
Megrázó felvételekkel illuszt-
rálta tegnap Cseke Attila

egészségügyi miniszter, miért van
szükség a kórházak átszervezésé-
re. A képeken a felszámolásra ítélt

bãneasai kórház egyik betege lát-
ható, akinek testén a megfelelõ el-
látás hiányában tátongó sebek ala-
kultak ki. Az RMDSZ tegnap ki-
állt minisztere mellett. 3. oldal 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1140 ▼
1 amerikai dollár 2,8380 ▼
100 magyar forint 1,5404 ▼

Licit a tavasz színeire

Bõvül az erdélyi mûalkotások iránt érdeklõ-
dõ mûgyûjtõk köre: Bukarestbõl, Marosvá-
sárhelyrõl és Csíkszeredából is érkeztek a
kolozsvári Quadro Galéria kedd esti tavaszi
aukciójára, ahol huszadik századi erdélyi
képzõmûvészek alkotásaira licitáltak.

Hoszni Mubarak: 
kórházban és letartóztatásban

Bizonytalan Hoszni Mubarak volt egyipto-
mi elnök egészségi állapota. A 82 éves poli-
tikust kihallgatta a rendõrség, közben szív-
rohamot kapott, s bár letartóztatták, kór-
házba került. A volt elnök minden vádat ta-
gad. Kihallgatták Mubarak két fiát is.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Schengenre nyitja kapuit
a szatmárnémeti repülõtér

Az országban az elsõk közt a szatmárné-
meti repülõtér kész a schengeni övezethez
való csatlakozásra. „Nemcsak a szükséges
korszerûsítéseket és bõvítéseket végeztük el,
de az elismervényt  is megkaptuk” – mond-
ta el lapunknak Vasile Fechete igazgató.

Aktuális 2

Az erõszak 
mezítelen valósága
2011 Romániája is egy ilyen, bomlásban
lévõ társadalom, ahol az erõszak fokoza-
tosan átitatja a mindennapokat. A csalá-

don belüli erõszaktól a nemi
erõszakig, a médiát elözönlõ
agresszivitástól az államha-
talom – immár sajtótájé-
koztatókon bemutatott ké-

pekben is megnyilvánuló
– brutalitásáig a valóság
a maga mezítelen kegyet-

lenségében tárul
elénk.

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

Riadalommal vették tudo-
másul Alsórákos lakói, hogy

a törvényszék szabadlábra he-
lyezte a múlt hét végi verekedés
gyanúsítottjait. A hír hallatán
még feszültebbé vált a viszony a
romák és a magyarok között a
Brassó megyei településen. Ko-
vács Attila, a Brassó megyei
RMDSZ elnöke úgy véli, a tör-
vényszéki döntés után már nem
biztos, hogy meg tudják akadá-
lyozni a legutóbb karhatalmi
erõvel megfékezett tömegvereke-
dést. Haller István jogvédõ sze-
rint provokált konfliktusról van
szó, az alsórákosi történések is-
métlik a 18 évvel ezelõtti hadré-
vi forgatókönyvet. 7. oldal 

Haller: Hadrév

kísért Rákoson
ÚMSZ

Hatszázszor kisebb a megen-
gedettnél az esõvízben és juh-

tejben kimutatott radioaktívjód-
koncentráció, következésképpen
semmiféle veszély nem fenyegeti
a lakosságot – mondta el a tegna-
pi kormányülésre szakemberként
meghívott Nicolae Victor Zamfir.
A Horia Hulubei Atomfizikai
Kutatóintézet igazgatója hozzá-
tette: Slãnic térségében 0,05 Bq/l
értéket mértek, ami rendkívül ala-
csonynak számít a megengedett
300 Bq/literhez képest, ezért ár-
talmatlan az emberi szervezetre.
Zamfir szerint a fõváros környéki
ismételt mérések még a Slãnicnél
kimutatott radioaktivitást sem ér-
ték el. Folytatása a 3. oldalon 

Végletesen fejlõdõ Erdély

Sokkolva védekezik Cseke

Cseke bizonyítéka: a bãneasai kórház nem kezelte egyik betege sebeit

A multinacionális vállalatok letelepedési preferenciái mellett az elvándorlás és az egykor össze-

függõ történelmi régiók szétszabdalása is hozzájárult ahhoz, hogy az erdélyi megyék egymástól

szögesen eltérõ gazdasági fejlettségi mutatókat produkálnak. Míg Kolozs megyében idén több

mint kétszázalékos fellendülést várnak az Országos Elõrejelzõ Bizottság szakemberei, a tõ-

szomszéd Bihar és Szilágy megyék ennek alig egyharmadát érik el, akárcsak Kovászna megye.

