU-biztos: A szervezett bûnözés
annyira jól szervezett (értsd egyetértésben
osztották fel a területeket), hogy nincs
szükségük arra: fejbe lõjék egymást, ráadá-
sul a maffia tagjai nem csupán informális,
hanem közeli kapcsolatokat ápolnak a kor-
mány tagjaival. Sõt – így Onno Simmons
– a kormány egyezséget kötött bizonyos
arab csoportokkal, amelyek (mivel Romá-
niában háborítatlanul pénzt moshatnak)
megígérték, hogy nem támadnak román
érdekeket.
Jó, ez sem újdonság, sejtettünk azért vala-
mit. Csakhogy kellemetlen mások tükré-
ben megismerni önmagunkat, hiszen kény-
telenek vagyunk annak is örülni, hogy a
demokratikus világ megtûr bennünket.
Arra gondolni sem merek, hogy csupán
felzárkóztunk…

Egyik nagyobb diplomata, másik nagyobb jogtudós, harmadik
nagyobb államférfi vagy szervezõ tehetség, részint tudós, vagy
politikus volt különb, mint aminõ szónok volt. (...)
Kiválóan szónoki tehetség volt a fiatal Vasvári Pál, ki egy nap
alatt az ország egyik leghíresebb embere lett, csupán meglepõ
szónoki képessége által. Rögtönözve, bármikor képes volt óra-
hosszant beszédet tartani, telve költõi, szónoki szépségekkel, s a
pesti közönség akkorában talán Petõfit kivéve még a legrégibb
szónokok közül is senkit sem hallgata oly szívesen, mint az alig
húszéves, csupasz, halvány képû fiatal jogászt.
Petõfirõl meg van írva, hogy rossz színész volt, de azt talán ke-
vesebben tudják vagy hiszik, hogy mint szónok sokkal szerencsé-
sebb volt, és ha isten megtartja és a dolgok más fordulatot vesz-
nek, hatalmas, izgató népszónok vált volna belõle. Röviden s rit-
kán beszélt, de a tömeget mindig megragadta szavai eredetisége
és nézetei szélsõ határozottságával. Jól állt neki a beszéd s az a
különös s ritka sajátsága volt, hogy a leglázítóbb szavakat a leg-
teljesebb külsõ nyugalommal mondta el, minden hadonászás,
heveskedés nélkül, mint ez többnyire az izgató szónokoknál lát-
ható. De hangján a legvalódibb meggyõzõdés, a belsõ tûz volt
érezhetõ; látszott, hogy az embernek a forradalom olyan sajátla-
gos természete, mint a Vezúvnak az olykori tûzhányás. (...) Õ is
volt a legszélsõ forradalmár egész Magyarországon, aki prokla-
málta már 1848. márciusban azt, mit mások még 49-ben is
koránlottak.

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

Leak a pajzson
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Nem krimi következik, hanem egy viszonylag új poli-
tikai mûszó és gyakorlat bemutatása. A karaktergyil-
kosság a negatív népszerûsítés legismertebb és legtöb-
bet alkalmazott eszköze: személyeskedés, imázs-rom-
bolás, illetve egy alternatív ellenkép felépítése. Nem a
politikus cselekvésére és szándékaira, üzeneteire, ha-
nem jellemére koncentrál, s ezt igyekszik karikírozni,
kiforgatni és rombolni. Bár ezen a világon semmi sem
új, régebben is volt ilyesmi, csak úgy hívták, lejáratás. 
Az újságok és a média kikaparnak egy eleinte apró-
ságnak tûnõ eseményt, vonást a politikus múltjából.
Manapság nem sokat kell keresgélni, mindenhol a
nyilvánosságban felvételek készülnek, amelyek hozzá-
férhetõ archívumokba kerülnek. A hírgyárak össze-
hangolt támadásba kezdenek, az adott személy egyet-
len elszólását vagy tévedését úgy állítják be, mintha az
erkölcsi tény lenne, amelybõl az egész személyiségrõl,
sõt az adott pártról megfesthetjük a negatív képet. Kell
hozzá alkalmas táptalaj, amelyben a politikusnak ala-
csony a hitelessége, presztízse, kellõképpen haragszik
rá a közvélemény, minden baj okának õt tartják, s
ezért készséggel elhisznek minden rosszat róla. A
kétosztatú politika kedvenc eszköze, s szívesen élnek
vele például a miniszterelnök lejáratása céljából. Em-
lékszünk: Antall József horthysta volt, Horn Gyula
pufajkás, Orbán Viktor diktátor, Medgyessy háromper-
hármas, Gyurcsány idegbeteg, s így tovább. 
Nyilván minden embernek megjárna a körültekintõ
jellemzés, a rossz és a jó tulajdonságok pontos össze-
mérése, de erre pillanatnyilag igény sincs. A hétközna-
pi ítélkezésünk is így mûködik, a közvetlen környeze-
tünkön kívüli embereket egyetlen jelzõvel mint egy
billoggal látjuk el, s ettõl kerek a világunk. Nincs
idõnk minden perifériális személyiséget folyton mér-
legre tenni, és az életünkre nagy hatással bíró politiku-
sokat is szívesen és gyomorból bélyegzünk. 
Állítólag a közélet szereplõinek többet el kell viselni-
ük, mint az átlagembernek. Születtek is ilyenféle bírói
ítéletek, amikor valamelyik nagyember bepörölte a kis
újságírót. Tanulságos esetek, szinte népmesei magas-
ságokba szárnyalt az igazságszolgáltatás. Most várunk
a médiatörvényre, amely nyártól új helyzetet teremt a
sajtó és a hatalom viszonyában. Megszüntethetõ-e a
karaktergyilkolászás?

Most ott tartunk, hogy a karaktergyilkos
honi nyilvánosság kivégezte az MSZP-t
úgyannyira, hogy le kellett volna cserél-
niük az egész vezérkart, amire képtele-

nek voltak. Most ott tartunk, hogy a Fi-
desz került bele a célkeresztbe, mit ne
mondjak, karakter-öngyilkos pózokkal
és rombolási technikákkal. 
Most ott tartunk, hogy zsákutcában
érezzük magunkat.

Lap-top
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Kénytelenek vagyunk 
annak is örülni, hogy 
a demokratikus világ 
megtûr bennünket.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az egész világot félig jónak, félig rossznak kell
látni, ilyenformán egyetlen jótett az 

érdem oldalára billenti mind önmaga, 
mind az egész világ mérlegét.” 

Moses Maimonidész 

Karcsúsítás

Forradalom 
a természete

A karakter-
gyilkosság

A nap címe. Mircea Geoanã, a tökéletes el-
nök, Ioana Ene, ziare.com.

Magyarázat. Ez az egész pletykacunami,
ami a „leleplezések” nyilvánosságra kerülé-
sével elöntötte a sajtót, egyvalamire jó volt:
tudatosított, mintegy „rendszerbe foglalt”
olyan megnyilvánulásokat, amelyekrõl ed-
dig is tudtunk, de most összefüggéseikben
látjuk õket. Ezek közé tartozik ennek a po-
litikai kaméleonnak a pályafutása. Miköz-
ben mindkét tábor a maga igazolására pró-
bálja felhasználni a leleplezéseket (és mind-
kettõ hazaárulással vádolja a másikát – oro-
szok, amerikaiak a haszonélvezõk), a köz-
tük ide-oda futkosó „kettõs ügynökrõl” vég-
leg lehull a lepel. Ioana Ene: „Az igazság
az, Mircea Geoanã megérdemli, hogy Ro-
mánia elnöke legyen, hiszen a lehetõ legjel-
legzetesebb képviselõje a román politikai
osztálynak. Ahogy a WikiLeaks jelentései
mutatják, a szenátus elnöke mindig kész
akárkit elárulni, egy nem túl intelligens sze-
mély, de öntelt dicsekvõ, teljesen híjával a
nevetségesség érzésének, összeesküvõ, elv-
telen ember.”

Hasad tovább? Hogy az igazi ellenzék se
maradjon ki, íme Crin Antonescu két nyi-
latkozata a Cotidianulból. 1. Dan Bordeia-
nu független képviselõ visszatér a PNL ke-
belébe. Az ellenzék jó esélyekkel tárgyal
több PDL-s honatya átállásáról. (Kommen-
tárunk: elõfordulhat, hogy az RMDSZ a
bukás elõtti utolsó pillanatban egyedül ta-
lálja magát a kormányoldalon...) 2. Az
USL kezdeményezése a magyarországi nyi-
latkozatok elítélésérõl, ha megbukott is a
képviselõházban, nem volt haszontalan,
mert megmutatta, hogy a többség soraiban
„repedés” keletkezett, ez „különbözõ té-
mák körül fokozódni fog, amíg a többség
szétesik”. 

Meg kell olajozni. Az Adevãrulban Ion
Barbu karikaturista érdekes megoldást talál
a szakszervezetek lecsendesítésére. Ketten
beszélgetnek: „ – Hogyan törünk le egy
szakszervezeti sztrájkot? – Egyszerû: az
élelmiszerüzleteket megtöltjük promóciós
árú étolajjal.”

Krebsz János
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Cs. P. T.

Optimistán számolt be
legfrissebb pénzügyi je-

lentésében a kanadai Gab-
riel Resources cég vezetõsé-
ge a verespataki bányaterv
kilátásairól. A 2010-es év
utolsó negyedévére vonat-
kozó, márciusban közzétett
dokumentumból a részvé-
nyesek megtudhatták: 2014
végén megkezdõdhet az
arany kitermelése a Fehér
megyei településen. 

A Gabriel Resources a
verespataki bánya befekte-
tõje, a Roºia Montanã Gold
Corporation (RMGC) fõ-
részvényese. A kanadai-ro-
mán vállalat vezérigazgató-
ja, Dragoº Tãnase osztja az
anyavállalat optimizmusát.
„A bánya felépítése két, két
és fél évig tarthat. Számítá-
saink szerint 2014–2015-
ben megkezdhetjük a kiter-
melést. Az idõpont a szük-
séges engedélyek beszerzé-
sétõl függ” – válaszolta az
ÚMSZ kérdésére a vezér-
igazgató.

