
Antal Erika, Sike Lajos

Nem vették jó néven a romá-
niai német és roma kisebbsé-

gi szervezetek az RMDSZ új fõ-
titkárának népszámlálással kap-
csolatos kijelentését, miszerint a
magyar érdekvédelmi szövetség
megpróbálja meggyõzni a ma-
gyar ajkú erdélyi svábokat és a
magyarul beszélõ romákat: vall-
ják magukat magyarnak az idei
népszámláláson. Kovács Péter
az Új Magyar Szónak adott inter-
júban ecsetelte, hogy az
RMDSZ „beazonosítotott hat
olyan kategóriát, amelyeket
megpróbál megcélozni: a csán-

gókat, a svábokat, a lakótelepi
magyarokat, a vegyes házassá-
gokban élõ magyarokat, a romá-
kat, akik magyarul beszélnek,
valamint a szórványtelepülése-
ken élõ magyarokat”. 

A Szatmár megyei svábok ci-
vil szervezetei és politikai érdek-
képviselete is jelezte: nem vilá-
gos számukra, mit ért Kovács
Péter a kisebbség „megcélzása”
alatt, és azt sem, miért számít a
magyar érdekképviselet a saját
nemzeti identitással rendelkezõ
közösségekre. „A népszámlálási
adatoktól ugyanis nagyon sok
minden függ: a kisebbségi szer-
vezeteknek jutó állami támoga-

tások mértéke, a beiskolázási
számok, a kulturális intézmé-
nyek mûködtetése. Az etnikai
közösség egészét érinti, hogy ki
minek vallja magát” – fejtette ki
lapunknak Johann Fosteheizler,
a Német Demokrata Fórum
észak-erdélyi régiójának  elnöke,
aki jelezte: napok óta folyik a vi-

ta Kovács Péter nyilatkozatáról
a szervezet Szatmár megyei fi-
ókjánál, valamint az érdekképvi-
selet szintjén is.

Egyelõre nem született egysé-
ges állásfoglalás, de az eddig meg-
fogalmazott vélemények rendkí-
vül negatívak annak ellenére,
hogy a szervezet vezetése józan-
ságra és belátásra intette a tagsá-
got. Fosteheizler hangsúlyozta: a
cél az, hogy a Német Demokrata
Fórum és az RMDSZ hagyomá-
nyosan jó viszonyát megtartsák a
következõkben is, és ne engedjék
kezelhetetlenné válni a nyilatko-
zat után csírázó konfliktust. 
Folytatása a 7. oldalon 

ÚMSZ

Még mindig nem zárult le a
kórházak átszervezése, noha

az egészségügyi minisztérium áp-
rilis elsejéig adott haladékot an-
nak a 67 intézménynek, amely a

továbbiakban idõsek otthonaként
mûködik tovább. A Kovászna
megyei Elõpatakon két hete de-
monstrálnak a betegek és az or-
vosok egyaránt: semmiképpen
sem akarnak Bodzafordulóra
költözni. Az izomsorvadásos kli-

nika 80 betege kerekes székekkel
vonult a múlt héten a prefektúra
elé, a kórház alkalmazottai több
napon át útlezárásokkal nehezí-
tették a forgalmat, a következõ
napokban tovább demonstrál-
nak. Folyatása a 7. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1035 ▼
1 amerikai dollár 2,8681 ▼
100 magyar forint 1,5590 ▲

Magyar színház – peren kívül

Csak másfél év múl-
va kezdõdik az a per,
amelyben a közigaz-
gatási bíróság a
nagyváradi magyar
és román színház
szétválásáról dönt.
Az ügy hátterérõl és
az önálló magyar in-
tézmény alapításáról
Szabó Ödönt, az ön-
kormányzat jogi bi-
zottságának
RMDSZ-es elnökét
kérdeztük.

Hamarosan hazakerül Popa

Hamarosan szembesíthetik a bíróságon
Sorin Ovidiu Vîntu üzletembert egykori
beosztottjával: a korábban nemzetközileg
körözött Nicolae Popa legkésõbb har-
minc napon belül visszakerül az ország-
ba, mert az indonéziai államfõ aláírta a
kiadatásáról szóló dekrétumot.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Kedvezmény villanyautóra

Villanyautó vásárlására nyújtott kedvez-
mények jogszabálytervezetét készítette el
a környezetvédelmi minisztérium, amely-
ben elsõ körben a közintézmények része-
sülhetnek  – jelentette be tegnap Borbély
László tárcavezetõ a Dacia üzem képvise-
lõivel való tárgyalás után.

Aktuális 3

Ablaküveg kerestetik
A saját biztonságukat féltõ schengeni
tagállamokban immár jól tudják, hogy
Románia hiába szerezte be a legkorsze-
rûbb határellenõrzõ technikákat, ha

azokat korrupt személyek
kezelik. Ezért következe-
tesen hiányolják a kor-
rupció leküzdését lehe-

tõvé tevõ mechanizmu-
sokat, az igazságszol-
gáltatás pártatlanságát
és megnyugtató mûkö-
dését.Bogdán Tibor

Magyarok: 1.431.807      6,60%

Németek:    59.764            0,27%

2002-es népszámlálás 
etnikai adatai:

Románok:  19.399.597       89,47% 

Romák:       535.140           2,46%

Romániában a repce azon ke-
vés kultúrnövény közé tarto-

zik, amelynek termesztése nem
csupán kifizetõdõ, hanem nyere-
séget is hoz. A növény „reneszán-
sza” azután kezdõdött, hogy felis-
merték: kiválóan alkalmas
bioetanol-gyártásra, az alternatív
üzemanyagok globális versenye
pedig még jobban felhajtotta az
árát. A növekvõ repceföldek elle-
nére azonban az országban alig
kapni bioüzemanyagot, mivel a
hazai termés nagy része a kedve-
zõbb árak miatt külföldre vándo-
rol. Akárcsak az autósok, akik a
határ menti vidékekrõl Magyar-
országra járnak, hogy alternatív
üzemanyagot tankolhassanak –
nagy tételekben. 6. oldal 

Bevált Erdélyben
a repcerecept

M. Á. Zs.

Jövõben érik el a közalkalma-
zotti fizetések a tavaly nyári,

25 százalékos levágások elõtti
szintet Emil Boc szerint, aki a
Realitatea hírtelevíziónak adott in-
terjúban arról is biztosította az
érintetteket, hogy a megemelt bé-
rek folyósítására lesz fedezet,
ugyanis a 2012-es büdzsé összeál-
lításakor erre pénzt különítenek
el. A kormányfõ a nyilatkozatá-
val rácáfolt Traian Bãsescu állam-
fõ és Gheorghe Ialomiþianu pénz-
ügyminiszter korábbi bejelentése-
ire. Utóbbiak optimistán arról be-
széltek, hogy a közalkalmazotti
bérek már 2011 végéig elérhetik a
csökkentések elõtti szintet. 
Folytatása a 3. oldalon 

Emil Boc 
2012-re készül

Schwäbische és romanes: 
magyar volt, magyar lesz?

Utcán maradtak a betegek

Mindenkit megmentenek? Több felszámolásra ítélt kórházból még nem szállították el a betegeket Fotó: Mediafax
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Röviden

Erdei István jobban van

Stabilizálták tegnap délután Erdei István
Szatmár megyei RMDSZ-es képviselõ álla-
potát a fõvárosi orvosok, miután tegnap a
délelõtti órákban SMURD sürgõsségi men-
tõszolgálat beavatkozására volt szükség vér-
nyomás-ingadozása kezelésére. A harma-
dik mandátumát töltõ 56 éves honatya álla-
potáról kollégája, Antal István számolt be a
sajtónak, tájékoztatása szerint Erdeit orvosi
megfigyelés alatt tartják még két napig. 

Vádat emeltek Vadim ellen

Vádat emelt tegnap a legfõbb ügyészség
Corneliu Vadim Tudor EP-képviselõ, a
szélsõségesen nacionalista Nagy-Románia
Párt (PRM) elnöke ellen hatósági közeg
megsértése és bírósági ítélet tiszteletben
nem tartása miatt. Vadim Tudor ellen azt
követõen indított eljárást az ügyészség,
hogy a politikus január elején megakadá-
lyozta pártja bukaresti székházának bírósá-
gi végzés alapján történõ kiürítését. A hely-
színre egy bírósági végrehajtó és a rendõr-
ség is kiszállt, de nem sikerült rábeszélniük
a politikust a székház elhagyására. A politi-
kus nyíltan megfenyegette a bírósági végre-
hajtót és a rendõröket, erõszakot alkalma-
zott velük szemben, sértegette õket.

Németh az uniós alapelvekrõl

Az erõszakmentesség, a helyi felek közti
politikai párbeszéd és a reformfolyamat hi-
telessége az a három alapelv, amelyet az
Európai Unió minden esetben szem elõtt
tart az arab világban zajló eseményeknél –

jelentette ki Németh Zsolt külügyi államtit-
kár (képünkön) tegnap Strasbourgban, ahol
Catherine Ashton kül- és biztonságpolitikai
EU-fõképviselõ, valamint az Európai Unió
magyar elnökségének képviseletében felszó-
lalt az Európai Parlament plenáris ülésén a
jordániai, szíriai, illetve bahreini helyzetrõl
folytatott vitákban.

Elnapolták Berlusconi perét

Nyomban el is napolták a kezdéskor teg-
nap Milánóban azt a büntetõpert, amely-
ben Silvio Berlusconi olasz kormányfõ ül a
vádlottak padján, mert azzal vádolják,
hogy egy fiatalkorúnak szexuális szolgálta-
tásokért pénzt fizetett, majd hivatalával
visszaélve nyomást gyakorolt a hatóságok-
ra, hogy tartsák ezt titokban.

Gbagbo tovább makacskodik

Laurent Gbagbo volt elefántcsontparti el-
nök kijelentette, hogy Párizs követelése el-
lenére továbbra sem ismeri el választási el-
lenfele, Alassane Ouattara gyõzelmét. Abi-
djanban a nemzetközileg megválasztott el-
nöknek elismert Ouattara fegyveresei elfog-
lalták az államfõi rezidenciát, de Gbagbo,
valamint a családja és kormányának tagjai
állítólag egy bunkerbe zárkóztak be.

Késõbb rajtol az Endeavour

Tíz nappal elhalasztották az Endeavour
ûrrepülõgép utolsó indítását – közölte az
amerikai ûrkutatási hivatal (NASA). Az
ûrsiklót a tervezett április 19. helyett ápri-
lis 29-én, közép-európai idõ szerint 22 óra
47-kor indítják a Nemzetközi Ûrállomásra
(ISS) a floridai Kennedy ûrközpontból. A
halasztás oka, hogy a tervek szerint április
19-én dokkol egy orosz teherûrhajó az ûr-
állomáson.

ÚMSZ-összeállítás

Összehangolt, de országon-
ként a helyi adottságokhoz

alkalmazkodó fellépésre van
szükség ahhoz, hogy az Európai
Unióban elõrébb lehessen jutni
a romák társadalmi integráció-
jának ügyében – állapította meg
kedden Strasbourgban az Euró-
pai Parlamentnek bemutatott
elõterjesztésében az Európai Bi-
zottság, javaslatot téve az EU-
tagországok nemzeti program-
jainak keretet adó uniós roma-
stratégiára.

Viviane Reding alapjogi biztos
a stratégiát Andor Lászlóval, a
foglalkoztatásért, szociális ügye-
kért és társadalmi bevonásért fe-
lelõs biztossal közösen ismertet-
ve azt hangoztatta, hogy ideje
túllépni a jó szándék kinyilat-
koztatásán, immár cselekedni
kell. Az elõterjesztés szerint a
tagországoknak még idén elké-
szítendõ terveikben nemzeti cé-
lokat kell meghatározniuk. Az
uniós keretstratégia vitája ezt
követõen kezdõdik meg a tagor-
szágok kormányait képviselõ ta-
nácsban, amelynek elnöke eb-
ben a fél évben Magyarország.

Az Európai Parlament egy hó-
napja már megszavazta Járóka
Lívia (Fidesz) e témához kap-
csolódó jelentését, amely szerint
az európai romák helyzetének
javítása, a munkahelyhez, a lak-
hatáshoz, a minõségi oktatáshoz
és az egészségügyi ellátáshoz fû-
zõdõ jogok biztosítása csak ak-
kor lehetséges, ha a tagállamok

számszerûsített és számon kér-
hetõ kötelezettségeket vállalnak,
az EU pedig az eddiginél jobban
célzott programokra ad pénzt, és
e pénzek felhasználását hatéko-
nyabban ellenõrzi.

A mostani EP-vitában felszó-
lalt Tõkés László alelnök, aki
szerint az unió újabb jelentõs
lépést tehet egy uniós koordiná-
lású, de a helyi sajátosságokat
figyelembe vevõ, közös cselek-

vési terv irányában. Az erdélyi
képviselõ úgy vélte, hogy a stra-
tégia az unió legsúlyosabb em-
beri jogi problémájára segíthet
választ adni.

A társadalmi kirekesztés
megelõzésérõl, a romák integ-
rációjának lehetõségeirõl ta-
nácskoznak mától két napon át
Budapesten az EU, nemzetközi
szervezetek és roma civil szer-
vezetek képviselõi az Európai

Roma Platform ötödik találko-
zója keretében. A romaintegrá-
ció európai platformjának ötle-
tét az elsõ európai romacsúcson
vetették fel 2008 szeptemberé-
ben Brüsszelben. Az unió soros
magyar elnökségének tervei
szerint június 24-én, a félévet le-
záró állam- és kormányfõi
csúcsértekezleten hagyják jóvá
a tagállamok vezetõi az európai
romastratégiát. 

Közös fellépés a romákért
Az Európai Bizottság összehangolt nemzeti programokat javasol

A cigánytábor az égbe megy. Gyerekenkét száz eurót kapnak, hogy hazatérjenek Romániába

Cs. P. T.

Budapesten is alkalma nyílt
bírálni a magyarországi poli-

tikusok március 15-i nyilatkoza-
tait a román szenátus külügyi bi-
zottsága elnökének. Titus Corlã-
þean az Országgyûlés külügyi bi-
zottságának meghívására láto-
gatott kedden a magyar fõváros-
ba, útjára az általa vezetett testü-
let több tagja – köztük az
RMDSZ-es Fekete Szabó And-
rás – is elkísérte. A romániai po-
litikusokat az Országgyûlés alel-
nöke, Latorcai János, Németh
Zsolt külügyi államtitkár és a
külügyi bizottság elnöke, Balla
Mihály fogadta. 

„Elmondtam a vendéglátóim-
nak: a román alkotmány szem-
szögébõl elfogadhatatlanok a ma-
gyarországi politikusok nyilatko-
zatai” – számolt be budapesti lá-

togatásáról az Agerpres hírügy-
nökségnek Corlãþean. A szociál-
demokrata szenátor elmondta: el-
sõsorban Orbán Viktor miniszter-
elnök, Kövér László házelnök és
Semjén Zsolt kormányfõhelyettes
márciusi 15-i beszédeit, határon
túliaknak szánt üzeneteit, illetve
korábbi nyilatkozatait tette szóvá
látogatásakor. „Olyan feszültsé-
geket keltenek ezek a kijelentések,
amelyeket egyik fél sem tart kívá-
natosnak. Mi õszinte hívei va-
gyunk a román–magyar kapcso-
latok javulásának, ezért felkértem
a magyar politikusokat, a jövõben
kerüljék a hasonló nyilatkozato-
kat” – tájékoztatott a szenátus
külügyi bizottságának elnöke, aki
elismerte: magyarországi látoga-
tása „nem volt feszültségmentes”.