A „leszakadó” területek kilábalását a recesszióból problémásnak ítélik az elemzõk. 6. oldal 

Borbély: nincs 
sugárveszély
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A bruttó hazai termék növekedése és az átlagbér becsült összege 2011-ben, megyénként

Forrás: Országos Elõrejelzõ Bizottság  
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Röviden

Gyümölcsözõ együttmûködés

A MIÉRT küldöttségével közösen tekintet-
te át Winkler Gyula az ifjúsági szervezetek-
kel kialakított együttmûködés elmúlt egy
évét, ugyanakkor elkészítették a következõ
idõszak terveit. Az RMDSZ európai parla-
menti képviselõje és Babos Aranka, az
RMDSZ Hunyad megyei szervezetének if-
júsági alelnöke Brüsszelben találkozott Ja-
kab Adorján MIÉRT-fõtitkárral, Száfta
Szende kommunikációs referenssel, vala-
mint Ráduly Leventével és Barabás Melin-
dával, a MIÉRT munkatársaival.

Szerb rendõrök magyarul

Húsz alkalmazottját magyar nyelvtanfo-
lyamra küldi az újvidéki rendõrség – írja
internetes oldalán a Magyar Szó címû dél-
vidéki napilap. Az újvidéki rendõrség
nyelvtanulási akcióját üdvözölte Egeresi
Sándor, a vajdasági képviselõház elnöke is.

Véres tüntetések Jemenben

Egy tüntetõ meghalt, négy pedig megsebe-
sült a dél-jemeni Ádenben tegnap reggel,
amikor a biztonsági erõk tüzet nyitottak az
úttestet elbarikádozó fiatalokra. Eközben a
fõvárosban, Szanaában a rivális biztonsági
erõk összecsapásában tízen megsebesültek.
Tegnapra általános sztrájkot hirdettek
Szanaába, Ádenbe és más városokba.

Tömeges tüntetések Szíriában

Több száz szíriai nõ vonult ki a közel-keleti
ország tengerparti fõútvonalára tegnap, kö-
vetelve városuk, Baida tömegesen letartóz-
tatott férfi lakosainak szabadon bocsátását.
Mintegy ötszáz egyetemista tüntetett teg-
nap az észak-szíriai Aleppóban szabadság-
jogokat követelve, illetve szolidaritásukat
kifejezve a más városokban, így Deraában
és Bánjászban lezajlott tüntetések résztve-
võivel. A rendfenntartó erõk több diákot le-
tartóztattak, a tüntetést szétverték.

Irán nem ad kerozint

Irán leállította az európai repülõgépek fel-
töltését kerozinnal, megtorlásul azért,
hogy Európában sem látják el üzemanyag-
gal az iráni gépeket – idézte tegnap az
Irán címû kormánylap Mohammad Reza
Rahimi elsõ alelnököt. A vitatott iráni
atomprogram miatti gazdasági szankciók
szigorítása jegyében a fõbb nyugati olaj-
vállalatok õsz óta fokozatosan leállították
az iráni gépek üzemanyag-feltöltését az
európai repülõtereken.

Szili nemmel fog szavazni

Szili Katalin (képünkön) nemmel voksol az
alaptörvényre a hétfõi végszavazás alkal-
mával. A független országgyûlési képvise-
lõ szerint az alaptörvény elfogadhatatlan.

A Szociális Unió elvárná egy alkotmány-
tól, hogy az társadalomegyesítõ szerepet
töltsön be, ez az alaptörvény pedig ennek
nem tesz eleget.

Elefántcsontparton helyreáll a rend

A biztonság és a gazdaság gyors helyreállí-
tását ígérte Alassane Ouattara új elefánt-
csontparti elnök tegnap a polgárháború té-
pázta nemzetének, s megerõsítette, hogy le-
tartóztatott elõdjét elszállították a fõváros-
ból.  Azt azonban nem árulta el, hogy pon-
tosan hová szállították Laurent Gbagbót,
csak annyit mondott: az exelnök biztonsá-
gos helyen van.