Derûlátását arra alapoz-
za, hogy – amiként az a
Gabriel Resources jelentésé-
ben is szerepel – már csak
két fontos engedély hiány-
zik a tizenkettõbõl ahhoz,
hogy megkezdõdjön az ci-
ántechnológiás aranykiter-
melés Verespatakon: az
egyik a környezetvédelmi
engedély, a másik a legfon-
tosabb kitermelési helyszín-
re – a Kirnyik hegységre –
vonatkozó úgynevezett ré-
gészeti mentesítési bizony-
lat. A kanadaiak számításai
szerint e két jóváhagyás
megszerzésétõl számítva
egy évre lesz szükségük a
még fel nem vásárolt veres-
pataki földterületek megvé-
teléhez és a további – kisebb
jelentõségû – dokumentu-

mok beszerzéséhez. Ezután
kezdõdhet meg a bánya fel-
építése.

Borbély nem találgat

A környezetvédelmi enge-
délyrõl a kormány dönt, mi-
után a környezetvédelmi
minisztérium irányítása
alatt mûködõ mûszaki tár-
caközi bizottság (CAT) ele-
mezte az RMGC által be-
nyújtott környezeti hatásta-
nulmányt. Ez a folyamat
még tart – tudtuk meg teg-
nap Borbély László minisz-
tertõl. Tájékoztatása szerint
április elsején zárják le a ta-
nulmány társadalmi véle-
ményezését: holnapig még

várják a különbözõ javasla-
tokat és észrevételeket a
verespataki bányatervrõl,
amelyekre válaszolni is fog
a minisztérium.

Borbély kérdésünkre nem
kívánt találgatásokba bo-
csátkozni arra vonatkozóan,
hogy mikor születik döntés
a beruházás környezetvé-
delmi engedélyérõl. „Attól
függ, hogy halad a munká-
jával a mûszaki bizottság” –
jelentette ki. Emellett a
verespataki bányatervekkel
kapcsolatban Magyaror-
szágnak is szava van. A mi-
niszter közölte: az RMGC
új hatástanulmányát már
februárban eljuttatta a buda-
pesti illetékesekhez. „Nincs

konkrét határidõhöz kötve a
magyar fél válasza. Ám azt
ígérték, fél éven belül közlik
álláspontjukat. A hatásta-
nulmány értékelése után tár-
gyalások kezdõdnek a beru-
házó, a magyar és a román
fél között” – magyarázta.
Kérdésünkre hozzátette,
nem tartanak újra közmeg-
hallgatásokat a magyaror-
szági városokban, mert az
engedélyeztetési folyamat-
nak ezt a szakaszát már ko-
rábban lezárták.

Borbély Lászlót korábban
egy gödöllõi miniszteri talál-
kozón magyarországi újság-
írók arról is faggatták, sze-
rinte mikor indulhat meg a
beruházás, ha az RMGC
megkapja a környezetvédel-
mi engedélyt. A tárcavezetõ
akkor azt hangsúlyozta:
nem bocsátkozik találgatá-
sokba, feladatának pedig az
Európai Unióban (EU) ha-
tályos törvények érvényesí-
tését tartja. Hozzátette, hogy
az EU-ban több mint nyolc

olyan bánya mûködik, ahol
a Verespatakon alkalmazni
tervezett technológiával ter-
melik ki az aranyat. „Van-
nak tehát olyan zárt rendsze-
rek, amelyek minden felté-
telnek megfelelnek. Ezt kér-
jük mi is, valamint garanciá-
kat a jövõre nézve, a bányá-
szat befejezése utáni helyre-
állítást, rekultivációt tekint-
ve, és biztosítékot arra, hogy
nem tûnik el a beruházó.
Ezek az elemek mind benne
lesznek a szerzõdésben” –
mondta a miniszter.

Kirnyik kemény dió

A régészeti mentesítési bi-
zonylat megszerzése akár a
környezetvédelmi engedély
elnyerésénél is keményebb
diónak bizonyulhat az
RMGC számára. A Kirnyik
hegység kifejtésére korábban
a kanadaiak elnyerték ugyan
a mûvelõdési minisztérium
jóváhagyását már 2004 ja-
nuárjában, ám a dokumen-
tumot – a verespataki beru-
házást ellenzõ Alburnus
Maior Egyesület pereskedé-
se nyomán – a legfelsõbb bí-
róság 2008 decemberében
jogerõsen érvénytelenítette.
Cãtãlin Hosu, az RMGC
kommunikációs igazgatója
tegnap kérdésünkre elmond-
ta: újabb kérvényt nyújtot-
tak be a minisztériumhoz.
„Régészeti szakembereink a
bíróság ajánlásait figyelem-
be véve kiegészítették a régé-
szeti mentesítési bizonylat
megszerzéséhez szükséges
dokumentációt. A miniszté-
rium válaszát várjuk” –
mondta Hosu.

Kelemen Hunor mûvelõ-
dési miniszter tanácsadója,
Hegedûs Csilla korábban la-
punknak azt nyilatkozta: a
kérvény benyújtásának pil-
lanatától a cégnek hosszú
utat kell bejárni a mentesíté-
si bizonylat megszerzésig.
Az RMGC dokumentáció-
ját az Országos Mûemlék-
védelmi Bizottságnak és az
Országos Régészeti Bizott-
ságnak kell elemezni. „A
végsõ szó azonban a minisz-
teré” – mondta Hegedûs. 

Röviden

Függõben a Romtelecom

Újabb 45 napos gondolkodá-
si határidõt kért a görög
OTE társaság, hogy megfon-
tolja, megveszi-e a Romtele-
com távközlési minisztérium
által felajánlott 46 százalé-
kos részvénycsomagját – je-
lentette be tegnap Valerian
Vreme távközlési miniszter,
aki szerint a görög partner a
Citigroup bankot bízta meg
a telefontársaság felbecsülé-
sével. A minisztérium nem
hajlandó egymilliárd eurós
érték alatt megválni a Rom-
telecomtól.

Elsõ (fél)ház

Az eddiginek felére, azaz öt-
ven százalékra csökken az
Elsõ ház programban az ál-
lami garanciavállalás mérté-
ke, ugyanakkor nem lesz
változás sem az elõleg, sem
a kamat, sem pedig a lehív-
ható keretösszegek tekinteté-
ben – döntött tegnapi ülésén
a kormány. Újdonság azon-
ban, hogy ezután olyan in-
gatlantulajdonosok is folya-
modhatnak a kedvezményes
hitelért, akik egy ötven négy-
zetméternél kisebb lakással
rendelkeznek.

Ursus-élménysörgyár

Két hónap múlva megnyíl-
hat az a mini sörüzem, bár
és étterem, amelyet az egy-
kori Ursus sörgyár romjaira
építenek Kolozsváron – je-
lentette be az Ursus Brewe-
ries cég. Az 1,1 millió eurót
érõ új beruházás munkálatai
el is kezdõdtek: a Monostori
úton levõ gyárépületet úgy
alakítják át, hogy üvegfala-
kon keresztül a látogatók a
sörgyártás egész folyamatát
végigkövethessék.

„Alkotmányos” adósság

Giulio Tremonti olasz gaz-
dasági miniszter támogatna
egy olyan alkotmánymódo-
sítást, amely korlátozza a
költségvetési hiányt az
euróövezet harmadik legna-
gyobb gazdaságában. A mi-
niszter megemlítette, hogy
hasonló törvény már létezik
Németországban és Francia-
ország is alkotmányának
módosítására készül. 
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A romániaiak 38 százaléka ellenzi a
verespataki aranykitermelés elkezdését –
derül ki a CCSB és a Greenpeace közös
felmérésébõl. A bányaprojekttel a meg-
kérdezettek 15 százaléka részben, 9 szá-
zaléka teljes egészében egyetért; 23 szá-

zalék még nem is hallott a Roºia
Montanã Gold Corporation szándékai-
ról, 6 százalék pedig nem válaszolt a kér-
désre. A felmérés szerint a városiak és a
felsõfokú képzettségûek a legtájékozot-
tabbak a kérdésrõl. 

A romániaiak 38 százaléka ellenzi a bányatervet
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Fény az alagút végén? Az RMGC a régészeti mentesítési bizonylat megszerzésében is bízik

Antal Erika

Az idei pályázati lehetõ-
ségekrõl, a támogatások-

ról, a mezõgazdaságot érin-
tõ legfontosabb kérdésekrõl
esik szó azon a kétnapos to-
vábbképzésen, amelyet a
Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete (RMGE) Maros
megyei szervezete a Pest
Megyei Termelõk Szövetke-
zetével közösen rendezett. A
kezdeményezõk tegnap Ma-
rosvásárhelyen találkoztak a
gazdaegyesületek képviselõ-
ivel, ma Hármasközségben
ismertetik az újdonságokat
és aktuális lehetõségeket. 

Egyebek mellett külön-
bözõ képzésekre és tapasz-

talatcserékre, szakmai kon-
ferenciákra biztosít keretet
az elkövetkezendõkben az
az együttmûködési szerzõ-
dés, amelyet tegnap írt alá
a romániai és a magyaror-
szági érdekvédelmi egyesü-
let. Csomós Attila, az
RMGE Maros megyei
szervezetének elnöke la-
punknak elmondta, idén az
ökotermesztésnek szentel
kiemelt figyelmet az Euró-
pai Unió, akárcsak a ro-
mán kormány, e téren a
zöldségtermesztõk, a szõ-
lõsgazdák, méhészek, a
gyógynövénytermesztõk
pályázhatnak nagyobb tá-
mogatásokra. A Pest me-
gyei partnerszervezet láto-

gatásával kapcsolatban az
elnök kiemelte: nagyon
fontos, hogy példát véve a
magyarországi gazdákról,
az erdélyiek is szövetkeze-
teket hozzanak létre, mert
a jövõ szempontjából an-
nak van esélye a fejlõdésre,
aki képes többedmagával
termelni és értékesíteni az
árut. „Az egyéni gazdálko-
dók sokkal kisebb eséllyel
indulnak, ha értékesíteni
akarják a terményt, ráadá-
sul számukra a nyersanyag
is többe kerül, mint azok-
nak, akik százan, netán ez-
ren tömörülnek és úgy pró-
bálnak boldogulni” – fog-
lalta össze Csomós Attila a
szövetkezés lényegét. 