Fekete Szabó Andrástól meg-
tudtuk: Budapest továbbra is el-
térõen vélekedik Corlãþean által
felvetett kérdésekrõl. „Vendéglá-
tóink arról biztosították a szená-
tor kollégámat, hogy a magyar
politikusok kijelentései nem vol-
tak Románia-ellenesek. Világos-
sá tették, hogy a magyar kor-
mány felelõsséget érez a határon
túli magyarok iránt, és ezt az új
alkotmányban is rögzíteni kíván-
ják. Kijelentették, hogy támogat-
ják az erdélyi magyar közösség
autonómiatörekvéseit” – szá-
molt be lapunknak az RMDSZ
szenátusi frakcióvezetõje. Tájé-
koztatása szerint egyezség szüle-
tett a felek között abban, hogy
Magyarország és Románia „az
európai integrációnak ugyanazt
az útját járja”. 

Hírösszefoglaló

Moammer el-Kadhafi líbiai
vezetõ üzenetet küldött Ba-

rack Obama amerikai elnöknek
„azt követõen, hogy Amerika ki-
vonult a Líbia elleni keresztes
gyarmatosító szövetségbõl” – je-
lentette be tegnap a JANA hivata-
los líbiai hírügynökség. A jelen-
tésben részletek nem szerepelnek.
A líbiai vezetés hajlandó tárgyalni
a felkelõkkel, ha leteszik a fegy-
vert – közölte Háled Káim kül-
ügyminiszter-helyettes, bejelentve
egyúttal, hogy a dezertált külügy-
miniszter, Musza Kusza helyére
kinevezték a másik külügyminisz-
ter-helyettest, Abdelati Obeidit.
Tegnap a líbiai partvidék keleti

részén lévõ Adzsdábijától nyu-
gatra támadtak a felkelõk, meg-
próbálva visszaszerezni azokat a
területeket, amelyekrõl a Kadha-
fihoz hû erõk kiszorították
õket. A felkelõk ugyanakkor hiá-
nyolják a hatékonyabb NATO-tá-
mogatást, az erõteljesebb légi
csapásokat. Fegyveres felkelõk
megtámadták Törökország kon-
zulátusát is a líbiai Bengáziban.
Az NTV török tévéállomás be-
számolója szerint négyszáz, fegy-
verekkel és késekkel felszerelke-
zett ember kísérelte meg a beha-
tolást a képviseletre, tiltakozásul
azért, mert Recep Tayyip Erdo-
gan török kormányfõ bejelentet-
te, Ankara nem kíván fegyvert
szállítani a líbiai felkelõknek. 

Kadhafi már egyezkedneCorlãþean bírálta vendéglátóit

Abdelati Obeidi (balról) Athénban tárgyalt. Fogadta Papandreu kormányfõ isTitus Corlãþean
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Szegény országot még a –
világ is húzza. Lám, az
„arab forradalmak”
még távolabb viszik
Romániát a schengeni
csatlakozás lehetõségé-
tõl. Erre nem kevésbé
fontos személyiség

utalt, mint az európai
ügyek francia minisztere, Laurent
Wauquiez, aki szerint az arab országokban
sorra kerülõ események nyomán Románia –
Bulgáriával együtt – fokozott veszélyt jelent a
fegyver-, kábítószer- és embercsempészet
szempontjából. Egyben azt sem titkolta,
hogy Szófia és Bukarest a technikai kritériu-
moknak sem tesz eleget teljes mértékben. A
schengeni országok tehát joggal tartanak at-
tól, hogy csatlakozása után a két ország, Gö-
rögországgal együtt, komoly fenyegetést jelent
majd biztonságukra nézve. 
Mindezt csak súlyosbítja az a körülmény,
hogy a román illetékesek „elszámolták” ma-
gukat: a határátkelõhelyeken sorozatosan –
magyarán: kampányszerûen – végzett rajta-
ütésekkel, tömeges letartóztatásokkal a nyu-
gati kancelláriák elõtt végül is nem a korrup-
ció leszámolásának elkötelezettségérõl tettek
bizonyságot, hanem magáról a korrupció ag-
gasztó mértékérõl keringõ híreket igazolták.  
Brüsszel ugyanis az utóbbi években megta-
nulta a leckét, és a Romániában divatos – és
egy idõben eredményes kirakatpolitika már
nem téveszti meg. Így Teodor Baconschi kül-
ügyminiszter mostani, franciaországi próbál-
kozása is helybõl reménytelen, hogy elhitesse
Párizzsal: a román hatalom komolyan gon-
dolja a korrupció elleni küzdelmet. 
A saját biztonságukat féltõ schengeni tagál-
lamokban immár jól tudják, hogy Románia
hiába szerezte be a legkorszerûbb határellen-
õrzõ technikákat, ha azokat korrupt szemé-
lyek kezelik. Ezért következetesen hiányolják
a korrupció leküzdését lehetõvé tevõ mecha-
nizmusokat, az igazságszolgáltatás pártat-
lanságát és megnyugtató mûködését. Mind-
ezek nélkül ugyanis a puszta fizikai – mû-
szaki – kritériumok semmit sem érnek. Mi-
vel pedig az igazságszolgáltatás megrekcu-
mozása idõigényes folyamat, még akkor is,
ha adott hozzá a kellõ politikai akarat – en-
nek hiányában (ami nagyrészt Románia ese-
te is) ráadásul egyszerûen lehetetlen – az or-
szág schengeni tagságát újabb veszély fenye-
geti. Míg korábban csupán a határidõ eltolá-
sáról volt szó, most már egyre több tagor-
szág, Franciaország mellett Finnország, Hol-
landia és Norvégia is mindinkább arra az
álláspontra helyezkedik, hogy egyáltalán
nem lenne szabad idõpontot mondani. Ro-
mánia (és ha ez vigasztal: Bulgáriával
együtt) akkor lesz a schengeni övezet tagja,
amikor felkészült rá.
Ezért válnak aztán meghatározó jelentõségû-
vé az igazságszolgáltatás siralmas állapotát
tükrözõ uniós jelentések – a romániai illetéke-
sek minden berzenkedése ellenére. Az elmon-
dottakból is nyilvánvalóvá válik: korántsem
kettõs mércérõl van itt tehát szó, hanem „csu-
pán” arról, hogy (a francia minisztert idézve)
Brüsszelben rájöttek: hiába zárnak jól az ab-
lakok – ha azok nincsenek beüvegezve.

Ablaküveg kerestetik

Bogdán Tibor

Folytatás az 1. oldalról

Boc szerint azért kell körültekin-
tõen eljárni az egyes társadalmi
kategóriáknak ígért béremelések
ügyében, tételesen megemlítve a
tanároknak megszavazott 50 szá-
zalékos fizetésemelést, mert egy
ilyen teher veszélybe sodorhatja
minden közalkalmazott 2012-es
bérének kifizetését. 

Biztonságban érzi magát

Emil Boc tagadta, hogy az ál-
lamfõ a közelmúltban kérte volna
miniszterelnöki tisztségébõl való
lemondását. Amikor a mûsorve-
zetõk emlékeztették Traian Bãses-
cu azon kijelentéseire, amelyek-
ben egy független, technokrata
miniszterelnök szükségességét fej-
tegette, Boc csupán annyit jegy-

zett meg, hogy „az államfõnek jo-
gában áll kormányfõt javasolni a
kabinet megalakulása elõtt”, su-
gallva, hogy ez nem aktuális
mindaddig, amíg a jelenlegi koalí-
ció egységes marad.

Békét ajánl Blagának

Emil Boc saját pártján belül is
harcra készül, ugyanis a Demok-
rata-Liberális Párt (PD-L) május
14-i tisztújító kongresszusán
újabb elnöki mandátumért küzd
meg Vasile Blagával. A kormány-
fõ-pártelnök tegnap „békejobbot”
ajánlott ellenfelének, amely ga-
rantálná, hogy a tisztújítás kime-
netelétõl függetlenül egyik fél sem
szakítja ketté a pártot. A Boc-
tábor e cél érdekében azt szeretné,
hogy a majdani gyõztes szavazat-
arányosan biztosítson funkciókat

a legyõzött híveinek az alakulat
50 tagú országos vezetõségében.
Szakértõk szerint ez az egyezség
akkor lépne érvénybe, ha a pártel-
nöki szavazás szoros eredmén-
nyel zárulna.

Hétfõn indul a kampány

A PD-L-elnök hétfõn jelenti be
indulását egy újabb mandátu-
mért, programjának címe „Jobb-
oldali csapat egy erõs Romániá-
ért” lesz. Boc zártkörû tanácsko-
záson ismertette híveivel terveit,
szerinte a PD-L elsõ számú prio-
ritása a jövõre esedékes helyható-
sági választások megnyerése, en-
nek érdekében az alakulat min-
den hivatalban levõ polgármeste-
rétõl elvárja, hogy új, a közösség
érdekét szolgáló projekteket in-
dítson el. 

Román lapszemle

Jövedelmének 90 százalékát költi éle-
lemre, lakásfenntartásra és a legszüksé-
gesebb javak megvásárlására a lakosság.
Míg 2008 végén egy család átlagosan 2
319 lejt keresett, 2010-re az összbevétel-
ük 2 308 lejre csökkent. (Adevãrul) Ta-
valy a bukaresti bevásárlóközpontokban
naponta 450 ezer eurót költöttek a vá-
sárlók. A Colliers International Romá-
nia felmérése szerint a legnagyobb for-
galmat az AFI Palace Cotroceni regiszt-
rálta. (Gândul) A romániai inter-
nethasználók 75 százaléka havonta leg-
kevesebb egy alkalommal olvas könyvet,
23 százalékuk pedig naponta forgat
„igazi” könyveket, és csak 10 százalé-
kuk rendelkezik elektronikus könyvol-
vasóval. (Gândul)

Emil Boc (balra) és Vasile Blaga (jobbra) között éles csata várható a PD-L elnöki tisztségéért Fotó: Tofán Levente

Boc 2012-re készül

Cs. P. T.

Legkésõbb harminc napon
belül visszakerül az országba

Jakartából Nicolae Popa. A ko-
rábban nemzetközileg is körözött
romániai bûnözõ kiadatásáról
szóló elnöki dekrétumot már alá-
írta az indonéziai államfõ – tájé-
koztatott Indonézia bukaresti
nagykövetsége. 

Az Országos Befektetési Ala-
pot (FNI) adminisztráló Gelsor
cég volt igazgatóját 2006-ban ti-
zenöt év börtönre ítélték Románi-
ában csalás vádjával, ám megszö-
kött az országból. Három évig
körözték, a jakartai rendõrség
2009 novemberében tartóztatta
le. Hazahozatala azért ütközött

nehézségekbe, mert Románia és
Indonézia között nincs kiadatási
szerzõdés. 

A román ügyészség vádjai sze-
rint a szökésben lévõ Nicolae
Popát a FNI fõrészvényese és ala-
pítója, Sorin Ovidiu Vîntu segítet-
te pénzzel, ezért bíróság elé állí-
tották. Az üzletember pere már
hetek óta tart, s hazahozatala
után egykori alkalmazottja – és
barátja – is tanúskodni fog a tár-
gyaláson. 

Vîntu pere egyébként nem men-
tes a botrányoktól. Az üzletem-
bernek sikerült elérnie azt, hogy
visszahívják az ügyében eljáró bí-
rónõt. Az eset a Legfelsõbb Bírói
Tanács (CSM) figyelmét is felkel-
tette. Camelia Bogdan visszahívá-
sának indoklásában ugyanis az
szerepel, hogy „túlságosan gyor-
san” zajlottak a tárgyalások. A bí-
rónõ egyébként kényelmetlennek
bizonyult a vádlott számára. A
tárgyalások során például felfe-
dezte, hogy a Sorin Ovidiu Vîntu
szívbetegségét tanúsító orvosi pa-
pírokat egy nõgyógyász írta alá.
Camelia Bogdan azt is kérte,
hogy Nicolae Popa még hazaho-
zatala elõtt, távértekezleten te-
gyen tanúvallomást.

Mint ismert, a FNI összeomlá-
sa következtében háromszázezer
befektetõ pénze úszott el. A tör-
téntekért Vîntut nem sikerült vád
alá helyezni, ehelyett beosztottja-
it, Nicolae Popát és Ioana Maria
Vlast ítélték börtönre. 

Hamarosan hazakerül Popa
M. Á. Zs.

Az Európai Parlament jogi
bizottságának kell vélemé-

nyeznie azt a kérést, amelyben az
Országos Korrupcióellenes Igaz-
gatóság (DNA) a korrupcióval és
csúszópénz elfogadásával vádolt
Adrian Severin mentelmi jogá-
nak megvonását kezdeményezte.
A testület zárt ajtók mögött tár-
gyalja majd meg a szocialista
frakcióból kitett román EP-
képviselõ ügyét. Mint ismeretes,
Severin belesétált a The Sunday
Times brit hetilap által állított
csapdába, amikor a magukat lob-
bistáknak kiadó újságírókkal
egyezséget kötött arról, hogy 12
ezer eurós honoráriumért módo-

sító javaslatokat terjeszt be tör-
vénytervezetekhez. A Szociálde-
mokrata Pártból (PSD) is „ki-
utált” volt külügyminiszter a
minden irányból érkezõ nyomás
ellenére sem volt hajlandó le-
mondani EP-képviselõi mandá-
tumáról annak ellenére, hogy a
hozzá hasonlóan lebukott szlo-
vén és osztrák kollégái azonnal
beadták lemondásukat. „Adrian
Severin elsõsorban azért nem
mond le, mert egy szégyentelen
fráter. De kinézem belõle azt is,
hogy eleget kell tennie különbö-
zõ ígéreteknek, szerzõdéseknek,
amelyekre lebukása elõtt leszer-
zõdött” – fogalmazott rendkívül
élesen Monica Macovei demok-
rata-liberális EP-képviselõ. 

Severin, „a szégyentelen”

Kovács Zsolt

Bíróság elé állítják Rácz Ká-
rolyt, Kézdivásárhely felfüg-

gesztett polgármesterét. Az Or-
szágos Korrupcióellenes Igazga-
tóság (DNA) közleménye szerint
a Magyar Polgári Párt (MPP) szí-
neiben mandátumot nyert város-
gazda továbbra is elõzetes letar-
tóztatásban marad. Amint arról
lapunkban beszámoltunk, a kéz-
divásárhelyi polgármestert márci-
us 11-én vették õrizetbe, miután
egy helyi vállalkozó feljelentette,
mert megelégelte, hogy tavaly áp-
rilistól kénytelen volt több ízben,
összesen 51 ezer lej csúszópénzt
fizetni, hogy zavartalanul lebo-
nyolíthassa az önkormányzattal
kötött szerzõdését. Az ügyészség
által összeállított vádirat szerint a
kézdivásárhelyi önkormányzat és
a feljelentõ cége 2,1 millió lejre
kötött sóderszállítási szerzõdést.
Rácz Károly polgármester pedig a
csúszópénz ellenében biztosította,
hogy az önkormányzat rendszere-
sen kifizeti a szerzõdés összegét.
A DNA márciusban szervezte
meg a tettenérést, amikor megje-
löltek 10 ezer lejt, amit a helyi vál-
lalkozó átadott a polgármester-
nek, majd ez alapján letartóztat-
ták. Rácz Károly több ízben is
kérte szabadlábra helyezését, de a
bíróság nem bocsátotta szabadon.
Idõközben a Kovászna megyei
prefektus felfüggesztette polgár-
mesteri tisztségébõl, és Szarvadi
József alpolgármesterre ruházta
át a városvezetõi feladatokat.
Rácz Károly felmentését kérte az
MPP országos alelnöki tisztségé-
bõl – indoklása szerint õrizetbe
vétele miatt nem tudja ellátni fel-
adatait. Sorin Vidican ügyvéd sze-
rint védence nem csúszópénzt vett
át a feljelentõjétõl, hanem köl-
csönt kért tõle. 