Gy. Z.

Bizonytalan Hoszni Muba-
rak volt egyiptomi elnök

egészségi állapota – jelentette teg-
nap a MENA egyiptomi hírügy-
nökség orvosi forrásra hivatkozva
a sarm-es-sejki kórházból, ahol az
exállamfõt ápolják. A 82 éves po-
litikust, aki a tüntetések hatására
február 11-én mondott le az elnö-
ki tisztségrõl, kedden vették fel a
Vörös-tenger partján fekvõ város
nemzetközi kórházába. Utóbb
azt közölték, hogy aznap kihall-
gatták a vele szemben megfogal-
mazott vádak – erõszak alkalma-
zása a tüntetések során, közjavak
elsikkasztása – ügyében, de köz-
ben szívrohama volt. Az egyipto-
mi fõügyész tegnapi hivatalos

közlése szerint 15 napos elõzetes
letartóztatásba helyezték Muba-
rakot, aki az ellene felhozott vá-
dakat vasárnap tagadta.

Az állami televízió kedd esti
híradása szerint a májusban 83
éves bukott politikust Sarm-es-
Sejk kórházának intenzív osztá-
lyán kezelik. Az al-Ahrám címû,
kormányhoz közel álló lap híre
szerint Mubarak felszólítást ka-
pott, hogy jelenjen meg egy kairói
bíróság elõtt, mert el kívánják
számoltatni a tüntetések során le-
lõtt személyek haláláért és közja-
vak elsikkasztásáért. Kedden kel-
lett bíróság elé állnia, az ehhez
szükséges biztonsági intézkedése-
ket végrehajtották – állt a lapban.

A kórházi felvétel két nappal
azután történt, hogy az egyipto-

mi igazságszolgáltatás bejelen-
tette a volt elnök és két fia,
Gamál és Alaa berendelését.
Manszúr el-Iszávi belügyminisz-
ter közölte, hogy amennyiben a
felszólításnak nem tesznek ele-
get, akár le is tartóztathatják
õket, bár a bírói meghallgatás
még nem jelenti automatikusan
azt, hogy pert indítanak Muba-
rak ellen. Az ügyészek kihallgat-
ták Hoszni Mubarak megbukta-
tott államfõ mindkét fiát – jelen-
tették be kedden egyiptomi igaz-
ságügyi források. Alaa és
Gamál Mubarakot hûtlen keze-
léssel vádolják. A közvélemény
szemében azonban olyannyira
ellenszenvesek, hogy kedden
tüntetõ tömeg követelte a két
Mubarak-fiú felakasztását. 

Mubarak kórházban
Kihallgatták és letartóztatták a volt egyiptomi elnököt

A Mubarak család tagjai. Az ügyészek kihallgatták a megbuktatott egyiptomi államfõ mindkét fiát

MTI

Egyhangú megállapodással
elfogadták az Európai Unió

tagországainak külügyminiszterei
tegnap az EU Duna-stratégiáját,
és ezzel lényegében teljesült a ma-
gyar elnökség újabb kiemelt célja
– jelentette be az elnöklõ Marto-
nyi János a luxemburgi találkozót
követõen. A magyar külügymi-
niszter leszögezte, hogy a stratégi-
ával mindegyik tagállam egyetér-
tett, nemcsak a közvetlenül érin-
tettek. Olyan makroregionális
programról van szó, amely egy-

szerre terjed ki a gazdasági, az
infrastrukturális, a környezetvé-
delmi, az energiaügyi, a kulturális
és az oktatási együttmûködésre.

Remélhetõleg nem áll meg az
unió bõvítési folyamata, és a nyu-
gat-balkáni országok is hamaro-
san élhetnek az EU adta lehetõsé-
gekkel – mondta Kövér László, a
Magyar Országgyûlés elnöke teg-
nap Brüsszelben, az Európai Par-
lament (EP) és a Magyar Ország-
gyûlés kétnapos együttes ülésé-
nek megnyitóján. Jerzy Buzek
EP-elnök mellett Kövér László az
ülés társelnöke. 