„Aranyos” kilátások
Az RMGC szerint már 2014-ben megkezdhetik a kitermelést Verespatakon

Indul a tavaszi gazdaképzésINVITATION TO TENDER

The Municipality of Sfantu Gheorghe 
announces an invitation to tender for the project 

„Performance Based Management and
Maintenance approach for rehabilitation and

maintenance of street and public lighting 
(7 years) in Sfantu Gheorghe”.

See details on the following websites:
http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/
project/110322a.shtml
http://www.sfantugheorgheinfo.ro/index.php?page=69&pid=1354



Hírösszefoglaló

Meglepetést okozott teg-
nap, hogy a munkaügyi

miniszter, Ioan Botiº váratla-
nul megjelent azon a nyugdí-
jastüntetésen Bukarestben,
amelyen a résztvevõk a
nyugdíjemelés mellett, a
nyugállományban lévõk 5,5
százalékos egészségügyi
hozzájárulása és a vizitdíj fi-
zetése ellen demonstráltak.
A hetvenfõs, Galacról, Bras-
sóból, illetve a fõváros kü-
lönbözõ kerületeibõl érkezõ
csoport a Demokrata-Libe-
rális Párt központi székháza,
a munkaügyi és az egészség-
ügyi minisztérium elõtt is
felvonult. Az elégedetlenke-
dõk arra panaszkodtak: já-
randóságuk a gyógyszer-
szükségleteiket sem fedezi.
„Nem ígérhetek semmit,
csak annyit, amennyit a ha-
zai gazdaság lehetõvé tesz a
kormány számára” – nyilat-
kozta a tüntetõkkel vitázó
tárcavezetõ, aki a résztvevõ-
ket további egyeztetésre biz-
tatta. A felek várhatóan ápri-
lis 7-én ülnek tárgyalóasztal-
hoz. A tüntetés résztvevõi
zavarba jöttek a szaktárca aj-
taján kilépõ politikustól, töb-
ben úgy nyilatkoztak, „nagy
szó, hogy a miniszter szóba
állt a senkikkel”. A szerve-
zõk hangsúlyozták: ha nem
sikerül a vizitdíj ügyét ren-
dezni, akkor Cseke Attila
egészségügyi miniszter le-
mondását fogják követelni. 
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Kovács Zsolt

Bár április elsejétõl vége a
minisztérium szabta tü-

relmi idõnek, hajthatatlanok
a kórházukat féltõ elõpataki
betegek és orvosok: a héten
mindennap útlezárással jelez-
ték, nem értenek egyet a helyi
intézmény áthelyezésével.
Cseke Attila egészségügyi
miniszter azonban hajthatat-
lan. A tárcavezetõ video-
konferencián figyelmeztette a
megyei közegészségügyi
igazgatóságok, a mentõszol-
gálatok, valamint sürgõsségi
felügyeletek illetékeseit: állja-
nak készen azoknak a bete-
geknek a mielõbbi átszállítá-
sára más kórházakba, akik az
átalakítás elõtt álló intézmé-
nyekbe vannak beutalva, és
egészségi állapotuk az áthe-
lyezést szükségessé teszi. 

A minisztériumi döntés ér-
telmében azonnal le kell állí-
tani a betegek beutalását az
átalakítás elõtt álló kórházak-
ba,  április elsejétõl ezek az
egységek ugyanis nem köt-
hetnek szerzõdést a megyei
egészségbiztosítási pénztá-
rakkal, és így nem tudják biz-
tosítani az egészségügyi ellá-
tást sem. 

Csak erõvel

Tegnap hatvan személy,
kerekesszékes és járókeretes
beteg, orvosokból és asszisz-
tensekbõl álló küldöttség vo-

nult fel a Kovászna megyei
prefektúra elõtt, hogy tilta-
kozzanak az Egészségügyi
Minisztérium rendelete el-
len, amelynek megfelelõen
az elõpataki kórházat Bodza-
fordulóra költöztetik. „Nem
megyünk Bodzafordulóra!”,
„Tiszteljék az élethez való jo-
gunkat!”, „Hagyjatok bé-
kén!” – ezekkel a jelszavak-
kal ellátott transzparenseket
hordoztak a tüntetõk. 

Vasile Neagovici, a Sanitas
szakszervezet háromszéki el-

nöke elmondta, Sepsiszent-
györgyön hatvanan vonultak
utcára, de az országban élõ
35 ezer izomsorvadásos  be-
teget képviselték, mert az elõ-
pataki kórház az egyetlen
szakintézmény, amely meg-
felelõ ellátást biztosít. Maria
Teodorescu, az izomsorvadá-
sos betegek egyesületének el-
nöke kifejtette: Bodzafordu-
lón rendkívül hideg van,
ezért az a környezet nem fe-
lel meg a pacienseknek. 

A tegnapi sztrájkban részt

vevõ orvosok és egészségügyi
asszisztensek elmondták:
nem vállalják, hogy naponta
ingázzanak az 50 kilométer-
nyire lévõ Bodzafordulóra,
mert az ingázással járó plusz-
költségeket nem fedezi az in-
tézmény mûködtetõje. Vasile
Neagovici szakszervezeti ve-
zetõ leszögezte: a következõ
napokban is utcára vonulnak
az érdekvédõk, és a hatósá-
gok csak erõvel tudják a bete-
geket és ápolókat kiköltöztet-
ni az elõpataki kórházból. 

Prefektusi ajánlat

A tiltakozók hívására teg-
nap megjelent György Ervin
Kovászna megyei prefektus
is, aki vitába bocsátkozott a
tüntetõkkel: a bodzafordulói
kórházat korszerûsítik, és így
jobban fel lesz szerelve, mint
az elõpataki, tehát érvelése
szerint elõnyös az átköltözés.
György Ervin megnyugtatta
a demonstráció résztvevõit,
hogy követeléseiket eljuttatta
az Egészségügyi Minisztéri-
um illetékeseihez. A tünteté-
sen felszólalt Dumitru Mari-
nescu elõpataki polgármester
is, aki megismételte ígéretét:
a község önkormányzata
kész átvenni a kórházat, mert
a szaktárca az utóbbi évtized-
ben amúgy is csak egyszer
adott pénzt fejlesztésre, az in-
tézmény pedig önfenntartó,
tavaly év végén is 400 ezer lej
többletbevételük volt.

Mint arról beszámoltunk,
hasonló helyzet alakult ki a
napokban több településen
is. A Kolozs megyei Mócson
a polgármester, az alpolgár-
mester és öt önkormányzati
vezetõ jelezte: lemondanak,
ha az intézményt nem sike-
rül megmenteni. Horváth
Márton mócsi polgármester
kedden egyeztetett az egész-
ségügyi miniszterrel, tegnap
arról tájékoztatta lapunkat:
készek kompromisszumot
kötni, ha átszervezés révén
az intézmény megtartható. 

Ultimátum a kis kórházaknak
Tüntettek 
a nyugdíjasok

György Ervin prefektus megjelent a kerekesszékkel, járókerettel tüntetõ betegek elõtt A szerzõ felvétele
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A Kemény Zsigmond
Társaság márciusi össze-

jövetelén Sebestyén Mihály
történész Marosvásárhely a
20-as években, avagy az impéri-
umváltozás anatómiája cím-
mel tartott elõadást kedd es-
te a város Kultúrpalotájának
kistermében.

Marosvásárhelynek 1920-
ban 31 ezer lakosa volt, en-
nek 76 százaléka magyar, 11
százaléka román, 10 százalé-
ka zsidó, a többi német, ci-
gány, horvát és szlovák – vá-
zolta az elõadó a korabeli ál-
lapotokat, amikor a hatalom-
átvételt az iskolák elrománo-
sítása követte, az utcanevek
megváltozatása, a magyar
nyelvhasználat korlátozása, a
pénzváltás és az abból követ-
kezõ gazdasági romlás, a ma-
gyar tisztségviselõk felesketé-
se a román államra, a polgár-
ság összetételének átgyúrása. 

Sebestyén Mihály azt is je-
lezte, hogy a Marosvásárhely
történetét 1918-ig összefogla-
ló Idõtár címû munkája elsõ
és második megjelent kötete
után a harmadikon dolgozik.
Ebben 1919. január 1-jétõl
rendezi kronológiai sorrend-
be a városban történt múltbe-
li eseményeket, 1989. decem-
beréig. Elõadásában a készü-
lõ könyvbõl a húszas éveket
emelte ki, mert mint mondta,
ennek a korszaknak a feltárá-

sa még nem történt meg.
„Ijesztõ párhuzamokat lehet
vonni a húszas években be-
rendezkedõ királyi Románia
nemzetiségpolitikája és a 80-
as évek jogfosztásai között.
Tilos volt az utcanevek ma-
gyar nyelvû kiírása, eltüne-
deztek a magyar cégtáblák, a
város vezetése nem szívlelte
a kétnyelvûséget, a magyar
színház- és mozielõadásokat
számtalanszor betiltották a
román feliratozás hiánya mi-
att” – hívta fel a figyelmet. A
történész arra is kitért, hogy
milyen visszaélések történtek
az 1920-as népszámlálás so-

rán, például a zsidókat nem
voltak hajlandók magyarnak
beírni, holott magyarnak val-
lották magukat. Az újszülöt-
tek nevét az anyakönyvi hi-
vatalban román személyne-
vekkel helyettesítették, az is-
kolákban a magyar tagoza-
tok az évtized közepére el-
tûntek, csupán két felekezeti
iskola, a református és a ka-
tolikus gimnázium mûköd-
hetett, ismeretlen tettesek a
város köztereirõl 1919 tava-
szán egyetlen éjszaka alatt
tüntették el a magyar szobro-
kat. Sebestyén Mihály elõ-
adásában a vásárhelyiek szá-

mára régi ismerõsök, elõdök
nevei is elõkerültek, illetve
olyan anekdoták, amelyek a
korszak hangulatát idézték. 

A Kemény Zsigmond Tár-
saság havonta tart összejöve-
telt, minden alkalommal
más-más személyiséget hív
meg a zene, képzõmûvészet,
irodalom, illetve a termé-
szettudományok, a fizika, az
orvostudomány, a biológia,
a földrajz, valamint a törté-
nelemkutatás kiemelkedõ
mûvelõi közül, olyan téma-
köröket választva, amelyek
iránt nagy a közönség érdek-
lõdése. 
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Röviden Párhuzamok történeteMûvészeti 
felkészítõk Váradon

Mûvészeti felkészítõket
tartanak a Partiumi Ke-
resztény Egyetem képzõ-
mûvészeti tanszékének ok-
tatói minden héten, ked-
den és szombaton. Ked-
denként kreatív gyakorla-
tokkal, szombatonként
rajz- és kompozícióbeli
tudnivalókkal segítik a fel-
vételizni készülõket. Min-
den alkalommal tartanak
konzultációkat a felvételi-
hez szükséges mappával és
interjúval kapcsolatosan is.
A kurzusokra április 1-jéig
lehet jelentkezni, a felké-
szítõ díja: 300 lej egy hó-
napra.