Vádemelés Rácz

Károly ellen 

ÚMSZ

Az RMDSZ X. kongresszu-
sán elfogadott Legyen európai

szintû politika: a nemzeti közösségek
védelme címû dokumentumából ki-
indulva Kelemen Hunor szövetsé-
gi elnök munkacsoportot hoz lét-
re, amely cselekvési tervet készít
az európai uniós kisebbségi keret-
szabályozás elfogadtatására –
olvasható az RMDSZ szerkesztõ-
ségünkbe eljuttatott tegnapi közle-
ményében. A testület felállításáról
az Szövetségi Képviselõk Tanácsa
határozott a múlt hét végi, kolozs-

vári ülésen. A dokumentum értel-
mében a munkacsoport konzultá-
ciót kezd a Kárpát-medencei ma-
gyar érdekképviseleti szervezetek-
kel és pártokkal, valamint az Eu-
rópai Unióban élõ õshonos nem-
zeti kisebbségek szervezeteivel,
ugyanakkor megvizsgálják, ho-
gyan hasznosítható az állampol-
gári kezdeményezés nevû új euró-
pai eszköz a keretszabályozás elfo-
gadtatása szempontjából. 

Kelemen Hunor szerint meg
kell teremteni az európai õshonos
nemzeti közösségek jogait tartal-
mazó keretszabályozást. 

Kisebbségügyi munkacsoport 

Nicolae Popa



Bogdán Tibor 

Romániában nem egyedi
eset, hogy veszedelmes

bûnözõk jogerõs börtönbün-
tetésük ellenére szabadlábon
vannak, és valahol az ország-
ban vagy éppenséggel a hatá-
rokon túl bujkálnak. Az ille-
tékes hatóságok gyakran el-
mulasztják megtiltani szá-
mukra az ország területének
elhagyását, amint azt most a
Felekezetek Nemzetközi
Bankját lenyúló craiovai „üz-
letember” esetében is tették.

A „naiv” bank 

Staicu ellen szolgálati
visszaélés vádjával mondták
ki az ítéletet a Bukaresti Íté-
lõtábla bírái. A pénzintéz-
ménynek okozott kár nagy-
ságához viszonyítva a hét év
szabadságvesztés enyhe íté-
letnek számít, és valóban, az
ítélõtáblai bírák most öt évvel
mérsékelték a tavaly eredeti-
leg 12 évre kiszabott börtön-
büntetést. A bank csõdbe jut-
tatását Staicu cinkostársai
sem úszták meg, így a pénz-
intézmény korábbi elnöke,
Ion Popescu 12, két tisztvise-
lõje, Viorica Duþu és Radian
Rãcealã pedig 6-6 évet tölthet
a hûvösön. A román igazság-
szolgáltatás mûködésére jel-

lemzõ módon a per jócskán
elhúzódott. A korrupció elle-
ni ügyészek 2006-ban küld-
ték bíróság elé a vádlottakat,
hat évvel korábban elkövetett
bûncselekményeikért.

Popescu a két banktisztvi-
selõvel együtt még 1999-ben,
illetve 2000-ben, akkori pénz-
ben közel 190 milliárd lejt ját-
szott át, hitel formájában, 11
olyan cégnek, amelyek Dinel
Staicu érdekeltségébe tarto-
ztak, megszegve a pénzintéz-
mények esetében kötelezõ
óvatossági eljárásokat és biz-
tonsági szabályokat. Amint a
vizsgálatok során kiderült, a
kölcsönöket annak ellenére
folyósították, hogy az érde-
kelt cégek hiányos dokumen-
tumokat mutattak be; a bank
illetékesei a hitelfelvevõk fi-
zetõképességét sem ellenõriz-
ték, és a 4-5 éves idõszakra
nyújtott kölcsönök fejében
fiktív garanciákat fogadtak
el. Mindezzel nem csupán a
bank érdekeit sértették, és
nemcsak belsõ szabályzata
ellen vétettek, hanem meg-
szegték a Román Nemzeti
Bank rendelkezését is, misze-
rint a kölcsönfelvevõ fizetõ-
képességének ellenõrzése
nélkül és a kölcsön visszafi-
zetését szavatoló garanciák
hiányában nem utalható ki
pénz egyetlen ügyfélnek sem.

A „nagy lenyúlás”

Egyébként éppen a köz-
ponti jegybank éberségének
kijátszása érdekében döntöt-
tek úgy, hogy Dinel Staicu 11
vállalat nevében jusson hoz-
zá az összeghez, amelyet rá-
adásul a Felekezetek Nem-
zetközi Bankjának kilenc fi-
ókegysége utalt át. 

Dinel Staicu az így felvett
190 milliárd lejt természete-
sen korántsem a „hitelfelve-
võ” cégekre fordította. Az
összegbõl mintegy 40 millió
lejre például részvényeket vá-
sárolt az általa vezetett olté-
niai pénzügyi beruházási tár-
saságnál. Az ügyészek azt is
kiderítették, hogy Staicu az
egész pénzt személyes célok-
ra költötte el, miközben

egyetlen lej kamatot sem fi-
zetett. A kölcsön határidejé-
nek lejárta elõtt pedig „válla-
latait” átszervezte, majd
csõdbe juttatta, elõtte azon-
ban – a hitelgarancia részét
képezõ – teljes ingó és ingat-
lan vagyonukat eladta, így a
végrehajtóknak gyakorlatilag
nem volt mit lefoglalniuk. 

Aminthogy most nincs kit
rács mögé dugniuk az illeté-
kes hatóságoknak, amelyek
képviselõi nyomban az ítélet-
hirdetés után bukaresti laká-
sán, illetve craiovai ingatlan-
jaiban keresték Staicut – ám
természetesen nem találták
egyikben sem, de az általa az
utóbbi idõben létrehozott
újabb cégek székhelyén sem.
A fõvárosi rendõrség így or-
szágos köröztetést indított el-

lene, személyi adatait pedig
leadták a határátkelõhelye-
ken. Az intézkedés azonban
jócskán megkésett, hiszen az
ország elhagyását már sokkal
korábban meg kellett volna
tiltani neki – amit egyébként
az ügyészek annak idején ké-
relmeztek is, ám eredmény
nélkül.

Valahol 
Dél-Amerikában?

Staicu ellen egyébként más
ügyben is vizsgálódnak a
korrupció elleni ügyészek. A
vád szerint több mint 280
milliárd régi lejjel károsította
meg a medgyesi Transgaz
vállalatot. Az ügycsomó a
bukaresti második kerületi
bíróságon vár – jó ideje –

megoldásra.
A hatóságok engedékeny-

sége, szemhunyása nyilván-
valóan nem kis szerepet ját-
szik abban, hogy Staicu, a ve-
le szemben felhozott vádak
ellenére, kihívóan viselkedik.
Így például nem hajlandó le-
mondani az olténiai pénz-
ügyi beruházási társaság fö-
lötti – igaz: közvetett – ellen-
õrzésérõl. A Craiovai U lab-
darúgó csapatának egykori
tulajdonosa két emberét is
bejuttatta a beruházási társa-
ság két vezetõtanácsi helyére
pályázó jelöltek közé, ami
azt jelenti, hogy még az utol-
só pillanatban is igyekszik
megvédeni érdekeit a testü-
letben. Staicu azért is biztos a
dolgában, mivel a volt Dolj
megyei rendõrfõnök, Gheor-
ghe Bica, az õ hathatós tá-
mogatásának köszönhetõen
kerülhetett be a beruházási
társaság vezetõségébe. Rá-
adásul Bica feleségét szintén
Staicu juttatta be a beruházá-
si társasághoz tartozó fontos
vállalat, a Mercur Rt. vezetõ-
tanácsába – egy jó rendõrfõ-
nök pedig még „voltában”
sem hálátlan.

Staicu a hírek szerint már
elhagyta az országot, és Né-
metországon keresztül Dél-
Amerika felé vette az útját.
Bukaresti lapforrások egye-
nesen úgy tudják, hogy több
tulajdonán – telkeken, lakó-
házakon, egy vendéglõn és
néhány kereskedelmi egysé-
gen – is túladott, úti célja pe-
dig Venezuela vagy Chile.
Mindkét országban már járt
korábban, így alapos a gya-
nú, hogy volt alkalma elõké-
szíteni óceánon túli mene-
dékét. 
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Hol van Dinel Staicu?
Jóllehet a Felekezetek Nemzetközi
Bankját csõdbe juttató Dinel Staicunak
ezekben a napokban már meg kellett
volna kezdenie hét évre szóló szabad-
ságvesztésének letöltését, senki sem
tudja, hol tartózkodik jelenleg a szélhá-
mos. Egy biztos: a börtönben nem.

MTI/ÚMSZ

A megvesztegetésen tet-
ten ért négy EP-

képviselõ – Ernst Strasser
osztrák és Pablo Zalba spa-
nyol néppárti, Zoran Thaler
szlovén és Adrian Severin
román szocialista – eltérõ
stratégiával harcol a vádak
ellen. Bár közös is akad ben-
nük: elõbb mindannyian po-
litikai túlélésükért küzdöt-
tek, majd egyáltalán azért,
hogy ne kerüljön sor bûnvá-
di eljárásra.

Sajtóetikai 
vonulata is van…

Jóllehet mindannyian ár-
tatlanságukat hangoztatják,
Strasser és Thaler lemon-
dott, míg Severin, bár kilé-
pett pártjából, ragaszkodik

mandátumához, és az ügy
legfrissebb érintettje, Zalba
is helyén maradt egyelõre.
Az érvek egy része gyerme-
teg: nem tagadták a meg-
vesztegetés szándékát, de
azt állítják, hogy éppen
rendõrségi feljelentésre
készültek… Amelyre erõsen
rácáfol, hogy már elfogad-
tak pénzt a különben is hó-
napok óta folyó ügyekben.
Ráadásul tetten érhetõ ese-
tükben, hogy tényleg be-
nyújtottak olyan módosító
indítványokat, amelyek
megfeleltek a magukat lob-
bistáknak kiadó brit és orosz
kérelmezõk szája ízének.
Sõt, a brit lap provokációjá-
nak felülõ EP-képviselõk
még arra is hajlandóak vol-
tak, hogy a tollba mondott
szöveget nyújtsák be az EP
illetékes szakbizottságaihoz.

A botránynak sajtóetikai
vonulata is van: az ügyészsé-
gek több uniós tagállamban
sem hajlandóak eljárást indí-
tani kiprovokált bûnügy ese-
tén. Belgiumban például a
rendõrök csaléteknek hasz-
náltak egy autót, amelyben
értékes tárgyakat „felejtet-
tek”, és bár a tolvajokat in
flagranti õrizetbe is vették,
szabadon kellett õket enged-
ni. Az EP-képviselõket per-
sze aligha menti, hogy csak
állobbistákkal volt dolguk, a
brit lap pedig könnyûszerrel
hivatkozhat arra, hogy lelep-
lezésével a közjót szolgálta,
ami felülírhatja a talán kevés-
sé elegáns csapdaállítást el-
utasítók kelletlenkedését.

Tessenek távozni!

Az Európai Parlament el-
nöke egyértelmû az ügyben:
minden érintettnek távoznia
kell, nem méltóak a képvise-
lõi mandátumra. 

Az EP-képviselõknek –
akik közül Strasser korábban
pénzügyminiszter, Severin
pedig külügyminiszter volt –,
ha lehet mondani, talán még
nagyobb a felelõsségük, mint
a nemzeti parlamenti képvi-

selõknek. Közismertek a kü-
lönféle költségelszámolási
botrányok, éppen Nagy-Bri-
tanniában indult számos eljá-
rás a csaló képviselõkkel
szemben, és bár mindez két-
ségkívül megtépázza a parla-
ment és a politikai elit tekin-
télyét, azért még senki sem
kérdõjelezi meg parlament-
jük értelmét. Az EP azonban
folyamatosan ki van téve – a
különben az EU parlament-
jében is bent ülõ – euroszkep-
tikusok támadásának.

Csoda-e, hogy ötévente
dõlnek meg az EP-választá-
sok részvételi arányaira vo-
natkozó negatív rekordok?

Aligha használt az EP kár-
mentésének, hogy Jerzy
Buzek EP-elnök kezdetben
hallani sem akart arról, hogy
az EU csalásellenes hivatala,
az OLAF nyomozhasson az
ügyben. A múlt héten még
arra hivatkozott, hogy az
OLAF mandátuma csak uni-
ós közpénzekkel való vissza-
élések kivizsgálására vonat-
kozik. Eltekintve attól, hogy
az érv gyenge lábon áll – hi-
szen a képviselõk hivatalukat
éppenséggel közpénzen töltik
be, tehát, ha azzal visszaél-
nek, akkor az az EP mûködé-

si költségeit is érinti –, az EP
jobban tenné, ha nem mérne
kettõs mércével. Ha ugyanis
bármelyik uniós intézmény-
nél fordul elõ visszaélés, ép-
pen az EP követeli elsõként a
teljes körû vizsgálatot. Buzek
is módosított álláspontján,
mert március 30-án hivatala
már arról adott hírt, hogy en-
gedélyezi az OLAF-nak az
eljárást az EP épületeiben is,
ám a képviselõk irodáját nem
vizsgálhatják át, mert ahhoz
elõbb a nemzeti parlamen-
teknek kell dönteniük a kép-
viselõk mentelmi jogának fel-
függesztésérõl. 

Pavel Borkovec OLAF-
szóvivõ szerint: „számunkra
ez még nem a történet vége.
Úgy véljük, megvan a man-
dátumunk az irodák átvizs-
gálására”.

Nemcsak személyi 
következmények 
lesznek

A korrupciós botránynak
várhatóan nemcsak személyi
következményei lesznek.
Vagy két évtizede napiren-
den van a lobbicégek tevé-
kenységének szabályozása.
Egyelõre csupán önkéntes

alapon mûködik az Európai
Bizottságnál mûködõ „kijá-
ró” cégek regisztere. Ilyen cé-
gekbõl jó néhány van, Brüsz-
szelben mintegy háromszáz
lobbicég több ezer lobbistát
tart nyilván, de ezeknek csu-
pán a 40 százaléka iratkozott
fel a regisztrációs listára. Bár
nekik is érdekük, hogy tevé-
kenységüket megtisztítsák a
lobbistákat beárnyékoló elõí-
téletektõl, a feladat elsõsor-
ban a törvényhozóké, és ez
érvényes a tagállami gyakor-
latra is.

Buzek most levelet írt az
EP-frakcióvezetõknek, és
sürgette, hogy legyen kötele-
zõ a regiszter. Továbbá maga
is ironikusnak nevezte, hogy
miközben az EP a lehetõ leg-
aprólékosabban vizsgálja az
Európai Bizottság tagjainak
magatartáskódexét, addig
ilyen nem létezik az EP-
képviselõk számára...

A tét pedig nem csupán az,
hogy néhány EP-képviselõ fi-
zetése kiegészítésének tekin-
ti-e az elfogult törvénykezést.
Míg a nemzeti képviselõk
„legfeljebb” hazájuknak árt-
hatnak, addig az EP-ben a 27
tagállam összeurópai, integ-
rációs érdekein esik csorba. 