Hírösszefoglaló

Õrizetbe vették a hétfõi, 12
halálos áldozatot követe-

lõ minszki metrórobbantás felté-
telezett elkövetõjét – jelentette be
tegnap a fehérorosz fõügyészség.
Andrej Sved, a fõügyészség veze-
tõjének a helyettese, a nyomozás
irányítója újságíróknak elmond-
ta, hogy a terrorcselekménnyel
kapcsolatban rendõrkézre került
egy másik személy, az elkövetõ
bûntársa is. Késõbb bejelentették,
hogy rendõrkézre került egy har-
madik személy is. Mindhárman
egy idõsek, 1986-es születésûek
és fehérorosz állampolgárok, de
nem minszkiek, büntetlen elõéle-
tûek, és minden kétséget kizáró-
an régóta ismerik egymást. Vallo-
másaik alapján közük volt egy
korábbi, 2005-ben Vityebszkben
történt robbantáshoz és a 2008
júliusában Minszkben elkövetett
függetlenség napi pokolgépes
merénylethez. Ezeket az értesü-
léseket azonban még ellenõrizni
kell – mondta a nyomozást veze-
tõ ügyész. Aljakszandr Luka-
senka fehérorosz elnök késõbb
megerõsítette, hogy a két gyanú-
sított beismerte bûnösségét, és
még két további merényletet is
bevallott. 

Õrizetbe vételek

Minszkben
ÚMSZ

A Ria Novosztyi által meg-
kérdezett nukleáris szakértõk

egyöntetûen úgy nyilatkoztak,
hogy csak egy szarkofág építésé-
vel oldható meg a földrengésben
végzetesen megsérült fukusimai
erõmû biztonságos lezárása.
„Nem hiszem, hogy a védõburok
építése elkerülhetõ lenne, a kér-
dés csak az, hogy milyen lesz a
szarkofág” – véli Leonyid Bolsa-
kov, az orosz Atomenergia Inté-
zet munkatársa Macumoto Ta-
keaki japán külügyminiszter
(képünkön) tegnap a tokiói parla-
mentben beismerte: országa ké-
sõn értesítette a külföldi nagykö-
vetségeket és a nemzetközi szer-
vezeteket arról, hogy a tengerbe
eresztettek tízezer tonnánál több,
enyhén sugárszennyezett vizet. 

Fukusimának

szarkofág kell

ÚMSZ

Két nagy erejû robbanás hal-
latszott tegnap Tripoli külte-

rületén – közölte egy helyi lakos.
Megerõsített hírek szerint
NATO-légicsapásokról volt szó,
amelyeket az észak-atlanti szö-
vetség a Moammer el-Kadhafi lí-
biai vezetõ ellenõrzése alatt álló
célpontokra mérhetett. A líbiai
felkelõk több NATO-légicsapást
sürgettek a líbiai válság ügyében
létrejött összekötõ csoport tegnap
megnyílt katari találkozója elõtt.
Manfred Lange tábornok közlése
szerint a NATO közben meg-
kezdte a szárazföldi hadmûvele-
tek elõkészítését. A katari tanács-
kozás tegnap döntött is a felkelõk
megsegítését szolgáló „átmeneti
finanszírozási mechanizmus” ki-
alakításáról. A nemzetközi cso-
port egyúttal lemondásra szólí-
totta fel Moammer el-Kadhafi lí-
biai vezetõt. Az ülés végén ki-
adott közlemény szerint a részt-
vevõk hangsúlyozták, hogy a vál-
ság rendezéséhez feltétlenül
szükséges Kadhafi távozása a ha-
talomból. Kadhafi kész önként
távozni a hatalomból, ha ellenzé-
ke teljesíti három feltételét – írta
tegnap az as-Sark al-Auszat címû
arab napilap saját, a felkelõk ke-
zén lévõ Bengáziból származó
információikra hivatkozva. Az
egyik feltétel: második legidõ-
sebb fia, Szaif al-Iszlám vegye át
a hatalmat, amíg nem választa-
nak új vezetõt az ország élére. A
második: semmilyen körülmé-
nyek között sem számûzhetik õt
„õsei földjérõl”. Harmadik felté-
telként pedig azt szabta, hogy a
hatalomátadás tisztelettel, az õ és
családja biztonságának szavato-
lásával történjék meg. A lap a lí-
biai vezetõ köreibõl is idézett egy
magát megnevezni nem akaró
forrást, aki szerint Kadhafi soha
nem látott mértékben hajlik a vál-
ság politikai rendezésére. 