Hangversennyel 
köszöntik a nyolcvan-
éves Szokolay Sándort

A zenei világ ünnepi hang-
versennyel tiszteleg Szoko-
lay Sándor zeneszerzõ
munkássága elõtt. A buda-
pesti rendezvényen híres
Szokolay-mûvek mellett
egy õsbemutató is elhang-
zik. A zeneszerzõt 80. szü-
letésnapján köszöntõ ünne-
pi hangversenyt a budapesti
Szent Mihály-templomban
tartják. A Kossuth-díjas ze-
neszerzõ mûvei közül a
Vérnász a legismertebb, de
számos vallási témájú ope-
rát és oratorikus mûvet is
komponált.

HIRDETÉS

Kovács Zsolt

A kalotaszegi prímás Fo-
dor Sándor „Netti” emlé-

kére készített elõadást a sep-
siszentgyörgyi Háromszék
táncegyüttes. A Száz évig cí-
mû mûsor az elmúlt évszá-
zad legnagyobb kalotaszegi
prímásainak emlékét elevení-
ti fel. Könczei Árpád az elõ-
adás koreográfus-rendezõje
elmondta: a darab temetéstõl
temetésig tart, amelynek so-
rán felidézik Fodor Sándor
„Netti”  gyerekkorát és azt is,
hogy hogyan lett belõle nagy

prímás. Õ ugyanis muzsikált
Kalotaszeg valamennyi tele-
pülésén, majd a ’80-as évek-
tõl a táncházmozgalom
„sztáradatközlõjeként” meg-
fordult erdélyi és magyaror-
szági rendezvényeken, illetve
többször fellépett Ameriká-
ban is. „Egyforma lelkese-
déssel tudott muzsikálni a
New York-i Metropolitan-
ban, a szucsági bálban, a
mérai lakodalomban és a bu-
dapesti vagy kolozsvári tánc-
házban” – írja róla Könczei
Csongor, a rendezõ testvére,
aki a kalotaszegi prímásdi-

nasztiákról írta doktori disz-
szertációját. Fodor Sándor
„Netti” élete utolsó évtizede-
iben több száz tanítvánnyal
foglalkozott, és ahogy örege-
dett egy-egy táncrend behú-
zása után mindig elkiáltotta
magát: „Száz évig!”. A nagy
kalotaszegi prímás 2004. ok-
tóber 20-án hunyt el. Kö-
nczei Árpád koreográfus-
rendezõ szerint Kalotaszegre
nemcsak a díszes népviselet
jellemzõ, hanem a  zene is a
legvirtuózabb, legtechniká-
sabb, amelynek átadására a
Heveder zenekart kérték fel. 

Kalotaszegi prímások táncban

Sebestyén Mihály marosvásárhelyi történésztõl a közönség tagjai is kérdezhettek

Büchner
mozgásban
Totka László

Mozgásszínházi elõadás
bemutatójára készül a

Szigligeti Társulat: Georg
Büchner Leonce és Léna cí-
mû darabját Baczó Tünde
rendezõ-koreográfus vitte
színre, az elõadás zenéjét
Cári Tibor szerezte. Az elõ-
adás egy tíznapos mozgás-
színházi workshop folyamán
körvonalazódott, melyet
Baczó Tünde tartott a váradi
társulat tagjainak. Dimény
Levente mûvészeti igazgató
szerint a mozgásszínház
rendkívül árnyaltan ki tudja
fejezni Georg Büchner da-
rabjának álomszerûségét.
Igényes, kompakt látványvi-
lág jellemzi a produkciót,
ami Maria Pitea díszlet- és
jelmeztervezõ munkáját di-
cséri. Az elõadás színvonalát
emeli Cári Tibor zenéje is.
„A próbafolyamatok jól
mentek a társulat körüli za-
varos adminisztrációs és po-
litikai huzavona ellenére. Bár
az is lehet, hogy a színmûvé-
szek belemenekültek a mun-
kába” – mondta el Dimény
Levente. Szerinte: a legjobb,
amit most tehetnek, hogy
becsülettel és alázattal vége-
zik a munkájukat, ugyanak-
kor sajnálatát fejezte ki ami-
att, hogy a prefektus megtá-
madta az román és magyar
társulat önállósodását elren-
delõ önkormányzati határo-
zatot.

Sipos M. Zoltán

Az RMDSZ Kolozs me-
gyei szervezete és a város

önkormányzata szervezi a
Mátyás-szoborcsoport hét-
végi átadási ünnepségének
hivatalos részét. Amint
László Attilától, Kolozsvár
alpolgármesterétõl megtud-
tuk, a napokban véglegesí-
tett program szerint szom-
baton délután két órától
Sorin Apostu polgármester
és az alpolgármester kö-
szöntõ beszédével kezdõdik
a szoboravatás hivatalos ce-
remóniája. A kormány ré-
szérõl beszédet mond Kele-
men Hunor kulturális és
örökségvédelmi miniszter,
Emil Boc miniszterelnök –
aki még nem igazolta vissza
jelenlétét –, valamint Vasile

Timiº kulturális államtitkár.
A magyar kormány részérõl
felszólal Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes, Rét-
helyi Miklós, a Nemzeti
Erõforrás Minisztériumá-
nak vezetõje és Szõcs Géza
mûvelõdésügyi államtitkár.
Beszédet mond továbbá Tõ-
kés László, az Európai Par-
lament alelnöke és Kántor
Lajos, a Kolozsvár Társaság
elnöke. Az erdélyi magyar
történelmi egyházak vezetõi
áldást mondanak a szobor-
avatón, az ünnepi program
során fellép a hóstáti kórus
és reneszánsz táncokat ad
elõ a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium tánckara.
A szalagvágás és koszorú-
zás után a szervezõk állófo-
gadást szerveznek a Szép-
mûvészeti Múzeumban. 

A hivatalos programmal
párhuzamosan az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) is ünnepi mûsort
szervez több kolozsvári civil
szervezet bevonásával, Vivat
Mathias címmel. Ennek ke-
retében lesz gyerekfoglalko-
zás, csoportos látogatások a
Farkas utcai Mátyás- és a
Szent Mihály-templomban,
történészek vezetésével. Ko-
lozsi Tibor szobrászmû-
vésznek, az alkotás restau-
rátorának a Mátyás-szobor-
csoportról szóló vetített ké-
pes elõadására a Szabók
bástyájában kerül sor.
Ugyanitt A Mátyás-szobor és
alkotója, Fadrusz János cím-
mel kiállítás is nyílik. Este a
Ghymes zenekar koncerte-
zik az Apáczai Csere János
Líceum udvarán. 

Felavatják Mátyás szobrát

Fotó: Antal Erika
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Röviden

F. I.

„Kiéheztetik” saját határon tú-
li tudósítóikat a magyarországi

közmédiumok. Amint azt la-
punknak Szabó Bernadett, a Du-
na Televízió volt munkatársa jelez-
te, „a Magyar Televíziónak és a Du-
na Tv-nek tudósító Kárpát-me-
dencei tévések ebben az évben
egyetlen fillért sem kaptak a le-
gyártott és adásba került tudósítá-
sokért”. Szabó szerint „több
olyan erdélyi, vajdasági és kárpát-
aljai tudósítói csapat létezik, ahol
a terepforgatások és a közüzemi
díjak költségét sem tudják fedez-
ni, veszélybe kerül a tudósítások
további gyártása”. Az újságíró
arról is tájékoztatta lapunkat: van
olyan erdélyi csapat, amelyik jogi
úton próbál érvényt szerezni a le-
gyártott, leszámlázott, de ki nem
fizetett számlák rendezésének.
„Bármelyik tudósítói pont meg
tudja erõsíteni ezt” – tette hozzá a
szerkesztõségünkhöz eljutatott le-
velében Szabó Bernadett. 

Megfélemlített tudósítók?

Utólagos kérdésünkre megne-
vezett néhány tudósítót, akik ha-
sonló helyzetben vannak. „Mak-
say Ágnes Kolozsvárról, Csúcs
Mária Csíkszeredából, Csíkos
Zsuzsa és Kabók Erika Vajdaság-
ból, Csata Orsolya Gyergyó-
szentmiklósról, és még sokan
mások” – sorolta a határon túli
tudósítók problémáját szívén vi-
selõ volt dunás, aki megelõlegez-
te ugyanakkor, hogy a megfélem-

lített tudósítók aligha nyilatkoz-
nak majd õszintén a helyzetrõl.
„Akiktõl én tudom, õk sem mer-
nek lépni semmit, vélhetõen az
állásukat féltik” – fogalmazott
Szabó Bernadett.

Ingerült no comment

Az újságíró sejtései beigazo-
lódtak: a lapunk által megkere-
sett tudósítók vonakodva, inge-
rülten reagáltak kérdéseinkre.
„Én ezt nem szeretném kom-
mentálni. Szerintem ez nem saj-
tótéma, nem akarunk beszállni.
Foglalkozzanak önök mással,
mi intézzük a saját dolgainkat a
Duna Televízióval” – válaszolta
megkeresésünkre ellenségesen

Maksay Ágnes. Lepedus Péter, a
Duna Televízió másik kolozsvári
tudósítója szintén elzárkózott a
válaszadástól. 

A szerkesztõségünk birtokába
jutott információt végül Stanik
Bence, a Duna Televízió bukaresti
tudósítója erõsítette meg. El-
mondta, hogy valóban voltak és
vannak késések a fizetéseket ille-
tõen, de a televízió szerint ez csak
átmeneti idõszak. „Arra kérték
egy körlevélben a tudósítókat,
hogy legyenek türelemmel, mert
csupán az Alaphoz (Médiaszol-
gáltatás-támogató és Vagyonke-
zelõ Alap – szerk. megj.) való átál-
lás nehezíti a kifizetéseket” – ma-
gyarázta lapunknak Stanik. A tu-
dósító azonban bizakodó. „Biz-

tos vagyok abban, hogy miután
rendezõdik ez a helyzet, meg fog
erõsödni a Duna Tv tudósítói há-
lózata” – tette hozzá.