EP-képviselõk megvesztegetése: folyt. köv.?
A brit The Sunday Times leleplezõ
cikkét követõ botránynak – amelynek
nyomán négy európai parlamenti 
képviselõrõl is kiderült, hogy pénzt 
fogadtak el uniós jogszabályok meg-
változtatásáért, hosszabb távon pozi-
tív hozadéka is lehet.

A Felekezetek Nemzetközi Bankját csõdbe juttató Dinel Staicu üzletember



Sokan képtelenek megérteni, hogy amikor
a Magyarországon kialakult helyzetért a
közember Gyurcsány Ferencet és híveit te-
szi felelõssé, nem puszta ürügyrõl van szó,
amely a Fidesz minden – a demokratikus
hagyományokat látszólag vagy tényleg
megkérdõjelezõ – intézkedését legitimál-
hatná. A kijelentés pusztán egy nagyon
fontos demokratikus elvet szögez le, azt
ugyanis, hogy a demokratikus intézménye-
ket az állampolgári közösség (a „nép”) ál-
tal megválasztott képviselõk többségi aka-
rata mûködteti. Az állampolgári közösség
politikai preferenciái – a körülmények vál-
tozásának függvényében – természetesen
maguk is változhatnak. Ilyenkor a válasz-
tókat képviselõ politikusok akár radikáli-
san szembe is kerülhetnek választóikkal.

Vagy azért, hogy a társada-
lom hosszabb távú (késõbb

tehát valóban akként iga-
zolódó) érdekeit képvisel-
jék, vagy azért, hogy sa-
ját csoportérdekeiket

maradandóan ráerõ-
szakolják a társada-
lomra. 
Az utóbbi eset követ-
kezményei – ha a ha-

talomra került politikai csoportosulás tagjai
hosszú idõn át fittyet hánynak választóik
akaratára – rendkívül súlyosakká is válhat-
nak. A hatalom birtokosai oly mértékben
maguk ellen fordíthatják a közvéleményt,
hogy az ellenzék kétharmados többséget
szerez a parlamentben, s az ellenzék véle-
ményét valóban semmibe vegye. 
Persze ez esetben is csak
idõ kérdése, hogy maga is
ellenfelei sorsára jusson.
De ez már egy másik tör-
ténet (lesz).
Arra, hogy ez ne fordul-
hasson elõ, egyetlen lehe-
tõség kínálkozik, az
ugyanis, hogy a hatalom
birtokosai, maguk ajánlják fel az újabb po-
litikai megméretkezést, vállalva a hatalom
elvesztésének kockázatát is. Valóban de-
mokratikus társadalmakban ez is történik.
Erre szolgál az elõrehozott választás intéz-
ménye. A hatalmon lévõk azonban csak
akkor képesek lemondani a hatalomról, ha
úgy érzik, hogy ellenzékbõl hatékonyab-
ban képviselhetik a közösségi érdekeket.
Amennyiben azonban a hatalom birtoklá-
sa egyetlen vagy néhány társadalmi cso-
portnak, gazdasági lobbinak, értelmiségi

körnek az érdekeit szolgálja, a hatalomról
való lemondás lehetetlenné válik, hiszen
különben többé nem rendelkezhetnének
kényük-kedvük szerint a társadalom erõ-
forrásaival. 
A probléma tehát nem az, amit Gyurcsány
Ferenc és hívei tettek, hiszen tévedni embe-
ri dolog, s egy gazdasági válságba sodródó

világban a tévedések szinte
már elkerülhetetlenek. A
probléma az, hogy a politi-
kai osztály hatalmat bir-
tokló tagjai tévedéseikbõl
képtelenek voltak (és máig
képtelenek) levonni a kö-
vetkeztetéseket. Az õszödi
beszéd nem azért volt fel-

háborító, mert Gyurcsány Ferenc kimond-
ta az igazságot, hanem azért mert ennek az
igazságnak a konzekvenciáit sem õ, sem
Bajnai Gordon nem volt hajlandó levonni.
Ha ezt megteszik, akkor ma a Magyar Szo-
cialista Párt legalább 40-45 százalékkal van
jelen a magyar Országgyûlésben, s jóváha-
gyásuk nélkül a FIDESZ–KDNP sem hoz-
hat a társadalom jövõjét hosszabb távon is
meghatározó döntéseket.
Mindezt persze, miután a baj bekövetke-
zett, a magyar értelmiség kimagasló képvi-

selõi is kezdték kapiskálni. A sziporkázó-
an okos Heller Ágnes például a Népszabad-
ság Hétvége mellékletében megehetõsen
pontosan kimondta az igazságot. Addig
azonban, amíg a szocialisták és a liberáli-
sok hatalmon voltak, ezt senki nem tehette
meg. Tudom, mert a lap az én hasonló jel-
legû megfontolásaimat (is) következetesen
visszadobta, arra való hivatkozással, hogy
állításaimat nem tudom tényekkel alátá-
masztani. A tények pedig, tudjuk, emberi
alkotások…
A kialakult helyzetben azonban az Euró-
pai Unió, de még a jóságos Isten sem se-
gíthet a magyar szocialistákon és liberáli-
sokon. Magyarország ugyanis szuverén ál-
lam. A magyar nép döntéseit, ha azok
nem vezetnek az emberi jogok és a de-
mokratikus alapértékek durva és nyilván-
valóan agresszív megsértéséhez (s erre
van, aki vigyázzon), bárki bírálhatja, de
magán a „népen” kívül senki nem teheti
semmissé. Az állampolgári nemzet s az
erre alapozott állami szuverenitás teszi ezt
lehetetlenné. A szocialisták és a liberáli-
sok eme két alapfogalma, amelyeken
egyébként minden kisebbség kiszolgálta-
tottsága alapul.
Sajnos!

És ezt mindenekelõtt: adjátok át az üzenetemet azoknak, akik
utánatok jönnek, hogy az eljövendõ nemzedékek folytathassák
a harcot, egészen a végsõ gyõzelemig.
És ne felejtsétek el, elvtársak, hogy elszántságotoknak soha-
sem szabad meginognia. Semmiféle érvvel ne hagyjátok maga-
tokat félrevezetni. Soha ne higgyétek el, ha azt mondják nek-
tek, hogy az Embernek meg az állatoknak közös érdekeik van-
nak, és az egyiknek a boldogulása a másik boldogulását hoz-
za. Ez hazugság. Az Ember semmi más élõlény érdekeivel
nem törõdik a saját érdekein kívül. Köztünk, állatok közt, le-
gyen hát tökéletes egység, tökéletes bajtársiasság ebben a küz-
delemben. Minden ember ellenségünk. Minden állat bajtár-
sunk.
Ebben a pillanatban iszonyú felfordulás tört ki. Az õrnagy
szónoklata közben négy nagy patkány mászott elõ a lyukából,
és a hátsójukra ülve figyelmesen hallgatták. Amikor a kutyák
megpillantották õket, a patkányok csak úgy tudták megmente-
ni az irhájukat, hogy gyorsan a lyukaik felé iramodtak. Az õr-
nagy felemelte patáját, hogy csendet teremtsen.
– Elvtársak – mondta –, itt valamiben meg kell állapodnunk.
Barátaink vagy ellenségeink-e a vadállatok, például a patká-
nyok és a nyulak? Bocsássuk szavazásra a kérdést: Elvtársak-e
a patkányok?
A szavazást mindjárt meg is ejtették, s a túlnyomó többség
döntése szerint a patkányok elvtársak. Csak négy ellenszavazat
volt: a három kutyáé meg a macskáé, akirõl azonban utóbb ki-
derült, hogy mindkét álláspont mellett leszavazott. 

George Orwell: Állatfarm, Fordította Szíjgyártó László 

A szuverenitás átka
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Ha valakit be akarnánk sározni, tönkre akarnánk
tenni, akkor vajon mihez kezdenénk? Mivel lehet
megvádolni akár ártatlan embereket, s azután jól el-
ítélni? Több mint két és fél ezer éves a recept, azóta
sokszor elõvették. Az athéni demokráciának nem a
legfényesebb lapjai közé tartozik Szókratész, a non-
konformista filozófus halálos ítélete, minek utána
önként elfogyasztotta a bürökfõzetet.
Mivel is vádolták Szókratészt? Nem tiszteli az iste-
neket, és rossz hatással van az ifjúságra. Hány em-
bert kivégeztek azóta, mert nem hitt az aktuális jö-
võképekben, a fensõbb gondviselésben, gondolkodni
mert, netán kételkedni? És az efféle öntörvényû vi-
selkedésmód mindig rossz hatással van a tapaszta-
latlan ifjúságra. Az ifjúság már csak ilyen, minden-
kor. 
Kissé távolabbról vetünk most pillantást a napi aktu-
alitásokra. Hitek, vallások és képzetek terén átmene-
ti korban vagyunk, az elit, akinek jövedelme függ a
választók akaratától, az politikailag keresztény. Erre
vevõk a voksolók. Óvatosan törvénykeznek, az
abortuszt nem merik megtiltani, mert negatív vissz-
hangot verne, ám az üzletek vasárnapi zárva tartását
még fontolgatják a család mint érték védelmében.
Enyhén álszent viselkedés, de lelkük rajta.
Sokkal érdekesebb az elszámoltatás kérdése. Nem
feladatunk olyan ügyekben állást foglalni, amelyek
még a vádemelés bírósági szakaszába sem jutottak,
nem is lenne tisztességes. Ám láthatjuk, hogy teljes
gõzzel folyik egy átvilágító, bûnökre rámutató, fele-
lõsöket és vétkeseket fölhajtó kampány, kormánybiz-
tossal az élen, s lihegõ sajtóval a szagnyomokon.
Naponta olvasunk minisztériumokról, tisztviselõk-
rõl, értelmiségiekrõl és politikusokról tisztességtelen-
ségre utaló vádakat, közpénzek és pályázati források
elherdálásáról szóló megalapozott vagy megalapo-
zatlan ítéleteket. Korrupt társadalomban élünk, tud-
tuk, tudjuk, idõszerû lenne a tisztázó buzgalom.
Ám néhány megjegyzéssel illetnénk a zajló folyama-
tot abból a tisztes távolból, amennyire igyekszünk
távol maradni az ilyesféle ügyektõl.
Az elsõ, hogy bizony a pénz mai napság az isten. En-
nek kezelésével és dézsmálásával – mondhatnánk a
gazdagodással – lehet a legnagyobb indulatot kiválta-
ni a széles tömegekbõl. Ami viszont nagyon csípi a
szememet, hogy bizony a politikai térfeleknek csak

az egyik oldalán találhatók bûnösök, ga-
lád sikkasztók, közpénzeket elherdá-
lók. Az emberi természet nem túl ala-
pos, de mélyreható ismeretében (lásd

2500 éves filozófiai hagyományok) ál-
líthatjuk, hogy a lopás mindkét oldal-
ról a hatalomban lévõk privilégiuma.
S hogy ez a gyakorlat mennyire
rontja meg az ifjúságot? Láthatja
mindenki, akinek szeme van. 

Lap-top
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A politikai osztály hatal-
mat birtokló tagjai téve-
déseikbõl képtelenek
voltak (és máig képtele-
nek) levonni a következ-
tetéseket.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Rendszerint nem azért vannak titkaink a 
barátaink elõtt, mert nem bízunk bennük, hanem

inkább azért, mert nem bízunk önmagunkban.” 
Francois de La Rochefoucauld

Felkészítés az életre

Ellenszavazatok

Istenek és ifjúságA nap címe. Emil Boc 12–7-re vezet Blaga el-
len, Puterea.

Magyarázat. Boc VI a kormány élén, Boc III
a PD-L élén.

Árulás, lehet, de tudjuk mi is! Két szenzációs
anyag az Adevãrul hasábjain. Az elsõ: interjú
Theodor Paleologu volt mûvelõdési miniszter-
rel, a szókimondásáról ismert értelmiségivel.
Azt mondja Paleologu: „A politikusok nagy
része dilis. Amikor a kultúráról van szó, ujjuk-
kal mutogatnak”. Az új miniszterelnököt ille-
tõen: „Nem nagyon értettem meg, hogy mit
akar az elnök, de amit akar, az legyen.” Javas-
latai neki is vannak a kormányfõ személyére:
Gheorghe Gherghina pénzügyminisztériumi
államtitkár („úgyis õ adja a pénzt: a takarót,
ameddig mindenkinek nyújtózkodnia lehet”),
Bogdan Olteanu a nemzeti banktól („érdekes
ötlet lenne”), Lucian Croitoru („ha még van
kedve hozzá”), Mihai Tãnãsescu, Dacian
Cioloº, Leonard Orban. Elég az hozzá: „Sze-
retném, ha az elnök világosabban megmonda-
ná a gondolatait, hogy erõteljesebben támogat-
hassam. Azt teszünk, amit õ akar, de tudjuk
mi is!” (Nevet.)

Ó, ez a lobbi! A másik érdekes Adevãrul-anyag
egy tiszteletreméltó európai parlamenti
képviselõ(nõ)rõl szól, aki (nem) véletlenül az
egyik pártelnök felesége. Adina Vãlean négy
évvel ezelõtt még megtöltötte az európai fóru-
mokat a verespataki aranybányászatot ellenzõ
forradalmi felhívásaival – most (pontosabban
már 2010-ben) mellette lobbizott. Vajon õt
meg milyen lobbi gyõzte meg? És annak mi
volt az ára? Sorry, urak, ha a saját reklámun-
kat is fúrjuk; de azért azt sohasem fogjuk kije-
lenteni, hogy a cián finom. 

Megható. Hát nem megindító, hogy a romá-
nok óriási hányada (kilencven százaléka) töb-
bet akar költeni idén, mint tavaly? (Olvassuk a
Romania liberrában.) Ez egy tücsök-társaság, ez
a nép (a takarékos németek, skandinávok a
hangyák), azzal a különbséggel, hogy nem he-
gedül, hanem káromkodik, sír és kárhoztatja a
sorsát.

A nap álhíre. A múlt hónaptól az ÚMSZ taka-
rékosságra rendezkedett be: nem oszt fizetést.

Krebsz János
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Sike Lajos, Totka László

A repce azon kevés me-
zei kultúrnövények közé

tartozik, amelynek termesz-
tése a nyugati határmenti vi-
déken nem csupán kifizetõ-
dõ, de némi nyereséget is
hoz – mondta el az Új Ma-
gyar Szónak Fodor István
mérnök, a Szatmár Megyei
Mezõgazdasági Kamara
igazgatója. Ezt a Nagyká-
roly és Tasnád környéki gaz-
dák ismerték fel legelõbb,
aminek köszönhetõen évrõl-
évre növekszik a repce nö-
vény vetésterülete – mára
már megközelítve a négyezer
hektárt. Külön elõnye, hogy
az agrotechnikai szabályok
betartása mellett a kevésbé
termékeny az úgynevezett
podzolos (kilúgozott szürke
erdõtalaj – szerk. megj.) tala-
jokon is jól termeszthetõ.

Vetik és veszik

A repce „reneszánsza”
azután következett be, hogy
felismerték: a növény kivá-
lóan alkalmas bioetanol-
gyártásra, az alternatív
üzemanyagok globális ver-
senye pedig még jobban fel-
hajtotta az árát.

A Szatmár megyébõl
származó repcemagot há-
rom cég vásárolja fel, ezek
egyike, a tasnádi Promat
Comimpex mintegy 1200
hektár termését veszi át.
Moldovan Cristian, a válla-
lat igazgatója arról tájékoz-
tatott, hogy a terepen szer-
zett tapasztalatai alapján a
vetések jól teleltek, a belvi-
zek aránylag kevés kárt
okoztak, így hektáronként
2,5-3 tonna körüli átlagter-
mést vár, ami az itteni viszo-
nyok mellett jónak mondha-
tó. A cégvezetõ ugyanakkor
hozzátette, hogy mindez
csak kedvezõ idõjárás mel-
lett érhetõ el. A felvásárlási
árról Moldovan nem nyilat-
kozott, mindössze annyit
részletezett, hogy ez a mi-
nõségen és keresleten is mú-
lik. Beszélgetésünk során
azonban sejtetni engedte,
hogy a mostani piaci viszo-
nyok szerint a gazdák nem
járnak rosszul.