Kadhafi feltételei

a távozásra

Indulhat a Duna-stratégia

ÚMSZ

Újabb tengeri olajfúró tornyot
ért baleset a Mexikói-öbölben,

nyolcvan kilométerrel a mexikói
Campeche szövetségi állam part-
jaitól: ezúttal a Petroleos Mexi-
canos (PEMEX) nevû, Ciudad de
Carmen városában székelõ állami
vállalkozás platformjába tört be
víz, ezért elsüllyedt. A Pemex sze-
rint a víz eddig ismeretlen okból
tört be a létesítménybe, még kedd
reggel. A cég szóvivõje a Latina
Press hírügynökségnek elmondta,
hogy a fedélzeten – amelyen laká-
sok is voltak, mivel a cég offshore

szálláshelyül szolgált az alkalma-
zottak számára – összesen 713
ember tartózkodott, akik közül
638 dolgozót a riasztást követõen
azonnal evakuáltak. A többiek
azért maradtak, hogy a mentési
munkálatokban vegyenek részt. A
felborult platform visszafordításá-
ra irányuló többszöri sikertelen kí-
sérlet után a mesterséges sziget el-
süllyedt, szerencsére azonban
nem kapott léket, és az kõolajter-
mékek sem gyulladtak ki, ezért
ezúttal nem került a természetet
károsító anyag a Mexikói-öböl vi-
zébe – szól a vállalat hivatalos
közleménye. 

Baleset a Mexikói-öbölben
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Egy adott társadalom
visszafejlõdésének legbiz-
tosabb jele az erõszak
térnyerése. Ez a vissza-

fejlõdés pedig lehet
gazdasági alapú, de
lehet morális-társada-

lomlélektani alapú
is, az elidegenedés
és a negatív szociá-

lis stimulusok eredménye. Ez utóbbi jelen-
ség figyelhetõ meg a fejlett nyugati társa-
dalmakban, elsõsorban az Egyesült Álla-
mokban, ahol az anómia – a közös társa-
dalmi értékek, normák dürkheimi meg-
gyengülése – nem hozható összefüggésbe a
gazdasági helyzettel, vagy ha igen, akkor
inkább fordított arányban. Vagyis: a jólét
hozza magával azt az állapotot, amelyben
a társadalom szabályozó hatása nem érvé-
nyesül, az anyagi helyzet romlásával pe-
dig inkább csökken, mint nõ a szociális
deviancia foka.
A világ kevésbé szerencsés felén azonban jel-
lemzõen egyenes arányban áll az elszegénye-
dés, a gazdasági helyzet romlása az erõszak-
kal. És a dolog legnagyobb tragédiája, hogy
a bomlásban lévõ társadalom egyre inkább
összetartozása alapjává teszi az erõszakot.
Ezeket a társadalmakat az igazságszolgálta-
tás teljes hiánya, káosz és büntetlenség jel-
lemzi, ahol az elkövetõk a legritkább esetben
kerülnek bíróság elé.
Ilyen társadalmakat találunk Európa kele-
ti felén, ahol az egymást felváltó diktatúrá-
kat olyan „eredeti demokráciák” követték,
amelyek csak a felszínt, a formát vették át
a fejlett nyugati világtól, ám mélyreható,
teljes szociális metamorfózisra nem voltak
képesek. Itt az erõszak egy olyan társada-
lom kaotikus és lesújtó állapotának kifeje-
zõdése maradt, ahol az emberi jogokat, az
emberi méltósághoz való jogot lefitymált
úri hóbortként kezelik nemcsak az emberek,
a közvélemény, a sajtó, hanem végsõ soron
maga az állam is.
2011 Romániája is egy ilyen, bomlásban
lévõ társadalom, ahol az erõszak fokozato-
san átitatja a mindennapokat. A családon
belüli erõszaktól a nemi, utcai vagy iskolai
erõszakig, a médiát elözönlõ agresszivitás-
tól az államhatalom – nemcsak, és nem is
elsõsorban tettekben, hanem szavakban és
immár sajtótájékoztatókon bemutatott ké-
pekben megnyilvánuló – brutalitásáig a va-
lóság a maga mezítelen kegyetlenségében
tárul elénk. 
Ez utóbbira az sem mentség, hogy a sajtó
túllõtt a célon, hogy a média igazságtala-
nul bírált egy bizonyos politikust, hogy ár-
tatlanul pellengérre állította. Mert brutali-
tásra brutalitással válaszolni: csakis újabb
erõszakot generálhat. Csak az államhata-
lom tekintélyének csorbulását, a társada-
lom bomlásának felgyorsulását eredmé-
nyezheti.