Budapest rejtõzködik

Lapunk felhívta a Duna Televí-
zió titkárságát is, de miután el-
mondtuk, hogy milyen ügyben
szeretnénk választ kapni, arra
kértek, hogy várjuk, míg kapcsol-
ják az illetékest. A hívás rövid idõ
múlva megszakadt, ami után hiá-
ba próbáltuk több alkalommal is
visszahívni a Híradó irodáját,
ahová a Közönségszolgálattól
irányítottak. A készülék kicsön-
gött, majd néhány csörrenés után
megszakadt a kapcsolat. 

Az úgynevezett „cocalar-jelenség” nemzet-
közivé válásának lehettünk tanúi, mikor
egy, Romániából Amerikába emigrált
személy azzal vált „híressé”, hogy a
YouTube videómegosztóra feltöltött egy
rövidfilmecskét, ahol pénzét számolja, és
aktáival igazolja személyazonosságát –
azért, hogy az esetleges kíváncsiskodó tud-
ja, hogy pontosan kire is irigykedhessen.
A Google videóportálja amúgy nem a
szentek gyülekezete, de a csak saját egót
simogatni akaró, stílustalan, otromba di-
csekvés valahogy annyira balkáni sajátos-
ság, hogy védjeggyel kellene ellátni. Sze-
rencsénkre nem kell aggódnunk, míg volt
honfitársunknak csak annyi pénze van,
hogy belefér egy autóba, és egy nyavalyás,
rossz minõségû képet adó felvevõkészülék-
re telik csak neki. Szerencsénkre a bugyu-
taság és a kisszerûség is velejárója a
balkanizmusnak – máskülönben én is
irigykednék.

(prier) 

Kettõs tükör 

Kiéheztetik a dunásokat
A magyarországi közmédia idén még egy fillért sem fizetett a tudósítóknak
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Nem nemzetbiztonsági ügy a 
Magyar Hírlap honlapjának feltörése

Nem tárgyalta a magyar országgyûlés
nemzetbiztonsági bizottsága a Magyar
Hírlap honlapja ellen március 20-án inté-
zett hacker-támadást – nyilatkozta az
MTI-nek Vadai Ágnes, a testület szocia-
lista elnöke. A bizottság ülésérõl Vadai
Ágnes elmondta, nem került napirendre
a Magyar Hírlap honlapjának feltörése.
Hangsúlyozta: fenntartja eddigi állás-
pontját, hogy „ez nem a bizottsághoz tar-
tozó téma”, ugyanakkor nem zárkózik el
attól, hogy a bizottság foglalkozzon az
üggyel. A Magyar Hírlap március 22-én
arról írt, hogy a bizottságban többségben
lévõ fideszes tagok a március 29-i ülésen
felvetik a napilap internetes oldala feltö-
résének témáját, amelyet – az Index sze-
rint – valószínûleg román nacionalista
hackerek követtek el.

Tiltólistán az atomerõmûben 
viccelõdõ Homer Simpson

A Pro7 csatorna a fukusimai atomkrízisre
való tekintettel kivágja a Németország-
ban sugárzott Simpson-család epizódokból
azokat a poénokat, ahol reaktorolvadás
vagy egyéb más tragédia történik Mr.
Burns springfieldi atomerõmûvében a
munkát mímelõ Homér hibájából – írja a
Hollywood Reporter. A berlini Tagesspiegel
szerint a német csatorna döntését Auszt-
ria és Svájc is követheti. Az osztrák ORF
nyolc olyan epizódot tart vissza április
végéig, ahol a nukleáris energiával vicce-
lõdnek. A sorozat egyik producere sze-
rint a döntés érthetõ: „480 epizódot ké-
szítettünk, ha ezek közül párat nem vetí-
tenek le, mert olyan érzékeny témával
foglalkoznak, ami éppen vezetõ hír min-
denütt, az nem tragédia”.

MTI

A Facebook is okozhat de-
pressziót – állítják befolyásos

orvosok, akik szerint a közösségi
portál negatív hatással lehet az
önértékelési problémákkal küsz-
ködõ tizenévesekre. A kutatók
abban még nem értenek egyet,
hogy ez a veszély az egyébként
is depresszióban szenvedõ gyere-
keket érinti-e, vagy valóban csak
a túlzott Facebook-használat idé-
zi elõ a betegséget. Az viszont
már biztos, hogy orvosi szem-
pontból új megvilágításba kerül-
nek a közösségi oldalak. „A
Facebook miatti szorongás, az az
érzés, hogy nem tudnak megfe-
lelni a netes közösség támasztot-

ta követelményeknek, még az
osztálytársaktól való elszigetelõ-
désnél is fájdalmasabb lehet” –
mondta Gwenn O’Keeffe gyer-
mekorvos. „A közösségi oldala-
kon tapasztalt negatív élmények
még a való világban átélt kudar-
coknál is mélyebb nyomot hagy-
nak” – magyarázta O’Keeffe, az
Amerikai Gyermekgyógyászati
Akadémia közösségi oldalakról
szóló új ajánlásának vezetõ szer-
zõje. A szakemberek a szülõket
és a gyermekorvosokat arra ösz-
tönzik, hogy a depresszió meg-
elõzése érdekében beszélgesse-
nek gyermekeikkel a közösségi
oldalak használatáról, és a virtu-
ális világban leselkedõ veszé-
lyekrõl. 

Depresszió a Facebooktól?

Egyáltalán nem meglepõ statiszti-
kával rukkolt elõ az IRES közvé-
lemény-kutató intézet. A románi-
ai tévé nézõk figyelmét a legin-
kább a mondén mûsorok kötik le,
és még a politikában is eget-földet-
parlamentet rengetõ események-
nek kell történniük ahhoz, hogy a
róluk szóló tévétudósításokra töb-
ben legyenek kíváncsiak, mint
Irinel és Monica Columbeanu
családi perpatvaraira. A megkér-
dezettek nyilatkozatai azonban
mintha ellentmondanának a jó-
zan észnek: 72 százalékuk azt állí-
totta, hogy az állam meg kellene
akadályozza azt, hogy a mondén
eseményeket traktáló, legtöbbször
semmiféle erkölcsi üzenetet nem
hordozó hírek médiahisztériává
fajuljanak, és nagyjából 60 száza-
lék gondolja úgy, hogy az Orszá-
gos Audiovizuális Tanács szigo-
rúbban kellene fellépjen a tévémû-
sorok és -híradók ezen típusával
szemben. Ugyanakkor 71 százalék
véli úgy, hogy a romániai média-
fogyasztók mûveltségi szintje ala-
csony, implicit módon a televíziók-
ra is nagy erkölcsi felelõsség hárul,
hiszen a „legnagyobb étvággyal fo-
gyasztott” médiaorgánumnak len-
ne leginkább az a kötelessége, hogy
javítson nézõi mentális állapotán.
A felmérésbõl tehát nagyjából az vi-
láglik ki, hogy a hazai tévéhabzsoló
tudatában van annak, hogy a „va-
rázsdoboz” lebutítja õt, de ennek el-
lenére még a közélet híreinek meg-
keresését, megemésztését is elhanya-
golja, cserébe a saját szellemét és

lelkét romboló információkért. 
Csak a Japánban bekövetkezett
természeti katasztrófáról tudnak
többen – a nyilatkozók 99 százalé-
ka –, sajnos azonban, a mondén
iránt való fokozott érdeklõdés mi-
att, gondolhatunk arra is, hogy
egyes nézõk (a legtöbb?) ezt is glo-
bális hatáskörû mondén történet-
ként, amolyan beteges valóság-
showként fogja fel.
Úgy néz ki, hogy a romániai média
már átvette a minden típusú közön-
ségének a világszemlélete fölötti
egyeduralmat – mert kiderült, hogy
a mondenitás iskolázottsági foktól
függetlenül „fertõzi” a lakosságot. 
Számunkra annyi világlik ki ebbõl
a felmérésbõl, hogy a sajtóból rájuk
fröcskölõ hülyeséggel szemben nem,
de embertársaikkal szemben képe-
sek elítélõ magatartást tanúsítani a
hazai médiafogyasztók. Immár
nem lehet az ember kozmopolita,
ha nem tud olyan dolgokat – pél-
dául hírességek magánéletérõl –
amit tulajdonképpen nem is kelle-
ne tudnia, nem beszélve arról,
hogy esetenként a negatív példa
visszafordíthatatlan károkat okoz-
hat gyengébb tudatú felnõttek vagy
gyerekek jellemében. Elszigeteltség-
gel sem lehet védekezni, a hírek sze-
lektálásával sem, de ezen „hírek”
megítélésének módjával tehetünk
tanúbizonyságot emberségünk iga-
zi lényegérõl, de az elpazarolt idõn-
ket még a kiteljesedett ítélõképessé-
günk tudata sem adhatja vissza.