„Romániában jelenleg
nincs külön támogatás a
bioüzemanyag céljából ter-
mesztett repcére” – mondta
el érdeklõdésünkre Tánczos
Barna, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztéri-
um államtitkára, akitõl azt

is megtudtuk, hogy az elkö-
vetkezendõ két-három hét-
ben valószínûleg elfogadnak
egy olyan új jogszabályt,
amely alapján zöld-bizony-
lat igényelhetõ a biomasszá-
ból elõállított energiára. Az
agrártárca adatai szerint az
országban átlagosan 450
ezer hektárnyi területet ül-
tettek be repcével az utóbbi
négy évben.

Tempfli Mihály szilá-
gypéri polgármester szerint
a repcemagból lényegében
bármilyen mennyiség elad-
ható, a vele való üzletelést a
benzinárak meredek emel-
kedése még kifizetõdõbbé
tette. Most a község határá-
ban mintegy kétszáz hektá-
ron nõ repce, de ez a terület
a kedvezõ piaci érdeklõdés-
nek köszönhetõen egy-két
éven belül akár meg is dup-
lázódhat. „Feltéve, ha nem
lesz még ennél is drágább a
kenyérnekvaló búza és a
burgonya, mert akkor a gaz-
dák a jóval kifizetõdõbb ter-

ményeket vetnék a repceföl-
dek helyére” – tette hozzá
az elöljáró.

Nem lehet kapni

Növekvõ népszerûségük
ellenére Szatmáron és kör-

nyékén már nem lehet kapni
semmiféle bioüzemanyagot,
ezért a határmenti települé-
sekrõl mindenki Magyaror-
szágra jár tankolni, ahol rá-
adásul lényegesen olcsób-
ban lehet hozzájutni – me-
sélte lapunknak Tímár Jó-
zsef autószerelõ mester. A
Partiumban igen jellemzõ,
hogy a vásárlók nagy meny-
nyiségben tankolnak a határ
túloldalán, a messzebb la-
kók közül pedig sokan en-
nek érdekében többszáz lite-
res tankot is szereltettek au-
tójukba.

A szakember – akinek sa-
ját gépkocsija szintén a Ma-
gyarországon vásárolt
bioüzemanyaggal mûködik
– rámutatott, a kialakult
helyzetért a hazai üze-
manyagszolgáltatók is fele-
lõsek. „Romániában a
biováltozatot belekeverik a
’hagyományos’ üzemanyag-
ba és azt a benzin árfekvésé-
ben, klasszikus üzemanyag-
ként értékesítik. Vegyi elem-

zéssel pontosan kimutatha-
tó, hogy ezeknek az anya-
goknak több mint 60 száza-
léka bioetanol” – magyaráz-
ta Tímár. Elmondása szerint
a bioüzemanyag 50 százalé-
kos vegyítési arányban is
használható, ebben az eset-

ben semmiféle átalakítást
nem kell végezni a gépko-
csin. Aki viszont száz száza-
lékosan ’tisztán’ üzemeltet-
né autóját, az az injektálási
idõt meghosszabbító, egy-
szerû készülék beszerelésé-
vel teheti ezt meg. 

Az általunk megkérdezett
autósok elégedettek a repcé-
bõl készült bioetanollal,
egyedüli nehézséget az
üzemanyag beszerzése
okozza számukra. „Az
utóbbi idõben az a nagybá-
nyai cég sem jut hozzá,
ahová tankolni jártunk. Az
okokat csak fél füllel hallot-
tuk: állítólag külföldön egy-
re nagyobb az igény az
ilyen környezetkímélõ
üzemanyagra, s jobban is
megfizetik, ezért tûnt el a
hazai kereskedelembõl” –
mesélte lapunknak Szabó
József. Darida Ovidiu ne-
vetve tette hozzá, hogy még
kisfia is megjegyezte: „a
repcével az autó nem olyan
büdös, mint máskor”. 

Röviden

Pénzügybõl elégtelen

A romániaiak tájékozatla-
nok pénzügyi kérdésekben,
viszont a lakosság több
mint 90 százaléka készül is-
mereteit bõvíteni e téren –
derült ki az ING Bank által
készített fogyasztói felmé-
résbõl. A pénzintézet által a
világ tíz országában vizs-
gált pénzügyi intelligencia
terén a románoknál csak a
mexikóiak bizonyultak fel-
készületlenebbeknek.

Sokadik olajárrekord

Negyedik, egymást követõ
napon emelkedett a Brent-
olaj ára, amely 2,5 éves
csúcsot döntött, érintve a
hordónkénti 122,8 dolláros
határt. Bár továbbra is nagy
az aggodalom a közel-keleti
és afrikai szállítások kima-
radásának lehetõsége miatt,
a BBC szerint rövidesen is-
mét exportálnak olajat Ke-
let-Líbia felkelõk uralta ré-
szébõl, ami megnyugtathat-
ja a kedélyeket.

Spanyol „nem” 
a Valutaalapnak 

Spanyolország megtette a
szükséges pénzügyi lépése-
ket és nincsen szüksége
nemzetközi hitelre – mond-
ta Dominique Strauss-
Kahn. Bár a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) elnöke
bízik abban, hogy Madrid
saját erõbõl képes talpra
állni, a piacok továbbra is
szkeptikusak a spanyol
gazdasági növekedést ille-
tõen. Félelmüket erõsíti,
hogy a dél-európai állam-
ban 20 százalék feletti a
munkanélküliség.

Lekapcsolt légkondik

A japán kormány bejelen-
tése szerint korlátozást vet-
hetnek ki az áramfogyasz-
tásra a szigetországban,
mivel a döntéshozók arra
számítanak, hogy a forró
nyár közeledtével növeked-
ni fog az áramhiány. Mind-
ez hosszabb távon az ener-
giaigényes feldolgozóipari
vállalkozások jelentõs kite-
lepüléséhez is vezethet – ír-
ta a Bloombergre hivatkozva
a Napi.hu.  

HIRDETÉS

A kedvezõ felvásárlási árnak köszönhetõen néhol megduplázódott a repceföldek aránya

Hírösszefoglaló

Egymilliárd eurót veszít
Románia azzal, hogy

nem termeszt génkezelt
(GMO) szóját, annak elle-
nére, hogy az ország poten-
ciálja évi kétmillió tonnás
termést tenne lehetõvé –
mutatott rá Valeriu Tabãrã
mezõgazdasági miniszter
tegnapi sajtótájékoztatóján.
A tárcavezetõ kiemelte,
hogy Románia évente fél-
millió tonna, biotechnológi-
ával készült szóját importál
Brazíliából, illetve az Egye-
sült Államokból. „Megen-
gedhetetlen, hogy jogunk-
ban áll úgynevezett mérget
fogyasztani, ám nincs jo-

gunk ennek termesztésére”
– fogalmazott élesen a mi-
niszter, aki köztudottan tá-
mogatja a génkezelt növé-
nyek termesztését.

Tabãrã emlékeztetett: a
romániai lakosság naponta
fogyaszt GMO-növények-
bõl készült termékeket –
többek közt kenyeret is. Is-
mételten hangsúlyozta, hogy
a biotechnológiával kifej-
lesztett termények nemcsak
40–60 százalékkal olcsób-
bak „természetes” társaik-
nál, de a kártevõkre is el-
lenállóbbak, így nem szük-
séges további vegyszerek,
illetve mûtrágya alkalmazá-
sa. „A génkezelt kukoricát
elõnyben részesítem a per-

metezettel szemben” – fo-
galmazott az agrárminisz-
ter, érintve vesszõparipáját,
a GMO-kukorica kérdését
is. Ugyanakkor hangoztatta
azt a meggyõzõdését is,
hogy a következõ években
Romániában is termeszthe-
tõek lesznek a génkezelt
növények. 

A mezõgazdasági mi-
niszter szerint idén nem
várható további drágulás
az élelmiszerek terén. „A
jelenlegi árak jók a terme-
lõk számára” – mondta
Tabãrã, pontosítva, hogy
ez alatt azt érti: fedezik az
elõállítás költségeit és ki-
sebb profitot is lehetõvé
tesznek. 

Kedvezmény

a villanyautóra
ÚMSZ

A környezetvédelmi mi-
nisztérium villanyautók

vásárlására nyújtott kedvez-
mény-koncepciójáról tár-
gyalt tegnap Borbély László
tárcavezetõ a Dacia Groupe
Renault képviselõivel, amely-
nek küldöttségét Jerome Oli-
ve fõigazgató vezette. „Szak-
embereink elkészítették a vil-
lanyautó vásárlásakor nyúj-
tott kedvezmények jogsza-
bálytervezetét, jelenleg az
Igazságügyi Minisztérium
véleményezésére várunk” –
fogalmazott a környezetvé-
delmi miniszter. Borbély
László ugyanakkor rámuta-
tott: fontos a hibrid- illetve a
villanyautók vásárlásakor
nyújtott támogatások között
különbséget tenni, hiszen a
szennyezés értéke csupán
utóbbi esetében nulla. A jog-
szabálytervezet a ronc-
sautóprogram módosítását
javasolja, úgy hogy a közin-
tézmények által leadott au-
tók esetében egyrõl hatra
emelnék az értékjegyek szá-
mát – így fedezve a hagyo-
mányos-, illetve a villanyau-
tók közötti körülbelül ötezer
eurós árkülönbözetet. „Ele-
mezzük továbbá azt a lehetõ-
séget is, hogy azon közintéz-
mények, amelyek szeretné-
nek villanyautót vásárolni,
ám nincs a roncsautó-prog-
ramban leadandó gépkocsi-
juk, a megvásárolandó elek-
troautó árának legtöbb 25
százalékát támogatásként
kapják meg a Környezetvé-
delmi Alapból” – fejtette ki
Borbély László. A miniszter
hangsúlyozta, egy közintéz-
mény egy alkalommal csu-
pán egy típusú támogatás-
ban részesülhet. A lakosság
számára egyelõre azért nem
hirdetik meg a kedvezményt,
mert az országban még nincs
kiépülve a villanyautók fel-
töltésére alkalmas infrastuk-
túra – magyarázta Borbély.
Európai Uniós szinten jelen-
leg nem létezik a támogatá-
sok mikéntjét, összegét elõ-
író rendelet. A 2009-es uniós
szabály általánosan írja elõ a
környezetbarát, energia-
hatékony gépkocsik haszná-
latának elõtérbe helyezését –
magyarázta a környezetvé-
delmi tárcavezetõ. 

Bevált a repce-recept

Ismét GMO-párti Tabãrã



Enyhül az influenza

Nincs influenzaveszély és
folyamatosan csökken a
megbetegedések száma –
olvasható az Egészségügyi
Minisztérium legfrissebb
helyzetjelentésében. Az el-
múlt hét napban 77 080
akut légúti fertõzést és 190
influenzával összefüggõ
megbetegedést jelentettek,
ez 41,6 százalékkal keve-
sebb, mint az elõzõ héten.
A laboratóriumi vizsgála-
tok 16 esetben igazolták az
influenza-gyanút, öt eset-
ben a AH1N1, 11 esetben a
B vírustörzset azonosítot-
ták. Az elmúlt héten egy
AH1N1-fertõzött személy
vesztette életét, az áldozat
Prahova megyei.

Kiengedik 
a „véletlen” csecsemõt

Holnap engedik ki a kór-
házból azt az óriáscsecse-
mõt, akit anyja a Râmnicu
Vâlcea-i kórház mellékhe-
lyiségében hozott világra.
Az 5,5 kilogrammos újszü-
lött azt követõen jött világ-
ra, hogy anyját ultrahang-
készülékkel vizsgálták ke-
zelõorvosai, de a rendkí-
vüli terhességet nem azo-
nosították. A leletek sze-
rint a magzatról azt hitték:
tumor. A nõ a vizsgálat
után lett rosszul, és úgyne-
vezett „rohamszüléssel”
szülte meg a gyermeket,
akinek létezésérõl maga
sem tudott.
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Folytatás az 1. oldalról

„Én folyamatosan hangsú-
lyozom az együttmûködés
fontosságát, és azt javaso-
lom, hogy a népszámlálásra
is a közös munka jegyében
készüljünk fel. Az eredmé-
nyes együttmûködés biztosí-
téka lehet, ha a többségében
svábok lakta falvakba a Né-
met Demokrata Fórum és az
RMDSZ is küld népszámlá-
lási biztost. Reméljük, így
nem alakulnak ki vitás kérdé-
sek” – fejtette ki Fosteheizler. 

Elmérgesedõ 
sváb–magyar viszony?

Stefan Kaiser, a szervezet
alelnöke jóval erõsebben fo-
galmazott. „Azt üzenem Ko-
vács Péternek, hogy kam-
pányoljon csak a magyarok-
nak, és ne ártsa bele magát a
mi dolgainkba. Mi eddig is
megoldottuk a problémáin-
kat, és ezután is rendezzük
közös dolgainkat az itt élõ
magyarokkal” – nyilatkozta
az ÚMSZ kérdésére Kaiser.
A Szatmár megyei német-
magyar együttmûködések
jellegét jól jellemzi, hogy
Kaiser – hasonlóan a NDF
jelöltjéhez, Mãrgineanu Évá-
hoz – az RMDSZ-listáján ju-
tott be a megyei önkormány-
zat testületébe. Az RMDSZ
több Nagykároly környéki,
svábok és magyarok lakta
községben nem is indított sa-
ját polgármesterjelöltet, eze-

ken a településeken az NDF
tagjai voltak a listavezetõk a
legutóbbi önkormányzati vá-
lasztásokon. 

A helyi kisebbségi érdek-
képviselõk úgy vélik, a svá-
bok közül sokuknak kettõs
identitása van, nagyon sokan
magyar iskolába íratják gye-
rekeiket, de ettõl függetlenül

ragaszkodnak hovatartozá-
sukhoz, és ez egyáltalán nem
jelenti azt, hogy etnikai konf-
liktus lenne a magyarokkal.

Mit ad a magyar 
a cigánynak?

Míg a sváb–magyar együtt-
mûködés hagyományosan

jó, az utóbbi években kibon-
takozó székelyföldi ro-
ma–magyar konfliktusok
miatt nem egyértelmû, mit
hoz az idei népszámlálás.
Koreck Mária, a Maros me-
gyei Divers Egyesület elnöke
lapunknak hangsúlyozta: a
roma közösségek etnikai
identitása nem egységes,
ezért sem eldöntött kérdés,
minek vallják magukat a
népszámlálásban részvevõk.
Az egyesület Hargita és
Kovászna megyékben vég-
zett felmérései alapján el-
mondható: a helybéli ci-
gányság fele magyarnak vall-
ja magát, fele pedig romá-
nak. Hasonló az arány Ma-
ros megyében is. A jogvédõ
arra figyelmeztetett, hogy a
magyar közösség hozzáállá-
sán múlik, miként nyilatkoz-
nak a romák. „Át kell gon-
dolni, mit tesznek a magya-
rok azért, hogy a cigányok
számára vonzó legyen felvál-
lalni a magyar identitást is.
Az RMDSZ stratégiája arra
ösztönzi õket, hogy felvállal-
ják kettõs kisebbségi helyze-
tüket”. Simon András, a ro-
ma jogvédelemmel és az et-
nikai kapcsolatépítéssel fog-
lalkozó Újjászületés Egyesü-
let ma-rossárpataki elnöke
úgy nyilatkozott: a Maros
megyei településen minden
roma magyarnak vallja ma-
gát, így ott valószínûleg nem
okoz majd konfliktust a nép-
számlálásra vonatkozó adat-
szolgáltatás. A korábban la-

punknak nyilatkozó Fosztó
László szociálantropológus
arra figyelmeztetett, a nem-
zeti hovatartozás érzése nem
állandó, nagyon sok ténye-
zõtõl függ, hogy ki minek
vallja magát. Ugyanazon a
családon belül a családtagok
vallhatják magukat román-
nak, cigánynak vagy ma-
gyarnak is.