Az erõszak 
mezítelen valósága

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

Sokkoló fényképek bemuta-
tásával érvelt tegnap Cseke

Attila egészségügyi miniszter a
mandátuma idején elindított
kórházátszervezések mellett. A
felvételek a bãneasai kórház
egyik páciensérõl készültek, akit
az intézmény finanszírozásának
felfüggesztése után utaltak át a
megyei kórházba. A képek tanú-
sága szerint a 67 éves beteg tes-
tén a megfelelõ ellátás hiányá-
ban tátongó sebek, úgynevezett
felfekvések alakultak ki. A mi-
niszter szerint ez is azt bizonyít-
ja: a kisváros felszámolásra ítélt
kórháza képtelen volt gondját vi-
selni a pácienseinek. „Mit kezd-
jünk azzal az intézménnyel,
amelyben ilyen megtörténhet?
Hagyjuk, hogy ilyen esetek to-
vábbra is megtörténhessenek,
vagy inkább mégis próbáljuk
megreformálni a rendszert?” –
üzent Cseke azoknak, akik az
elmúlt napokban tüntetéseket
szerveztek a kórházak áta-
lakítása ellen. 

A miniszter azért hívott össze
sajtótájékoztatót, mert az utóbbi
napokban bírálatok kereszttüzé-
be került. A hazai közvélemény-
ben felkavarta a kedélyeket, hogy
nemrég a Konstanca megyei
Bãneasán szívinfarktusban, a
Vâlcea megyei Bãlceºti-en pedig
agyvérzésben halt meg egy beteg,
miután mindkét településen fel-
számolták a helyi kórházat, a
mentõszolgálat pedig nem tudta
idõben ellátni a betegeket. Emel-
lett az ellenzéki politikusok azzal
vádolták a tárcavezetõt, „etnikai
alapon” döntött a kórházak be-

zárását, összevonását, illetve át-
alakítását is magában foglaló re-
formlépésekrõl.

Az RMDSZ tegnap a védelmé-
be vette miniszterét. „Az
RMDSZ értetlenül figyeli az el-
múlt napok heves és agresszív mé-
diakampányát Cseke Attila egész-
ségügyi miniszter ellen” – olvas-
ható a szövetség közleményében.
Az állásfoglalás egyebek között
megállapította: a 2009-es kor-
mányalakítás során világos volt,
hogy az egyik legproblematiku-
sabb tárca vezetését elvállaló
RMDSZ-politikusnak nem lesz
könnyû dolga, ennek ellenére el-
fogadta a kinevezést, és vállalta
azt, hogy a hazai egészségügyi

rendszer több mint egy évtizede
húzódó reformját megvalósítja. A
dokumentum emlékeztet: az
egészségügyi tárca a helyi önkor-
mányzatokkal közösen több hó-
napon keresztül figyelte a kórhá-
zak mûködését, ezt követõen vá-
lasztották ki az átszervezésre java-
solt egészségügyi intézményeket. 

A minisztérium és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár szak-
emberei részletekbe menõ elem-
zést végeztek a kórházi ellátásra,
az intézmények fenntartására, de-
centralizálására és az informatikai
rendszerre vonatkozóan. Az
elemzés nyomán 67 intézmény
további fenntartását kórházként
nem javasolják, ezekkel az Egész-

ségbiztosítási Pénztár április 1-
jétõl nem köt szerzõdést orvosi el-
látásra. Ezzel párhuzamosan az
Egészségügyi és a Munkaügyi
Minisztérium kidolgozta az
„Idõsotthonok hálózatának fej-
lesztése” elnevezésû, országos ér-
vényû programot, amely lehetõsé-
get teremt 67 kórház idõsotthon-
ná való átalakítására, állami költ-
ségvetési finanszírozással – emlé-
keztet a dokumentum. 