Péter Árpád

Médiagnózis

Mondénuralom Romániában

A magyarországi közmédiumok határon túli tudósítói idén egyelõre ingyen dolgoztak, Budapest semmit nem fizetett 

MÉDIAPARTNEREK



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Magyar elsők (ism.)
11.25 Derrick (német
krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Szerelmes földrajz
(ism.)
15.50 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
16.20 Teleki Sámuel útján
16.50 Homo faber - A kéz-
műves: Sütőmesterek
17.10 Idegenek az üveg-
házban
17.40 Beavatás
17.55 Arcélek
Szekeres Erzsébet, ipar-
művész
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés Monicomp Liga 21.
forduló
Ferencváros TC-Újpest FC
22.00 Élet a Marson 
(angol sor.)
21.55 Dunasport
23.00 Váltó
23.10 Kikötő - Friss (ism.)
23.30 Sejtjeink
0.25 Mindentudás 
Egyeteme
1.35 Kikötő - Friss (ism.)
1.50 Labdarúgó-mérkőzés
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A halál hullámhosz-
szán (kanadai thriller)
12.55 Egy élet ára (kana-
dai thriller) 14.45 Trópusi
atomvihar (am. katasztró-
fa film) 16.20 A király ne-
vében (német-kanadai-am.
kalandfilm) 18.40 Csuda-
film (magyar vígjáték)
20.20 A hetedik tekercs
(am.-olasz kalandfilm, 2.
rész) 22.10 Rambo (ame-
rikai akciófilm) 0.05 Kará-
tos védelem (am. akció-
film)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém – reality show
15.00 Teleshopping 15.15
Titkos szerelem (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Ellenállásteszt –
szórakoztató műsor 21.15
D-Paparazzi (ismétlés)
22.00 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 23.00
Zombi sztriptíz (amerikai
horror-vígjáték)

7.00 Napraforgó 9.00
Többszemközt, ismétlés
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Többszemközt, is-
métlés 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere ism.
18.30 Híradó 19.30 Esti
Híradó 20.00 Miholcsa
Gyula: Marosvásárhely fe-
kete márciusa 21.00
Kultúrcsepp, ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró, is-
métlés 22.30 Híradó

8.30 Őrült szerelem (soro-
zat) 10.00 A libák nem
szállnak a mennybe (soro-
zat) 12.45 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 14.30
Clase 406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Az
igéret (sorozat) 18.30 Bel-
la Calamidades (sorozat)
19.30 Teresa (mexikói so-
rozat) 20.30 Elisa nyomá-
ban (mexikói sorozat)
22.30 Ördögi kör (ameri-
kai sorozat) 0.30 Clase
406 (sorozat)

FILM+ACASÃ
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m1, 22.40
Viharos vakáció

Abe Shaddick hetvenéves, megkeseredett vegyesbolttulaj-
donos egy festői ksivárosban, Fairview-ban. Unalmas hétköz-
napjait nem töri meg semmi, mert nincs türelme semmihez és
senkihez. Unokaöccse, Stanley úgy dönt, hogy részt vesz a
városka gyermek-programjában, melynek keretében két hét-
re magához fogad egy hátrányos helyzetű, városi kisfiút.

TVR 1, 23.10
Milk

1977-ben Harvey Milket beválasztották a San Francisco vá-
rosának Felügyelői Testületbe, így ő lett az első olyan vá-
lasztott, magas közhivatali tisztséget betöltő ember Ameri-
kában, aki nyíltan vállalta homoszexualitását. Győzelme
nemcsak meleg jogi szempontból volt jelentős; egységbe ko-
vácsolta a politikai spektrum különböző szereplőit, a nyugdí-
jasoktól kezdve a szakszervezeti dolgozókig.

Pro TV, 23.30
Tudom, mit tettél tavaly nyáron

Érdemes négyfelé osztani egy rossz lelkiismeret súlyát? Mi-
ért nem vállaljuk tetteinket, hiszen minden választás meg-
változtatja addigi életünket? Az érettségi bankett varázsla-
tos éjjelén négy végzős gimnazista – két fiú és két lány – be-
ül egyikük új autójába és önfeledt hangulatban nekivágnak
az éjszakának. Hirtelen a semmiből feltűnik egy alak.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
5.45 Napló
Thurzó Gábor: 
Belváros és vidéke
5.50 Unser Bildschirm
Német nyelvű 
nemzetiségi magazin
6.20 Hajnali 
gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
9.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
20.00 Évfordulók 125
éve született Egry József
20.05 Átjáró
20.30 Esti mese: 
Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.15 A tett helyszíne 
(angol filmsorozat)
23.05 Laura mosolyog
(am. filmdráma, 2006)
0.40 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai
kaland sorozat)
1.25 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
2.30 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
3.20 Magyar bulizene
4.15 Pódium

7.00 Infománia (ism.)
Multimédia magazin
7.25 Fókusz - Közszolgála-
ti magazin (ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.15 Tengeri őrjárat
(krimisor.)
16.20 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sor.)
18.20 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
Utána: RTL-hírek
22.25 CSI: 
A helyszínelők 
(am.-kan. sor.)
Utána. RTL-híradó
23.20 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
0.20 PokerStars.net 
- Big Game
1.15 Reflektor 
- Sztármagazin
2.00 Döglött akták 
(am. krimisor.)
2.50 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
11.00 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Árva angyal (ism.)
13.30 Meghurcolt 
ártatlanság 
(angol krimi, 1984)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.20 Edina és Joshi 
(talk show)
17.25 Marina (mexikói-
am. sorozat)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
Élő játék-show
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Hawaii Five-0
(amerikai sor.)
23.25 Zsaruvér 
(amerikai krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Hősök (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.55 Smallville 
(amerikai akció sor.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)

10.10 Gyilkos sorok (soro-
zat) 11.10 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 12.10 A
narancsvidék (sorozat)
13.05 Harlequin: Helycse-
re (kan.-magyar f.) 14.55
Nyomtalanul (ism.) 16.40
CSI (ism.étlés) 17.40 Gyil-
kos számok (sorozat)
18.30 Gordon Ramsay
19.30 A dadus (sorozat)
20.00 Jóbarátok (sorozat)
20.30 Két pasi (sorozat)
21.25 Gyilkos számok (so-
rozat) 22.25 Beugró Plusz
23.25 Éden 18+   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Fogadás a féle-
lemmel 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00
Pokerstars Big Game
21.00 Wrestling RAW,
Showtime 23.00 Ameri-
can Gladiators 0.10
Playmate of the year

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Jelfogó (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Körzeti magazinok
15.20 Közlekedő
15.25 Nemzet és védelem
15.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.25 Bárka
16.55 Szomszédok 
(sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.30 India - Álmok útján
(kaland sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő
Szilágyi Tibor műsora
22.05 Az Este
22.40 Viharos vakáció
(am. filmdráma, 2000)
0.20 Kultúrák és vallások
az ókor romjain
0.50 Hírek
0.55 Sporthírek
1.00 Prizma
1.15 Halhatatlanok 
Társulata
2.10 Ma Reggel (ism.)

6.15 Teleshopping
6.55 Románia himnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 e-FÓRUM
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia 
parlamentje
17.00 La vie en rose
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer 
az életben 
– szórakoztató műsor
23.10 Milk 
(amerikai életrajzi dráma,
2008)
1.25 Holly 
(amerikai-francia-izraeli-
kambodzsai filmdráma,
2006)
3.15 L’ Auberge rouge
(francia vígjáték, 2007)
(ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Gyilkos társak 
(kanadai thriller) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Apropo TV 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
15.00 Land of Jokes 
(szórakoztató műsor)
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Román tehetségek
– verseny műsor
23.30 Tudom, mit tettél

tavaly nyáron 
(amerikai thriller, 1997)
1.45 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport (live)

8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sor.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (live)
14.00 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
14.15 Next Top Model by
Cătălin Botezatu (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Liga 1: FC “U”Cluj-
Dinamo Bucureşti labdarú-
gó mérkőzés (live)
22.30 Jackie Chan: 
A kobra (hongkongi akció-
vígjáték, 1978)
0.30 Tremors 
- Ahová lépek, szörny te-
rem (am. akció-vígj.)
2.30 A kobra (ism.)

6.00 Szívek talákozása
(ism.)
7.00 Timon és Pumbaa
(rajzf. sor.) (ism.)
7.30 Farmer, 
feleséget keresek! 
– reality show
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 A Vijelie család 
kalandjai
11.15 Az első nap 
– reality show
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 Jane Doe: 
A szemtanú 
(amerikai krimi, 2008)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye 
a tortán – reality show
20.30 Kongó (am.
kalandf., 1995)
22.30 Komédia óra
23.30 A diadal 
(am.-kan. életr. drám.,
2006)
1.30 Erotikus film 
(erotikus film)
2.00 Hírek
2.30 Kongó 
(am. kalandf.) (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
9.00 Halálos fogás 
- Keserű könnyek
10.00 Piszkos munkák 
- Pulykatenyésztő
11.00 Szétépítők 
- Vízvezeték
12.00 Amcsi motorok 
- Chesapeake 
Energy motor
13.00 Autókereskedők 
- Porsche 944 Turbo
14.00 Állítólag... 
- Ragasztószalag
15.00 Piszkos munkák 
- Aligátortenyésztő
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Chesapeake 
Energy motor
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Észak-Afrika
20.00 Állítólag... 
- Konyhai katasztrófák
21.00 Szétépítők 
- Fa
21.30 Hogyan készült?
22.30 Piszkos munkák
23.30 Ross Kemp 
- Kalózok nyomában 
- Nigéria
0.30 Megúsztam élve! 
- Horogra akadva
1.30 Amerika kapuja 
- CSI a vízen
2.30 Szétépítők
3.00 Állítólag...

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 Együtt Európában
15.30 Ma a holnapról
16.00 Bűvület 
(olasz sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások 
– best of
18.30 A Simpson 
család (am. rajzf.)
19.00 Biznisz óra
20.10 Serrallonga 
(spanyol történelmi ka-
landfilm, 2008)
21.50 Győztesek
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik 
– szórakoztató műsor
0.00 Commando:
A frontvonalban
1.00 Ma a holnapról
(ism.)
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 Serrallonga 
(spanyol történelmi
kalandf., 2008) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Operett-
parádé 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2011. április 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ

m2



Ma Árpád, Benjámin és
Benõ napja van.
Az Árpád régi magyar fér-
finév, az árpa szó -d kicsi-
nyítõképzõs származéka.
A -d képzõ a valamiben
bõvelkedõt is jelenti, így je-
lentése azonos lehet ‘árpás-
árpácska’ jelentésével. 
A Benjámin héber eredetû
bibliai férfinévbõl szárma-
zik. Jelentése: a jobb (jobb
kéz) fia  vagy jobbom fia,
ebbõl átvitt értelemben: a
szerencse fia. 
A Benõ férfinév a Benedek
és a Benjámin -õ kicsinyí-
tõképzõs származéka.
Holnap a Hugó és Agád
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1387 – Luxemburgi Zsig-
mondot magyar királlyá
koronázzák.
• 1889 – Átadják az Eiffel-
tornyot Párizsban.
• 1901 – A Daimler Motor
bemutatja új autómodelljét
Nizzában, melyet a meg-
rendelõ (Jellinek) leányáról
Mercedesnek neveztek el.
• 1909 – A Titanic gõzha-
jót elkezdik építeni az íror-
szági Belfastban.
• 1970 – 12 év Föld körüli
keringés után a Csendes-
óceánba csapódik az USA
elsõ mûholdja, az Explo-
rer-1.