Visszakövetelt 
roma identitás

A Romani Criss országos
roma jogvédõ szervezet kép-
viselõi azonban úgy fogal-
maztak: mint ahogy minden
nemzeti kisebbségnek Ro-
mániában, úgy a romáknak
is fontos az etnikai identitás
erõsítése és képviselete, ez a
közösség csak saját „célcso-
portja” lehet. Megtudtuk: a
szervezet a következõ idõ-
szakban fokozottan odafi-
gyel arra, hogy felvilágosítsa
a romákat az identitásválla-
lás fontosságára, mert –
mint mondják – ez a közös-
ség hosszú ideje a kulturális
megfosztottság állapotában
él, nagyon sok a lemaradás,
amit most be kell hozni. A
felmérést, amelyre az
RMDSZ-hez hasonlóan a
roma jogvédõk is saját stra-
tégiával készülnek, kiemel-
ten fontosnak tartják. Úgy
vélik: a következõ évek ro-
mapolitikáját is jelentõsen
befolyásolni fogják az új
adatok. 

Ragaszkodnak német identitásukhoz az erdélyi svábok

Schwäbische és romanes...

Folytatás az 1. oldalról

Vasile Neagovici, a Sanitas
szakszervezet Kovászna
megyei elnöke megerõsítet-
te: dacára annak, hogy a
szaktárca ultimátumot
adott, és ettõl a hónaptól
már nem biztosított a kór-
ház finanszírozása, addig
folytatják tiltakozó akció-
ikat, míg az Egészségügyi
Minisztérium kielégítõ mó-
don nem rendezi az intéz-
mény helyzetét. 

Klíma kontra 
beruházás

Ha nem születik megegye-
zés, akkor egy hét múlva száz
fõbõl álló küldöttség utazik
Bukarestbe, az átszervezés el-
len tüntetõk a minisztérium
épülete elé vonulnak. Maria
Teodorescu, a Romániai
Izomsorvadásos Betegek
Egyesületének elnöke lapunk
kérdésére elmondta: azért
ilyen kitartóak, mert 35 ezer
beteget képviselnek, a bodza-
fordulói ellátást pedig elégte-
lennek és a hideg helyi klíma
miatt rossz minõségûnek
tartják. A szaktárca azért tart
ki az átszervezés mellett,
mert Bodzafordulón jelentõs
beruházással az elõpatakinál
korszerûbb körülményeket
teremtettek. 

Kísértetkórház 

Buzãu megyei pâscovi
kórházban 12 idõs maradt

az átszervezés után, annak
ellenére, hogy napokon át
folyt a költöztetés. Az ápol-
tak április elsején összecso-
magoltak, és bõröndjeiken
ülve várták a betegszállító-
kat – akik öt nap elteltével
sem jutottak odáig, hogy
más intézménybe vigyék
õket. „Éjjel-nappal dolgo-
zunk, a betegek egy részét
sehol nem akarják fogadni.
Nagyon rossz a hangulat,
panaszkodnak a kórházban
lévõk, panaszkodnak a
hozzátartozók, és mi egyre
reménytelenebbül várjuk a
megoldást” – nyilatkozta
az egykori kórház egyik
aszszisztense. Mivel az in-
tézmény finanszírozását is
leállították az illetékesek, a
beutalt betegek számára a
helyi lakosok visznek be
adományként élelmet. 

A legnehezebb helyzet-
ben az egyedülálló idõsek
vannak, számukra senki
sem nyújt segítséget. Az in-
gatlanban nincs sem víz,
sem áram, nem mûködnek
a telefonvonalak, a szak-
személyzetet pedig már
más kórházakba irányítot-
ták át. 

Cseke Attila miniszter
kedden közleményben rea-
gált a felmerülõ nehézségek-
re. A tárcavezetõ hangsú-
lyozta: idõben jelezték a
kórházak menedzsereinek a
határidõket, ezért a betege-
ket sújtó sajnálatos szerve-
zetlenségért õket terheli a
felelõsség. 

Baloga-Tamás Erika

Megkezdte mûködését a
nyolcadikosok számára

szervezett iskolabörze Szé-
kelyudvarhelyen. Az im-
már hagyományossá vált
rendezvénnyel a Hargita
Megyei Pszichopedagógiai
Központ a falvakból érke-

zõknek és a városi diákok-
nak is választási lehetõsé-
get kínál. A sulibörzén a
város nyolc középiskolája
népszerûsíti magát: szóró-
lapokkal, plakátokkal, a be-
mutatkozó iskolák diákjai-
nak mûsoraival csábítják az
érdeklõdõket az oktatási
„toborzón”. Tavaly ötszáz

iskolaválasztó volt kíváncsi
a kínálatra, idén várhatóan
még többen vesznek részt a
seregszemlén: az általános
iskolák szervezetten viszik
a végzõs osztályokat abban
bízva, hogy mindenki a ké-
pességeinek és felkészültsé-
gének legmegfelelõbb intéz-
ményben tanul tovább.

„Nagyon fontosnak tartom
ezt a börzét, mert itt egy
helyen, ellenõrizhetõ mó-
don kapnak meg minden
információt a gyerekek, él-
ménnyé válik az iskolavá-
lasztás” – nyilatkozta la-
punknak a helyszínen osz-
tályával együtt jelen lévõ
Moisa Sára osztályfõnök. 

Sulibörze SzékelyudvarhelyenUtcán maradtak a betegek
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Baló Levente

Honnan indult a magyar
és a román színház szétválá-
sának gondolata? 
– Volt korábban egy igazga-
tó, Petre Panait, aki elkezdte
a magyar társulat belsõ életét
górcsõ alá venni, és beleszólt
a szereposztásba is. Ebben
az idõben került a megyei
RMDSZ és tanács élére az a
vezetés, amely ma is van.
Késõbb személyi változások
történtek a színház vezetésé-
ben, amelyek az elõzõhöz
képest jobb helyzetet terem-
tettek. Így elkezdõdhetett ki-
sebb lépésekkel az önállóso-
dás. Megjelenhetett a szín-
ház homlokzatán magyarul
is az intézmény neve, aztán a
mûvészbejáratnál a két tár-
sulat névadóinak dombor-
mûvei. De továbbra is fe-
szültségek voltak, elsõsorban

a költségvetés miatt, ki men-
nyi pénzt használ fel, meny-
nyi nézõt hoz be, hasonlók.
Az önállósodás folyamata el-
jutott oda, hogy megtörtén-
jen a döntõ lépés, a társula-
tok önálló intézménnyé vá-
lása. És ezt mindkét társulat
munkatársai támogatták is.   

Milyen intézményeket
érint konkrétan az átszer-
vezés? 
– Nagyváradon három nagy
kulturális intézet van: a szín-
ház, ennek keretében mûkö-
dik a román, Iosif Vulcan
Társulat és a magyar, Szigli-
geti Társulat; a bábszínház,
amelyen belül szintén két tár-
sulat van: a román Arcadia
és a magyar Liliput; és van a
filharmónia, amelynek kere-
tében a szimfonikus zenekar
mellett van két néptánccso-
port, a román Criºana Nép-

tánccsoport és a magyar, a
Nagyvárad Néptánccsoport.
A januári tanácsi döntés ér-
telmében  magyar színház in-
tézményi keretei közé került
volna a Szigligeti Társulat, A
Liliput és a Nagyvárad Nép-
tánccsoport. A román szín-
ház keretei közé került volna
a Iosif Vulcan Társulat, az
Arcadia és a Criºana Nép-
tánccsoport, a filharmónia
pedig maradna rendeltetésé-
nek megfelelõen a klasszikus
zene elõadására.  

Hogy sikerült az átszer-
vezés szükségességérõl meg-
gyõzni a megyei tanácsot?
– Az RMDSZ-nek az volt az
érdeke, hogy minél szélesebb
támogatással rendelkezõ
döntés szülessen. Elõször a
megyei koalíciós partnerünk-
kel, a PNL-vel közöltük a
kezdeményezést. Amúgy

maguk is egy átszervezési ja-
vaslaton dolgoztak, nyilván
nem ilyen keretekben. Máso-
dik lépésben pedig a PSD és
a PD-L képviselõivel ültünk
asztalhoz. Ekkor mindenki
egyöntetûen támogatta az in-
dítványt, késõbb azonban a
PD-L kihátrált, saját helyi ér-
dekeinek megfelelõen. Ame-
lyek, személyes megítélésem
szerint, elvétett érdekek. A
januári ülésen a határozato-
kat a tanács, a szükséges két-
harmados többséggel meg is
szavazta. 

Ezt követte a román
média hisztériája és a
„színháztemetéses” tilta-
kozások...

– Mindez hamis hírverés
volt, hiszen nem akartunk
felszámolni egyetlen intéz-
ményt sem, csupán új, jobb
mûködési keretek közé he-
lyezni. Közben a színház ve-
zérigazgatója és a bábszínhá-
zé is aláírásgyûjtésbe kezdtek
a döntés ellen… Majd meg-
érkezett februárban a prefek-
tus átirata, amelyben kifogá-
sokat emel a szétválasztás
procedúrája ellen. Az egyik
kifogás például az volt, hogy
nincs jóváhagyásunk a név-
adó bizottságtól. A kifogások
egy részét figyelembe véve
módosító határozatok szület-
tek, és az intézmények szét-
válása elkezdõdött: alapító
okirat leadása, adószám kér-
vényezése. Március elején a
Nagyvárad Néptánccsoport
betagolódott az új keretbe, a
Szigligeti Színházba.  

Hogyan került bíróságra
az ügy?
– A prefektus a módosított ta-
nácsi határozatot megtámad-
ta a közigazgatási bíróságon.
Egyáltalán nem mellékesen:
ez március 15-én történt.
Majd ezt követõen eljött és
felolvasta Traian Bãsescu kö-
szöntését a magyar nemzeti
ünnep alkalmából. Az elsõ

tárgyalási idõpontot is meg-
kaptuk: a feleknek 2012 no-
vemberében kell megjelenni-
ük, hogy bemutassák állás-
pontjaikat. A prefektus dön-
tését, és a bírósági eljárás elin-
dítására választott idõpontot
cinikus lépésnek tartom.
Amíg nincs végleges és visz-
szavonhatatlan bírósági dön-
tés, addig a két intézmény
szétválasztásának folyamata
felfüggesztõdik. Hogy ez
meddig tart, nem tudni.  

A megyei tanács nem vár-
ta meg a per kimenetelét…
– A megyei tanács márciusi
ülésén jogerõs döntést ho-
zott a Nagyváradi Magyar
Színház létrehozásáról. Ezt
az egyszerû elnevezést vá-
lasztottuk azért is, hogy a
prefektus ne tudjon újra tá-
madni. Tekintve, hogy a
szétválás útja ellehetetlenült,
az új intézmény létrehozása
maradt az egyetlen járható
út számunkra.  

Mikor és hogyan fog a je-
lenlegi Szigligeti Társulat
betagolódni a Nagyváradi
Magyar Színházba? 
– Ennek megvan a módja, de
errõl most még nem szeret-
nék nyilatkozni.
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Magyar színház – peren kívül
Beszélgetés Szabó Ödönnel, a Bihar megyei tanács jogi bizottságának elnökével
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Kovács Zsolt

Két félbeszakadt mûvészi
pályát, az Irsai Zsoltét

(1957–2010) és a Kali Szabol-
csét (1971–2000) mutatja be a
sepsiszentgyörgyi Magma
Kortárs Mûvészeti Kiállító-
tér, a Mester és Tanítvány soro-
zat harmadik kiadásában. A
kiállítást kedden este KissPál
Szabolcs médiamûvész nyi-
totta meg, aki a tárlatra ki-
adott katalógus „mûvészbe-
szédét” is írta. KissPál felidé-
zi, hogy a kilencvenes évek
elején találkozott Irsai Zsolt
és Kali Szabolcs, Kolozsvá-
ron közösen béreltek lakást,
és ott alakult ki köztük a bo-
nyolult mester-tanítvány kap-
csolat. „Kali Szabolcs kevés
fennmaradt mûvében helyen-
ként felismerhetõ Irsai gon-

dolatainak hatása, kiváltképp
a rajz redukált nyelvezetében
és koncentrált kifejezõerejébe
vetett hit vonatkozásában” –
írja KissPál Szabolcs. A Mag-
ma két felsõ termében Kali
Szabolcs installációja és egy
Irsai Zsoltról szóló installáció
látható, hallgatható. 

Bartha József kurátor a
Mesterrõl látható (hallható)
„kiállítás” magyarázataként
elmondta, hogy Irsai az
1993 elõtti munkáit nem
akarta kiállítani, azt köve-
tõen csak installációkat ké-
szített, amelyek felidézése
nehéz, sokszor meg éppen-
séggel lehetetlen lett volna.
Viszont szívesen és sokat be-
szélt a mûvészetrõl. Ezért
úgy próbálták õt közelebb
hozni a látogatókhoz, hogy
lakásából elhoztak öt széket,

ezekre leülve egy Irsaival ké-
szített rádióinterjú részletei
hallgathatók meg: gondola-
tai a mûvészetrõl.

Kusztos Attila, a tárlat
másik kurátora Kali Sza-
bolcsról elmondta, a fióknak
dolgozott, sok mûvét meg-
semmisítette, az összes meg-
maradt alkotását kiállították
a Magma három alagsori
termében. Kusztostól azt is
megtudtuk: Kali Szabolcs
tavaly szeptemberre terve-
zett emlékkiállítását Irsai
Zsoltnak kellett volna meg-
nyitnia – ám erre már nem
kerülhetett sor. 

A kiállítás szervezõi abban
bíznak, hogy a két mûvész
félbemaradt életmûve nem
merül feledésbe, a tárlat elin-
díthat egy reflektáló, feltáró
szakmai munkát. 

Félbeszakadt életmûvek
Nagyjából véglegessé vált a
20. Szent György Napok
programja, amely a nagykö-
zönség számára már el is ér-
hetõ a www.sepsi.ro honlapon
– jelentették be a szervezõk.
Ennek ellenére a következõ
hónapban a kínálat még bõ-
vülhet, de ezek többnyire
azok a programok, amelyek
mûködnek évek óta. 

Az idei Szent György Na-
pok egy új ötlettel is bõvült,
folytatta Grubisics Levente.
„Mivel az önkéntesség évét ír-
juk, azt ígértük, hogy mi is
hozzájárulunk ehhez oly mó-
don, hogy elindítunk egy úgy-
nevezett önkéntességi moz-
galmat. A www.sepsi.ro honla-
punkon lehet információkat
szerezni és egyben jelentkezni
is” – tette hozzá a fesztivál-
igazgató. A Szent György
Napokon fellépõ Miklósa Eri-
ka egyben Magyarország ön-
kéntességi nagykövete is. Má-
jus 3-án egy kerekasztal-be-
szélgetésre is sor kerül majd,
amelyen Miklósa Erika mel-
lett részt vesz a magyar kor-
mány néhány képviselõje is.
A beszélgetés célja, hogy bete-
kintést nyerhessünk a Ma-
gyarországon már mûködõ
önkéntesség helyzetébe.

A városnapok kínálatából
idén sem marad ki az ifjúsági
sátor, de a tavalyitól eltérõen
ebben az évben csak egy sát-
ra lesz a fiataloknak, amely-
nek programját a helyi ma-
gyar és román ifjúsági szerve-
zetek állítják össze. Ennek
helyszíne a Park Szálló elõtti
parkoló lesz. Vetélkedõk, hu-

morórák, élõ koncertek és le-
mezlovasok szórakoztatják
majd az odalátogatókat.

„Pozitív visszajelzés, hogy
meg kell ugyan dolgozni a tá-
mogatókért, de vannak olyan
cégek, illetve vállalatok, ame-
lyek önként ajánlják fel a ren-
dezvény támogatását. Idén
akkora összeget sikerült ösz-
szegyûjteni, hogy az önkor-
mányzatnak csak egyharmad
részben kellett hozzájárulnia
a rendezvényhez” – hangsú-
lyozta a fesztiváligazgató.

Dancs Zsolt programigaz-
gató néhány elõadást és fellé-
pést emelt ki az egyhetes kí-
nálatból, hozzátéve, hogy hat
hónapi kemény munka van
benne. Május elsején, a húsz-
éves Szent György Napok a
már hagyományos nyitó-
hangversennyel rajtol: Liszt
Ferenc-emlékestre kerül sor a
Georgius és a Csíki kamara-
zenekar közremûködésével,
vezényel Werner Gábor bu-
dapesti karmester. Az elsõ
nap másik kiemelt programja
a Magyar Állami Népi
Együttes táncelõadása.
Dancs Zsolt a színházi elõ-
adások közül a Pinokkió me-
semusicalt emelte ki, a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház produkcióját, valamint
az Égi Vándor címû musi-
calt, a veszprémi Pannon
Várszínház elõadását. Külön
öröm, hogy a városnapok
harmadik és negyedik napján
két bukaresti színházat látha-
tunk vendégül: a Bukaresti
Nemzeti Színházat a Dia-
loguri ºi fantezii în jazz címû

produkcióval, amelyet a
dzsesszlegenda Johnny Rã-
ducanu és Ion Caramitru szí-
nészmûvész ad elõ, valamint
a Nottara Színházat a Vari-
aþiuni enigmatice címû elõ-
adással, Alexandru Repant és
Mircea Diaconu alakításában
– mondta Dancs Zsolt. Min-
denképpen a kiemelkedõ
programok közé sorolható
Miklósa Erika világhírû kolo-
ratúrszoprán ünnepi koncert-
je, Fábry Sándor önálló hu-
morestje, valamint Földes
László Hobo Kossuth-díjas
mûvész Hármas oltár címû
önálló elõadóestje is. A hétvé-
gi koncertek további rangos
fellépõi Gerendás Péter és ba-
rátai, Mircea Baniciu és bará-
tai, valamint a Circus hungar-
icus címû lemez bemutató
koncertje és a HBB legna-
gyobb slágerei Hobo és ban-
dája elõadásában. A vasárna-
pi koncertkavalkádban igazi
csemegének számít a legen-
dás TNT zenekar 15 éves ju-
bileumi koncertje.

„Sikerült leszerzõdni az
angol Smokie együttest,
amely mind zenei, mind
színpadtechnikai szempont-
ból elõrelépés a Szent
György Napok történeté-
ben. Bizonyára sokakat ér-
dekel majd Beatrice és Nagy
Feró, a Pannonia Allstars
Ska Orchestra, vagy az idei
megasztárok fellépése is,
ahogyan a holland-német
diszkókirálynõ C. C. Catch
is” – árulta el Dancs Zsolt
programigazgató

(x)

XX. Szent György Napok

Csak másfél év múlva kezdõdik az a per, amelyben a köz-
igazgatási bíróság a nagyváradi magyar és román színház
szétválásáról dönt. A város kulturális intézményeinek átszer-
vezését kezdeményezõ Bihar megyei tanács azonban nem
várta meg a per végkimenetelét: a Nagyváradi Magyar Szín-
ház létrehozásáról határozott. Az ügy hátterérõl Szabó Ödönt,
az önkormányzat jogi bizottságának elnökét kérdeztük.

Irsai Zsolt, a „mester” élete utolsó éveiben szinte kizárólag csak installációkat készített Fotó: Magma
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„A világon soha nem tévéztek
még annyit, mint tavaly, egy

80 ország  138 ezer háztartásban
végzett felmérés szerint a tévéné-
zésre fordított átlagidõ az elmúlt
öt évben hat perccel nõtt a nagy-
világban, 2010-ben elérve a 3 óra
10 percet” – áll a francia Média-
métrie közvélemény-kutató egyik
részlegeként mûködõ Eurodata
TV Worldwide szervezet A világ
televíziós éve címmel közzétett ta-
nulmányában. „Bár sokan jósol-
ták, hogy a különbözõ képernyõk
– mobiltelefonok kijelzõi, számí-
tógépek, okostelefonok és iPad-
alkalmazások – elszippantják a
nézõket, a próféciák nem váltak
be” – kommentálta az eredmé-
nyeket Jacques Braun, az Euro-
data TV Worldwide alelnöke.

Románia az élmezõnyben

Európában a tévé elõtt töltött
idõ tavaly 2009-hez képest 17
perccel nõtt Nagy-Britanniában
és 11 perccel Németországban,
az elõbbiben 4 óra 2 percet, az
utóbbiban 3 óra 43 percet tett ki.
Franciaországban hét perccel
nõtt a „nézésidõ” és 3 óra 32 per-
cet jelentett. A globális átlaghoz
képest a románok egy óra 7 perc-
cel többet töltenek a tévékészülé-
kek elõtt, a tévézésére fordított
idõ így eléri a 4 óra 17 percet, az-
az az évi 65 napot. Bár a 2009-es

átlaghoz képest azonban öt perc-
cel rövidült a tévékészülékek
elõtt töltött idõ, a helyzet nem
biztató, ugyanis az idei év elsõ
hónapjában 2010 hasonló idõ-
szakához képest 4 perccel többet
tévéztünk, úgy tûnik tehát, hogy
sikerül behozni a „lemaradást”.
Január–március között napi át-
lagban 5 óra 12 percet töltött Ro-
mánia lakossága a tévémûsorok
társaságában.

Kína viszi a pálmát

Jacques Braun szerint a vizs-
gált idõszakban a nézettséget ki-
emelten növelte a sport, így a

vancouveri téli olimpia és a dél-
afrikai labdarúgó világbajnok-
ság, de a valóságshow-k egyre
nagyobb népszerûsége is sokat
nyomott a latban. A szakember
hangsúlyozta: a valóság-show
beszivárgott a legkülönbözõbb
mûsortípusokba mind a kereske-
delmi, mind a közszolgálati csa-
tornákon. „Az America,s got tal-
ent, a Big Brother címû amerikai,
a Secret Story címen futó francia
való világok a sportot nem szá-
mítva világszerte 40 százalékos
nézettséget értek el, és ezzel –
bár csak 1 százalékkal – meg-
elõzték a játékfilmekét” – hang-
súlyozza az alelnök. Az Egyesült

Államokban az átlagos napi né-
zettség 2010 februárjában elõ-
ször lépte túl az öt órát, neveze-
tesen a Superbowl közvetítése-
kor. Az amerikai futball döntõje
akkor történelmi rekordot ért el
a CBS tévében: 106,7 millió né-
zõje volt, ez a teljes nézõtábor 69
százalékát jelentette. Összeha-
sonlításképpen: az Oscar-díj ce-
remóniát „csak” 42 millióan
nézték. A Médiamétrie felméré-
se szerint a legtöbben Kínában
tévéznek. A kínai holdújév al-
kalmából rendezett ünnepi mû-
sort 2010. február 13-án 260 mil-
lió 628 ezren látták, ami világre-
kordot jelentett. 

Magyarország hatalmas lépést tett sötét kom-
munista múltjának a feldolgozása terén,
ugyanis digitalizáltak másfélmillió oldalnyi
titkos iratot az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárában õrzött, közel 4 kilomé-
ternyi archívumból. A fõleg megfigyelt szemé-
lyek adatait tartalmazó lapokat azonban fizi-
kai valóságukban is megõrizték – a restaurá-
lást és konzerválást a Norvég Alap támogatá-
sával végezték – és arra készülnek, hogy,
amennyiben a jogi keretek megengedik, közzé
is tegyék azokat. Nekünk csak az a kérdé-
sünk, hogy miért szükséges norvég támogatás
a magyar „sötét” múlt megvilágítására – mi-
ért nem áldozott akár valamelyik magyar mi-
nisztérium erre a célra – és vajon a digitalizá-
lás, a digitális úton való terjesztés révén nem
teremtõdik meg annak a lehetõsége, hogy
könnyedebben „átíródhasson” az a múlt,
amelynek a foszladozó papírfecnijeit már csak
az emlékezet tartja össze?

prier)

Kettõs tükör 
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Válasz Benkõ Sándor olvasói levelére

Igaza van kedves Benkõ Sándor (akinek
levelét tegnap közöltük – szerk. megj.), mi
azt írunk, amit az interjúalanyok monda-
nak nekünk. Legalábbis olyan szakmai
ügyekben, mint az energiafûz termesztése.
Csak nem gondolja, hogy felelõs agrár-
szakemberek véleményét leellenõriztetjük
az akadémiával? Az ön által említett két
„fûzfás cikkben” például Fodor István is-
mert szatmári agrármérnök, a megyei me-
zõgazdasági kamara igazgatója nyilatko-
zott. Persze, az ön érzékenységét és érde-
keltségét érthetõen sértheti, hogy például a
szatmáriak nem a székelyföldi
Kontrastwegetõl vásárolják a szaporító-
anyagot, hanem a sokkal közelebb lévõ
magyarországi cégektõl, annál is inkább,
mert a szakismeretet is inkább onnan kap-
ják. Ilyen az élet és az üzlet. Mindenki az
olcsóbb és könnyebb megoldást keresi, ez
csak természetes. S bosszankodunk, ha
nem mindig jön be. Vallja be, ön is. 

Sike Lajos

A tavalyi év folyamán 300 új tévé-
csatornát indítottak az Európai
Unió tagországaiban – akárcsak
az elõzõ években, a legnépszerûb-
beknek a sportcsatornák bizonyul-
tak, így ezekbõl 47 újat létesítettek.
Nem sokkal maradt le mögöttük a
pornó sem, az Unióban összesen
32, felnõtteknek szóló tartalmat su-
gárzó csatornát hoztak létre, míg a
könnyed szórakoztatást 26 adó vál-
lalta fel. A meglévõ tévéknek vala-
hogy helyt kell állniuk az újoncok-
kal szemben – ennek a helytállás-
nak köszönhetjük azokat a sport-
csatornákat, amelyek csak és kizá-
rólag labdarúgást értenek sport
alatt, és ezen belül is a klubtulaj-
donosok alpári észosztásait, a focis-
ták magánéleti botrányait, éjszakai
kicsapongásait, ezáltal egyfajta
bulvárfocivá alacsonyítva a tsu-

küh és a tlacstli Cambridge-i fej-
lesztését. De hasonló helyzetben
vannak, a szintén angol BBC min-
tájára született honi (de nem csak)
hírtévék is. Ott van például a „Noi
facem realitatea” (Mi teremtjük a
valóságot) szlogennel is nyomult,
tízéves Realitatea TV, amely anno
román BBC-ként aposztrofáltatta
magát. Most – a médiapiac alaku-
lása miatt is – elveszíteni látszik
húzóerejét, azaz szép lassan átszer-
vezi magát a szintén brit, de ezút-
tal bulváros médiagyakorlathoz,
sajátos honi ínyencségekkel fûsze-
rezve azt. A (jó értelemben) folyton
fecsegõ csatorna szép lassan egyfaj-
ta mozgóképes Cancanná alakul,
olcsó, gusztustalan hírekkel áraszt-
va el a nézõt, beszélgetõs mûsorai-
ban a közszereplõk szennyesét tere-
getve. A jellegtelen, tét nélküli talk-

show-k vezetõi úgy tesznek, mintha
mindenhez értenének, azonban
mindenben csak a botrányt, a
szenzációt keresik, sajátosan
(félre)értelmezve Walter Lippmann
kijelentését, miszerint „a sajtó
olyan, mint egy pásztázó fénykéve,
amely állandóan körbejár, egyszer
az egyik, majd egy másik eseményt
emelve ki a sötétségbõl, láthatóvá
téve azt”. A nézõ – természetesen a
média közbenjárásának köszönhe-
tõen – elítéli Sorin Ovidiu Vîntu
tulajdonost és nem ad hitelt szavai-
nak, miszerint „csak a bulvároso-
dástól igyekszik megmenteni a csa-
tornát”. Hogy valóban igazat
mondott-e SOV vagy sem, jelen
esetben lényegtelen – a tyúk vagy a
tojás volt elõbb kérdés médiás vál-
tozatára kellene válaszolni. Ese-
tünkben azt nem lehet tudni, hogy

azért zabálja-e a nép a bulvárt,
mert azzal tömik a gyomrát, vagy
azért tömik a gyomrát a tabloid
tartalmakkal, mert már csak azt
fogadja be… A médiavállalkozáso-
kat (többnyire csak) olyan emberek
irányítják, akiknek sokkal fonto-
sabb a profitszerzés, mint a minõ-
ség teremtése. A médiát (lassan
csak) olyan emberek fogyasztják,
akiket sokkal jobban érdekel a más
szennyese, mint a sajátjuk. Úgy
tûnik a médiavállalkozások csak a
bulvár által mennek elébb – vagy
csak azzal viszik õket a nézõk,
akiknek Bãsescu emlékezetes „po-
fozkodása” többet ért a gazdasági
világválságra vagy a kampányra
vonatkozó igazi híreknél. Sok bul-
vár hírt gyõz.

Farkas István

Médiagnózis

Bulvárosodás, a médiavalóság

Az ország lakossága átlagosan évi 65 napot tölt a tévé elõtt. A varázsdoboz a fiatalok körében is hódít

Erdélyi turnén a Drakula árnyéka

Ma este hat órától a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem Bartók termében mu-
tatják be Szõczi Árpád díjnyertes a Drakula
árnyéka – a romániai forradalom kitörésének
valódi története címû dokumentumfilmjét.
Az alkotás ezt követõen április 13-ig több
erdélyi városban (Kolozsvár, Zilah, Szat-
márnémeti, Székelyudvarhely, Marosvásár-
hely és Sepsiszentgyörgy) is látható lesz, a
vetítéseket a rendezõvel való kötetlen be-
szélgetések követik, Szõczi Árpád beszá-
mol a Szekuritáté archívumában végzett
kutatásainak legújabb eredményeirõl is.