Vicc
Kérdi az üzletember a kol-
légáját:
– Hoztak eredményt a fel-
adott újsághirdetések?
– De még mennyire –

hangzik a válasz. – A múlt
héten meghirdettünk egy éj-
jeliõri állást. A következõ éj-
szaka kirabolták az egész cé-
get.

Recept
Medvehagymás 
kemencés lángos
Hozzávalók: A tésztához:
40 dkg liszt, fél ek. só, 2,5
dkg élesztõ, 1,5 dl tej, 1 tk.
cukor, langyos víz amennyit
a liszt felvesz (kb. 2 dl). Fel-
tét: fél pohár tejföl (nagy),
1 közepes fej hagyma, 10 dkg
bacon vagy bármilyen húsos
szalonna, 1 csokor medve-
hagyma, 15 dkg sajt.
Elkészítése: A tésztához a
tejet langyosra melegítjük,
beleszórjuk a cukrot, majd az
élesztõt beledaraboljuk, fel-
futtatjuk. Egy tálba kimérjük
a lisztet, sót, majd hozzáad-
juk az élesztõs tejet. Össze-
dolgozzuk, annyi langyos vi-
zet adunk hozzá, míg köny-
nyen dagasztható tésztát ka-
punk. Meleg helyen másfél-
szeresére kelesztjük. Amíg
kel a tésztánk, a hagymát,
szalonnát, medvehagymát
felkockázzuk, felszeleteljük,
a sajtot lereszeljük. Miután a
tészta megkelt, lisztezett gyú-
ródeszkára öntjük és 1 cm
vastagra nyújtjuk. Olajozott
tepsibe tesszük, majd elõme-
legített sütõben kb. 200 fokon
5 percig elõsütjük. Ezután a
sütõbõl kivéve megkenjük a
tejföllel, rászórjuk a szalon-
nát, hagymát, medvehagy-
mát és legvégül a sajtot. A sü-
tõbe visszatéve további 15
perc alatt készre sütjük.

2011. március 31., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Barátságos hangulat uralkodik
ön körül. Egy szerzõdéssel kap-
csolatos nézeteltérés is megoldó-
dik, amihez jól teszi, ha szakem-
ber segítségét veszi igénybe.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A másik nembeliek közül egy ha-
tékony, ösztönzõ emberrel talál-
kozik, aki iránt azonnal roman-
tikus érzelmeket táplál. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Bármilyen feladatot kell ma
megoldania, bizonyos lehet ab-
ban, hogy hatékonyan és precí-
zen elvégzi. Töltsön el néhány
derûs órát legjobb barátaival.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Valamivel kiegyensúlyozottabb,
mint a hónap elején volt. Mun-
katársa vagy rokona növeli a jö-
vedelmeit, de szélhámosok meg-
rövidíthetik.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy kicsit könnyedebben vehetné
szerelmi ügyeit, mert félõ, hogy
felturbózza magát. Az is megtör-
ténhet, hogy elszalasztja azt, aki-
ért nagyon strapálja magát.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kezdeményezõ alkat, ugyanak-
kor közvetlenségével mindenkit
elámít. Kicsit eltér a jelleme attól,
amit korábban jósoltak önnek. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Hamis információkkal szédítik,
s kellemetlen lesz jó döntést hoz-
nia. Nem kell félteni önt. Nem
fog a békesség kedvéért hazu-
dozni.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy nyugodt hónap utolsó nap-
ján szokatlanul felgyorsulnak ön
körül az események, ami jót is,
rosszat is jelent. 
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.)

Kellemes és izgató lehet egy ro-
mánc, de csak akkor, ha még
nem foglalt szíve. Egyébként
problémákat okoz. Töltsön el egy
vidám estét baráti körben.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Környezetében az emberek fon-
toskodva nyüzsögnek, függetle-
nül attól, hogy van-e valódi te-
kintélyük. Ne foglalkozzon ve-
lük, keresse a vidámságot, érezze
jól magát.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halakban a Hold. Kerülje az
örökös bajkeverõ, negatív beállí-
tottságú emberek társaságát.
Van valami titokzatosság a leve-
gõben, aminek egyelõre nem tud-
ja a tárgyát.
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Másfél év után nyert is-
mét Románia labdarú-

gó-válogatottja, amely Euró-
pa-bajnoki selejtezõmérkõ-
zésen 3-1 arányban bizo-
nyult jobbnak a D csoport-
ban nyeretlen sereghajtó Lu-
xemburgnál. Piatra Neamþ-
on, 16 ezer nézõ elõtt, a ven-
dégek szereztek vezetést mi-
után Lars Gerson hidegvér-
rel gyõzte le Tãtãruºanut: 0-
1 a 22. percben. Két perccel
késõbb, Gabriel Mureºan
hosszan szöktette Adrian
Mutut, aki, egyedül a kapus-
sal, nem hibázott, 1-1. Kín-
keservesen végigszenvedett
óra után összeszedték magu-
kat a trikolórok, s Mutu (67.
perc), majd Ianis Zicu (77.
perc) szemfüles fejesgóllal
biztosította a válogatott elsõ
gyõzelmét a hatosban. A ro-
mán válogatott Tãtãruºanu –
Sãpunaru, Tamaº (65. perc
Goian), Gardoº, Raþ – G.
Mureºan, Ropotan – B. Stan-
cu (46. perc Torje), Mutu
(84. perc Alexe), Zicu –
Marica összeállításban sze-
repelt. 

Bár kikapott, Luxemburg
két premiert is elkönyvelt: el-
sõ gólját szerezte a D selejte-
zõcsoportban és elõször zör-
gette meg a román hálót is,
miután a korábbi találkozó-
kon 16 gólt kasszírozott vá-
lasz nélkül. Duplájával,
Mutu 31 gólig jutott a nem-
zeti tizenegy színeiben és

már csak négy hossznyira
van Hagi rekordjától. 

Gyõzelme ellenére, Ro-
mánia nem tudott elõrébb
lépni a csoportban. Tovább-
ra is a franciák (12 pont) ve-
zetnek a fehéroroszok (8), az
albánok (8), a bosnyákok
(7), a románok (5) és a
luxemburgiak (1) elõtt. 

Most mindenki arra kíván-
csi, hogy mi lesz Bosznia-
Hercegovina labdarúgó-szö-
vetségének sorsa, miután an-
nak közgyûlésén nem sike-
rült elfogadnia a hármas el-
nökséget megszüntetõ alap-
szabály-módosítást. Az
UEFA és a FIFA múlt ked-
den utolsó figyelmeztetést

adott a bosnyák szövetség-
nek, s jelezte, ha április 1-jéig
nem változtatja meg a jelen-
legi rendszert az UEFA és a
FIFA elõírásai szerint, akkor
automatikusan életbe lép a
felfüggesztés. A bosnyák szö-
vetséget rotációs rendszerben
egy szerb és egy horvát nem-
zetiségû, illetve egy muszlim
vallású elnök vezeti. Az elöl-
járók 16 havonta váltják egy-
mást. Ezt a rendszert a keddi
közgyûlésen módosíthatta
volna a helyi szövetség, de az
53 küldöttbõl 28 ennek meg-
változtatása ellen szavazott.
Amint életbe lép a felfüggesz-
tés, a válogatott nem szere-
pelhet nemzetközi találko-

zón, így az Európa-bajnoki
selejtezõsorozatban sem. Ha
ez bekövetkezik és törlik a ki-
zárt bosnyák válogatott eddi-
gi eredményeit is, a D cso-
portban az alábbiak szerint
módosul a sorrend: 1. Fran-
ciaország 12 pont / 5 mérkõ-
zés (9-1), 2. Albánia 10 / 5
(6-3), 3. Románia 8 / 5 (7-4),
4. Fehéroroszország 8 / 5 (3-
1), 5. Luxemburg 4 / 5 (4-8).

Közel volt 
a magyar bravúr

A magyar labdarúgó-válo-
gatott 5-3-ra kapott ki ked-
den este a világbajnoki ezüst-
érmes holland csapattól az
Amsterdam Arenában meg-
rendezett Európa-bajnoki se-
lejtezõmérkõzésen. A gólo-
kat van Persie (13.), Sneijder
(61.), van Nistelrooy (73.) és
Kuyt (78., 81.), illetve Ru-
dolf (47.) és Gera (50., 75.)
szerezte. 

Egervári Sándor szövetségi
kapitány öt helyen változta-
tott a pénteki, budapesti ösz-
szeállításhoz képest, így a
magyar csapat végül Fülöp
Márton – Lázár Pál, Van-
czák Vilmos, Juhász Roland,
Laczkó Zsolt – Gera Zoltán,

Pintér Ádám (Koman Vladi-
mir, a szünetben), Vadócz
Krisztián (Czvitkovics Péter,
90.), Dzsudzsák Balázs – Ru-
dolf Gergely, Priskin Tamás
(Tököli Attila, 74.) összeállí-
tásban került oly közel a remi
bravúrjához. A másik olda-
lon Bert van Marwijk szövet-
ségi kapitány a Vorm – van
der Wiel, Mathijsen,
Heitinga, Pieters (Emanuel-
son, 64.) – van der Vaart, de
Jong – Kuyt (Elia, 90.), Snei-
jder, Afellay – van Persie (van
Nistelrooy, a szünetben) csa-
pattal szerezte meg a hatodik
gyõzelmet az E csoportban. 

„Gratulálok a holland csa-
patnak. Sajnálom, hogy a jó
játékunk és a remek egyéni
teljesítmények mellett az
utolsó tíz percet nem tudtuk
kivédekezni. Sokkal össze-
szedettebben és precízebben
játszottunk, rászolgáltunk
volna az egy pontra. Az elsõ
félidõben egy szabályos gólt
nem adott meg számunkra a
játékvezetõ. Úgy érzem, a jó
játékunk mellett nem kaptuk
meg az egyenlõ elbírálás el-
vét” – nyilatkozta a meccs
után Egervári Sándor.

A másik oldalon Bert van
Marwijk így összegzett:
„Nem sokszor látunk ilyen
mérkõzéseket, mindenki gá-
lameccset várt tõlünk, de ez
nem mindig jön össze. A má-
sodik félidõben egy szeren-
csés góllal egyenlítettek a ma-
gyarok, majd vezettek, de
szerencsére fel tudtunk állni,
és megnyertük a mérkõzést.”