ÚMSZ

Az ENSZ Budapestre látoga-
tó emberi jogi fõbiztosa sze-

rint továbbra is módosításra szo-
rul a magyar médiatörvény, a
kormány azonban úgy látja: a
törvény és a magyar jogrendszer
egésze minden garanciát tartal-
maz a sajtószabadság sokszínû-
ségére. Frank La Rue és Kovács
Zoltán infokommunikációs ál-
lamtitkár közös sajtótájékozta-
tón ismertették tárgyalásuk
eredményét, amely azonban
nem hozott elõrelépést a vitá-
ban. Frank La Rue, a Népszabad-
ság tudósítása szerint a véle-

ménynyilvánítás szabadságának
elõsegítéséért és védelméért fele-
lõs különleges jelentéstevõje
diplomatikusan, de erélyesen fi-
gyelmeztette Magyarországot a
szólásszabadság korlátozásának
veszélyeire. A biztos a sajtótájé-
koztatón hangsúlyozta, hogy a
televíziós, rádiós mûsorszolgál-
tatásokat, mivel állami tulajdo-
nú frekvenciákat használnak, le-
het szabályozni, „de a tartalmat
nem”. La Rue ugyanakkor üd-
vözölné, ha több párt is képvise-
letet kapna a médiatanácsban,
és ha rövidebb idõre bíznák meg
a tanács tagjait és a hatóság ve-
zetõit. Kovács Zoltán a lap be-

számolója szerint azzal vála-
szolt a biztos kifogásaira, hogy
nincs szükség változtatni a tör-
vényen, de ugyanakkor nincs
olyan törvény amit, ha bebizo-
nyosodna a mûködésképtelen-
sége, ne lehetne megváltoztatni.
Kovács szerint a tagok kilenc
éves mandátuma a függetlenség
garanciája és a médiatanácsban
„nem a kormány delegáltjai”,
hanem olyan szakemberek ül-
nek, akik függetlenségét a tör-
vény garantálja. Az államtitkár
leszögezte, „jelen pillanatban a
kormánynak nincs oka arra,
hogy változtasson a médiatör-
vényen”. 

ENSZ: nem jó a médiatörvény

Fotó: Tofán Levente



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
10.55 Egy boldog cigány
(dokumentumf.)
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Kalando-Zoo 
a Kifutók mögött
15.45 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
16.15 Szoroki - A cigány
főváros (dokumentumf.)
16.35 Beavatás
16.50 Arcélek
Szórádi Ferenc 
hangszerkészítő
17.05 Roma Platform Gála
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés Monicomp Liga 22.
forduló
Videoton FC - ZTE FC
22.00 Élet a Marson
(angol sor.)
21.55 Dunasport
23.00 Macska-jaj (jug.-
francia-német filmszat.)
1.10 Váltó
1.20 Kikötő
1.35 Liszt Ferenc Kamara-
zenekar játszik
2.00 Kikötő - Friss (ism.)
2.20 Labdarúgó-mérkőzés
(ism.)
4.15 Lélek Boulevard

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az utolsó piszkos
tánc (kanadai filmdráma)
13.05 Don Juan DeMarco
(amerikai film) 14.55 Dr.
Végzet (amerikai akció-
film) 16.35 A tűz hegye
(új-zél.-amerikai kataszt-
rófa film) 18.30 Egy gyil-
kosság forgatókönyve
(amerikai thriller) 20.25
A hetedik tekercs (kaland-
film, 3. rész) 22.10
Rambo 2 (am. akciófilm)
23.55 Lopakodók (ameri-
kai-perui akciófilm)

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 (tö-
rök sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Ellenállásteszt –
szórakoztató műsor 21.00
A hős (hongkongi akció-
film, 1997) 23.00 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 0.00 Holtak naplója
(amerikai horror)

7.00 Napraforgó 9.00
Többszemközt ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15
Többszemközt ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Hír-
adó 17.50 Egészséges
percek 18.00 Reggeli te-
refere ism. 18.30 Híradó
19.30 Esti Híradó 20.00
Vigh Emese: Haza a ma-
gasban: Ruha István -
portréfilm 21.00 Kultúr-
csepp, ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró ism. 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) 0.45 Clase
406 (sorozat)

FILM+ACASÃ
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m1, 22.40
Transylvania

A szenvedélyes Zingarina Romániába utazik a barátnőjével,
Marie-val. Eltökélt célja, hogy megkeresse szerelmét, Mi-
lánt, kinek gyermekét a szíve alatt hordja, és aki egy szó nél-
kül elhagyta őt. Ám a várva várt találkozás csak fájdalmat
tartogat számára, a férfi durván elutasítja. A szerelmében
elárult lányt az őrület kerülgeti, képtelen hazamenni a barát-
nőjével, helyette a cigányéletét választja. 

DUNA Tv, 23.00
Macska-jaj

Grga Pitic - a cigány keresztapa és szemétdombkirály - és
Zarije, egy cementüzem büszke tulajdonosa, régi jó barátok,
bár vagy 25 éve nem találkoztak. A már nyolcvanas éveiket
taposó, betegségekkel küszködő két zsivány kölcsönös tisz-
teletben élt át együtt bűnt és bűnhődést. Zarije fia, Matko, a
semmirekellő naplopó, mivel saját apját nem meri megkérni,
Grgától kér pénzt kölcsön.

m2, 23.05
Édes2kettes

A két kalandvágyó hongkongi srác, Lai és Ho, azért jött Ar-
gentínába, hogy világot lásson. Valaha szerelmesek voltak
egymásba, ma már csak az emlékekből élnek. A dolgok vég-
képp elfajulnak, amikor útban az Iguacu vízesés felé Ho fa-
képnél hagyja barátját a kihalt országút közepén. Lai le van
égve, felcsap kikiáltóembernek az egyik buenos aires-i tan-
góbár elé, hogy pénzt spóroljon a hazaútra.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A hangszerkészítés
mesterei
10.25 Közös 
hazánk volt Róma
10.45 Hrvatska kronika
11.15 Ecranul nostru
11.40 Körzeti magazin
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Kalandozó
15.10 Jelfogó (ism.)
16.05 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. sor.)
16.50 Úri házak titkai
(francia sor.)
17.45 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.10 Átjáró
19.35 Esti mese
20.00 Nomád Pláza 
- Három vándor (dok. f.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.15 Vér és rózsa 
(olasz drámasor.)
23.05 Édes2kettes
(hongk. filmdráma, 1997)
0.40 India 
- Álmok útján (sor.)
1.25 A királyi ház titkai
(sor.)

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 
szerelem (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
1.55 Döglött akták 
(am. krimisor.)
2.50 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra 
Pódium (ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
11.10 Babapercek
11.20 Teleshop
12.50 Árva angyal (ism.)
13.40 Zárlatos pasi 
(francia vígj., 2006)
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
20.20 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 A Nagy Duett
(show-műsor)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
0.25 Hősök (am. sor.)
1.25 Tények Este
2.00 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.00 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 
másként (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.)

10.00 Gyilkos sorok (soro-
zat) 11.00 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 12.00
A narancsvidék (sorozat)
12.55 Égből pottyant
(kan.-am. f. dráma) 14.45
A médium (krimisorozat)
16.45 CSI (ismétlés)
17.35 Gyilkos számok
(sorozat18.30 A dadus
(sorozat) 19.00 Jól nézek
ki! 20.00 Jóbarátok (sor.)
20.30 Két pasi (sorozat)
21.25 Gyilkos számok (so-
rozat) 22.25 Beugró Plusz
23.25 Éden

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Europa League:
Benfica - PSV, Porto -
Spartak 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
Europa League összefog-
laló 21.00 Wrestling
RAW 23.00 American
Gladiators

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Jelfogó (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Körzeti magazinok
15.25 Nemzet és védelem
15.55 Sírjaik 
hol domborulnak...
16.25 Tizenkét hónap 
az erdőn
16.55 Szomszédok 
(sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.25 India 
- Álmok útján 
(kaland sor.)
19.15 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 Transylvania 
(francia filmdráma, 2006)
0.20 Barangolások öt
kontinensen
0.50 Hírek
0.55 Sporthírek
1.00 Prizma
1.15 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
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
23.10 A tintahal 
és a bálna 
(amerikai filmdráma,
2005)
0.35 Lángoló 
szenvedélyek 
(angol-amerikai vígjáték,
1991)
2.10 Álmodozók 
(francia-angol-olasz film-
dráma, 2003)

5.00 Apropo TV (ism.)
6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Without Her
Consent (amerikai f. drá-
ma, 1990) (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 Az év embere
(amerikai dráma, 2006)

6.00 Híradó, Sport (live)
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sor.)
13.00 Híradó, Sport
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
20.20 A halál nyomában
(amerikai-angol-német-
francia-dél-afrikai akció-
film, 2004)
22.20 Szemben 
a sötétséggel (amerikai
akció-horror, 2009)
0.20 A halál nyomában
(amerikai-angol-német-
francia-dél-afrikai akció-
film, 2004) (ism.)

6.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat) (ism.)
7.00 Jane Doe: 
Ha szorul a hurok 
(amerikai misztikus film,
2007)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
(ism.)

10.00 A Vijelie 
család kalandjai
11.15 Az első nap 
– reality show
Letiţia Beraru műsora
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 A vasálarcos
(angol-am. kalandf., 1977)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 A bennfentes
(amerikai filmdráma,
1999)
Sz.: Russell Crowe, 
Al Pacino
0.00 Komédia óra
1.00 Erotikus film
3.00 Kickbox harcos 5.:
Dupla csavar 
(amerikai akciófilm, 1993)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 928
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos 
munkák 
- Moslékszállító
11.00 Szétépítők 
- Ami a festékben van
12.00 Amcsi motorok 
- Mark Buehrle motor
13.00 Autókereskedők 
- Mini 1000 City
14.00 Állítólag... 
- Fejest a szemétbe
15.00 Piszkos 
munkák 
- Bontóember
16.00 Hogyan 
készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Mark Buehrle motor
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Európai Alpok
20.00 Állítólag... 
- Szökés a börtönből
21.00 Szétépítők 
- Padlók
21.30 Hogyan készült?
22.30 Megrázó 
történetek 
- Félig ember, félig fa
23.30 Juliana új arca
0.30 Szeptember 11: 
A katasztrófa után
1.30 Amerika kapuja 
- 15 millió dolláros játék
2.30 Szétépítők
3.00 Állítólag...

5.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
6.00 Biznisz óra 
– gazdasági magazin
(ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.30 Ma a holnapról
14.55 Torna Európa 
bajnokság, 2011
18.00 Elmés ötletek
18.30 Elegem van! 
(amerikai vígjáték 
sorozat)
18.55 Adio
19.00 Biznisz óra
20.00 Torna Európa 
bajnokság, 2011, live
22.20 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik 
– szórakoztató műsor
0.00 A szélhámosok 
elméjében
1.00 Nagy lábon –
kultúrális magazin (ism.)
1.35 Vallomások (ism.)
2.25 Torna Európa baj-
nokság, 2011 (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 Nóták 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
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Ma Herman és János nap-
ja van.
A Herman férfinév a ger-
mán Hermann névbõl
származik, amelynek je-
lentése hadsereg + férfi.
Nõi változata: Hermina.
A János bibliai eredetû fér-
finév, a héber Yohhanan
névbõl, illetve ennek latin
Johannus formájából szár-
mazik, alakfejlõdése:
Joannes-Joanes-Joános-Já-
nos. Jelentése Jahve meg-
kegyelmezett. Nõi párja:
Johanna.
Holnap a Dénes, Valér és
Valter nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 529 – Az európai jog-
rendszerek alapját alkotó
római jog elsõ kodifiká-
ciójának, a Corpus Juris
Civilisnek a kihirdetése a
Bizánci Birodalomban.
• 1848 – Megalakul Bat-
thyány Lajos kormánya.
Tagjai: Szemere Bertalan
belügy-, Deák Ferenc
igazságügy-, Kossuth La-
jos pénzügy-, Klauzál Gá-
bor földmûvelés-, ipar- és
kereskedelemügyi, Mé-
száros Lázár hadügy-,
Eötvös József vallás- és
közoktatásügyi, Széche-
nyi István közmunka- és
közlekedésügyi, Ester-
házy Pál, a király szemé-
lye körüli miniszter.
• 1919 – Bajorországban
kikiáltják a tanácsköztár-
saságot.

• 2007 – Elindul a Nemzet-
közi Ûrállomásra a magyar
származású ûrturista,
Simonyi Károly.

Vicc
Õrmester: 
– Közlegény, maga nem je-
lent meg az álcázási gyakor-
laton!
Közlegény: 
– Honnan tudja?

Recept
Sajtos csirke tésztával 
Hozzávalók: csirkemell, olí-
vaolaj, vaj, sajt, ételízesítõ,
liszt, tej, makaróni.
Elkészítése: A csirkemellet
lefilézzük. Olívaolajat és va-
jat hevítünk egy serpenyõ-
ben, és hirtelen megsütjük a
csirkemelleket. Utána felönt-
jük húslével, és kb. 15-20 per-
cig fõzzük. Végül megvárjuk,
míg a húslé elfõ, és lepirul a
hús. Közben a tésztát meg-
fõzzük. Egy edényben vajat
melegítünk, kis lisztet szó-
runk bele, majd felengedjük
tejjel. Reszelünk bele sajtot,
ételízesítõvel ízesítjük. Egy
tálat kivajazunk, belelerakjuk
a húsokat, ráöntjük a sajt-
szószt, megszórjuk reszelt
sajttal. Betesszük a forró sü-
tõbe kb. 15 percre, míg a sajt
megpirul. A kifõtt tésztát ab-
ba az edénybe tesszük, ame-
lyikben a húst sütöttük (így
ízletesebb lesz a tészta). 
A tésztát a maradék sajt-
szószal tálaljuk, és rárakjuk a
ropogósra sült húst.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy anyagi vita felborzolja a ke-
délyeket, de hamar megoldódik a
nézeteltérés. Erre sem a párjá-
nak, sem az ön lelkiismeretének
nincs szüksége. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma érdemes kompromisszumos
megoldásokat keresnie. A hold-
hatás érzelmeket, vonzalmakat
ébreszt önben. Valakivel találko-
zik, aki romantikával közeledik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma az Ikrekbe ér a Hold. Szinte
túlteng önben az energia. Egy
baráti beszélgetés alkalmával tit-
kok birtokába jut. Magánéleti
boldogság várja.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Elbizonytalanodik az érzéseiben.
Úgy érzi, hogy a párja nem
õszinte önhöz. Veszélyes állapot,
késedelem nélkül tisztázza a
helyzetet.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A bolondos hónapban egy régi
szeretõ többször jut az eszébe. Ké-
pes lesz hazugságokba bocsátkoz-
ni. Ne viselkedjen úgy, mint egy
kamasz, mert könnyen kirakhat-
ják a szûrét.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Olyan viszonyról szerezhet tudo-
mást, amely segít megérteni a
történéseket. A nagy pofon óva-
tossá teszi. Ne keverje a kártyát
senki háta mögött.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Párja arra vágyik, hogy ön job-
ban kimutassa szeretetét. Képes
lesz lódítani, mert azt képzeli,
hogy ezt várják öntõl. Ne tegye,
végre legyen õszinte, önmagához
is!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Elégedetlenségek és sikerek vált-
ják egymást áprilisban. Néha
úgy érzi, hogy nem boldogul,
máskor pedig szinte szárnyal.
Legyen elõvigyázatos, ha köl-
csönt akar felvenni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Itt a tavasz, és ön tele van élettel,
reménnyel. Számos beteljesülés,
elismerések biztatják, ha belevág
a sûrûjébe. Szerencsére kiegyezik
az ellenlábasaival.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Tartsa magát távol a pénzügyi
kockázatoktól és a felesleges ki-
adásoktól. Töltsön kellemes órá-
kat baráti körben, vagy ha leg-
jobban arra vágyik, kezdjen egy
új románcot.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szabaduljon meg azoktól a ma-
gatartásformáktól, amelyek visz-
szahúzzák. Koncentráljon arra,
hogy megszilárdítja anyagi alap-
jait és a közeli kapcsolatait.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Most a kivárási taktika a legjobb
megoldás, mivel egy problémás
ügyet szeretne megoldani. Sem-
mit ne siessen el. Ön számára elõ-
nyösen oldódik meg ez a helyzet.
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