Mivel a svédek hazai pá-
lyán 2-1-re legyõzték Moldo-
vát, jobb gólkülönbségükkel
annak ellenére megelõzték a
magyarokat, hogy két mér-
kõzéssel kevesebbet játszot-
tak. Az állás: 1. Hollandia 18
pont, 2. Svédország 9 (11-5),
3. Magyarország 9 (15-13), 4.
Moldova 6, 5. Finnország 3,
6. San Marino 0. A követke-
zõ játéknap (június 3.) prog-
ramja: San Marino–Finnor-
szág, Moldova–Svédország.
A magyarok legközelebb jú-
nius 7-én San Marinóban
lépnek pályára. 
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Röviden
Bajnokverés Piteºti-en  

A férfi-kosárlabdabajnokság
29. fordulójának tegnap esti
eredményei: BCM Argeº
Piteºti–CSU Asesoft Ploieºti
88-78, Brassói CSU Cuadri-
pol–Energia Rovinari 62-90,
CS Municipal–Csíkszeredai
Hargita Gyöngye BC 134-
130 (hosszabbítás után), CS
Otopeni–SCM U Craiova
85-77, Medgyesi Gaz Me-
tan–Marosvásárhelyi BC
Mureº 86-61, Temesvári
BC–Nagyváradi CSM 73-
63, Steaua-Turabo–CSU
Atlassib 79-81. Az alapsza-
kasz a hét végén zárul a 30.
forduló mérkõzéseivel. 

Mattolt világbajnok 

Egy mindössze tízéves üz-
bég sakkozó mattot adott a
világbajnok Viswanathan
Anandnak egy Taskentben
rendezett szimultán során.
Temur Igonyin a sajtójelen-
tések szerint simán verte a
2012-ben vb-címvédésre ké-
szülõ, 41 esztendõs indiai
sztárt, aki 20 szerdai ellen-
fele közül egy junior lány-
nyal szemben is alulmaradt.
A csodagyerekként számon
tartott Igonyin tavaly meg-
nyerte az utánpótlás-Ázsia-
bajnokságot.

Magas szintû 
ötkarikás megbeszélés 

Schmitt Pál, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB)
magyar tagja tegnap
Lausanne-ba érkezett, hogy
bemutassa a NOB elnöké-
nek a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) tavaly no-
vemberben megválasztott
elnökét, Borkai Zsolt olim-
piai bajnok tornászt. A ta-
lálkozón az államfõ – aki
egyben a MOB tiszteletbeli
elnöke – bemutatja Czene
Attilát, a kormány sportért
felelõs államtitkárát, olim-
piai bajnok úszót is. A köz-
lemény szerint Schmitt Pál
és a NOB elnöke tárgyal-
nak egymással a sportolók
szerepérõl a társadalmi élet-
ben, továbbá arról, hogy a
sport stratégiai ágazat Ma-
gyarországon, valamint
érintik az olimpiai felkészü-
lés kérdéskörét is.

A WADA is fellebbezett 

A nemzetközi sportági szö-
vetség (UCI) után a Nem-
zetközi Doppingellenes
Ügynökség (WADA) is fel-
lebbezést nyújtott be a
nemzetközi Sportdöntõbí-
rósághoz (CAS) a kerékpá-
ros Alberto Contador dop-
pingügyében, a spanyol
sportági szövetség (REFC)
felmentõ ítélete nyomán. A
háromszoros Tour de
France-gyõztesnek a tava-
lyi Touron adott mintájá-
ban klenbuterol nyomaira
bukkantak a doppingellen-
õrök. Az RFEC januárban
még egyéves eltiltást helye-
zett kilátásba, ám néhány
héttel késõbb ejtette a dop-
pingvádat, emiatt került
sor a fellebbezések benyúj-
tására, a CAS júniusban
dönthet az ügyben.

Gyõztes derbi Luxemburggal

A csoport: Törökország–Ausztria 2-0 (gól:
Turan 28., Gonul 78.), Belgium–Azerbaj-
dzsán 4-1 (gól: Vertonghen 12., Simons 32.
– 11 m, Chadli 45., Vossen 74., illetve
Abusov 16.). Az állás: 1. Németország 15
pont/5 mérkõzés, 2. Belgium 10/6, 3. Tö-
rökország 9/5, 4. Ausztria 7/5, 5. Azerbaj-
dzsán 3/4, 6. Kazahsztán 0/5. C csoport:
Észtország–Szerbia 1-1 (gól: Vassziljev 84.,
illetve Pantelic 38.), Észak-Írország–Szlové-
nia 0-0. Az állás: 1. Olaszország 13 pont/5
mérkõzés, 2. Szlovénia 8/6 (7-4), 3. Szerbia
8/6 (8-9), 4. Észtország 7/5, 5. Észak-Íror-

szág 6/5, 6. Feröer-szigetek 1/5.  F cso-
port: Izrael–Grúzia 1-0 (gól: Ben Haim 59.)
Az állás: 1. Görögország 11 pont/5 mérkõ-
zés, 2. Horvátország 10/5 (8-2), 3. Izrael
10/6 (8-6), 4. Grúzia 9/6, 5. Lettország
4/5, 6. Málta 0/5. I csoport: Csehor-
szág–Liechtenstein 2-0 (gól: Baros 3.,
Kadlec 70.), Litvánia–Spanyolország 1-3
(gól: Stankevicius 57., illetve Xavi 18.,
Kijanskas 70. – öngól, Mata 84.). Az állás:
1. Spanyolország 15 pont/5 mérkõzés, 2.
Csehország 9/5, 3. Skócia 4/4 (4-5), 4. Lit-
vánia 4/4 (3-6), 5. Liechtenstein 0/4.

További eredmények és csoportállások: 

Mutu és Zicu, a román gólok szerzõi ölelkeznek. Utóbbi elsõ góljat lõtte a válogatottban Fotó: Mediafax

Labdarúgás

T. J. L. 

A váratlan eredmények
nem kerülték el a szerda

esti barátságosdömpinget.
Nagy meglepetés született
például Mönchengladbach-
ban, ahol a világbajnoki
bronzérmes Németország 2-
1-re kikapott a vendég
Ausztráliától. Mario Gomez
26. percben szerzett góljára
szünet után David Carney
és Mark Wilkshire (11 m)
válaszolt, s így az  „aussie”-
k megbosszulták a tavalyi,
dél-afrikai vb-n elszenvedett
0-4-et.  

A londoni Wembley-stadi-
onban Anglia nem bírt Gha-

nával (1-1), miután Carroll
elsõ félidei találatára Asa-
moah Gyan válaszolt szünet
után. Párizsban a franciák
gól nélküli döntetlenre mér-
kõztek a horvátokkal, Dohá-
ban pedig 1-1-gyel zárult a
Katar–Oroszország-találko-
zó. Mohamed Kasoula a 4.
percben szerzett vezetést a
házigazdáknak, Roman
Pavljucsenko félórával ké-
sõbb egyenlített. Meglepe-
tésre Argentína sem bírt a
házigazda Costa Ricával, 0-
0 lett a vége a San Jose-i
mérkõzésnek.  

Az Eb-selejtezõket házi-
gazda jogán kihagyó ukrá-
nok Kijevben szenvedtek
vereséget Olaszországtól (0-
2), a squadra azzurra gólja-

it Rossi (27. perc) és Matri
(81. perc) szerezte. Hainault
góljával Kanada 1-0-ra ver-
te idegenben a Romániával
azonos Eb-selejtezõcsoport-
ban levõ Fehéroroszorszá-
got. 

További eredmények: Kí-
na–Honduras 3-0, Peru–Ecu-
ador 0-0, Ciprus–Bulgária 0-
1, Szlovákia–Dánia 1-2, Gö-
rögország–Lengyelország 0-
0, Írország–Uruguay 2-3,
Kolumbia–Chile 0-2, Portu-
gália–Finnország 2-0, Mexi-
kó–Venezuela 1-1, Nigé-
ria–Kenya 3-0, El Salva-
dor–Jamaica 2-3, Kuba–Pa-
nama 0-2, Irak–Kuvait 0-1,
Omán–Tunézia 2-1, Guate-
mala–Bolívia 1-1, Egyesült
Államok–Paraguay 0-1. 

Barátságos mérkõzések, 
hatalmas meglepetésekkel 

Tenisz 

T. J. L. 

Nem sikerült a legjobb
négy közé jutnia a mia-

mi keménypályás WTA-
torna utolsó versenyben
maradt román játékosának:
a 26. helyen kiemelt Ale-
xandra Dulgherut Marija
Sarapova (5.) gyõzte le,
drámai csatában, 3-6, 7-6
(6), 7-6 (5) arányban. Az
orosz szépség következõ el-
lenfele a meglepõ német
Andrea Petkovic, de az
eredménytõl függetlenül
visszakerül a világrangsor
tízes felsõházába.  

Az utolsó nyolcaddön-
tõben Kim Clijsters (2.) 7-6
(4), 3-6, 7-6 (5) arányban bi-
zonyult jobbnak a szerb
Ana Ivanovicnál (19.). A
legjobb nyolc között a belga

a fehérorosz Viktorija Aza-
renkával ( 8.) találkozik. 

A szintén Miamiben zaj-
ló ATP-torna nyolcaddön-
tõiben: David Ferrer (spa-
nyol, 6.)–Marcel Granol-
lers (spanyol) 6-1, 6-2,
Mardy Fish (amerikai,
14.)–Juan Martin Del Potro
(argentin) 7-5, 7-6 (5), Ra-
fael Nadal (spanyol, 1.)–
Alexandr Dolgopolov (uk-
rán, 21.) 6-1, 6-2, Novak
Djokovic (szerb, 2.)–Viktor
Troicki (szerb, 16.) 6-3, 6-2,
Roger Federer (svájci,
3.)–Olivier Rochus (belga)
6-3, 6-1, Tomas Berdych
(cseh, 7.)–Florian Mayer
(német) 6-3, 2-6, 7-6 (4),
Gilles Simon (francia,
25.)–Janko Tipsarevic
(szerb) 4-6, 7-6 (3), 6-2, Ke-
vin Anderson (dél-afri-
kai)–John Isner (amerikai,
30.) 6-3, 7-6 (4). 

Miami: kiesett Dulgheru
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