„Az RMDSZ szerint az egész-
ségügyi rendszer reformja szük-
ségszerû a romániai társadalom
számára, ezért egyértelmûen tá-
mogatja Cseke Attila miniszter
tevékenységét” – szögezi le az ál-
lásfoglalás. 

Román lapszemle

Idén a romániai pásztorok az interneten is
értékesítik a bárányhúst. Attól tartva,
hogy a piaci konkurencia miatt nem tud-
ják majd eladni szezonális árujukat, egyre
több pásztor online hirdetési ajánlatokat
ad fel. (Adevãrul) George Brãiloiu, aki az
Emil Cioran-hagyaték gáláns megvásárlá-
sával került az újságok címlapjára, szén-
dioxid-kibocsátási kvóták eladásával sze-
rezte vagyonát. (România liberã) A fele-
sége elvesztése okozta szenvedés a kórhá-
zak Nagy Testvérévé változtatta Vasile
Barbut, aki a hazai egészségügyi rendszer
önkéntes megfigyelését végzi. Barbu rej-
tett kamerával járja a kórházakat, hogy
így védje a betegek jogait. (România liberã)

A német Deutsche Telekom mintájára a
Romtelecom áttért az internetes üzletre. A
romániai vezetékes telefonszolgáltató ál-
tal „mall”-nak nevezett online áruházban
Németországból származó termékeket le-
het rendelni. (Ziarul financiar)

Kórházukat féltik a bufteaiak. Cseke Attila miniszter az utóbbi napok tüntetéseire reagált

Sokkolva védekezik Cseke

M. Á. Zs.

„Nem ûzök csúfot sem ma-
gamból, sem azokból a kollé-

gáimból, akik mellém álltak, és
fõleg nem ûzök csúfot a pártom-
ból” – válaszolt tegnap Vasile
Blaga, a Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) egyik elnökjelöltje
arra a felvetésre, miszerint az ala-
kulat belsõ békéje érdekében vis-
sza kellene lépnie a május 14-i
tisztújításon Emil Boc pártelnök
javára. Mint arról tegnapi szá-
munkban beszámoltunk, Valeriu
Tabãrã mezõgazdasági miniszter
úgy fogalmazott, hogy a párttag-
ok többsége azt reméli, hogy
Vasile Blaga visszalép az elnökje-
löltségtõl, és leül tárgyalni Emil
Bockal. „Tabãrã úr megsért ezzel
a felvetésével. Jobban tenné, ha
megkérdezné saját területi szer-
vezetét” – mondta el Blaga arra
utalva, hogy a Fehér megyei PD-
L támogatását is magáénak tud-
hatja. Hozzátette: meggyõzõdé-
se, hogy jó eséllyel pályázik a
végsõ gyõzelemre. Önbizalmát
növelheti az is, hogy saját, Buka-
rest 3. kerületi PD-L-szervezete
85 igen és 3 nem szavazattal fo-
gadta el kampányprogramját, és
döntött támogatása mellett. Mint
ismeretes, a hét elején hárman
nyújtották be pályázatukat a na-
gyobbik kormánypárt elnöki
tisztségére, Emil Boc pártelnök
kihívói Vasile Blaga fõtitkár és
Theodor Paleologu volt mûvelõ-
désügyi miniszter lesznek. 

Blaga tagadja, 

hogy visszalépne ÚMSZ

A visszaszolgáltatási ügyek
nem tartoznak az Európai

Bizottság hatáskörébe – szögez-
te le Viviane Reding jogérvénye-
sülésért felelõs uniós biztos Tõ-
kés Lászlónak küldött válaszle-
velében annak kapcsán, hogy az
EP-alelnök a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium restitú-
ciója ügyében fordult hozzá feb-
ruárban. Mint ismeretes, az Or-
szágos Korrupcióellenes Igazga-
tóság (DNA) vádat emelt az Or-
szágos Restitúciós Bizottság há-
rom tagja ellen annak gyanújá-
val, hogy a Székely Mikó épüle-
tét jogsértõ módon szolgáltatták
vissza a református egyháznak.
Az EP-alelnök tegnapi közlemé-
nye szerint válaszlevelében

Reding „mindössze annak meg-
állapítására szorítkozik, hogy az
Európai Unió alaptörvényei ér-
telmében a restitúciós ügyek
nem tartoznak az Európai Bi-
zottság hatáskörébe”. Az EU-
biztos szerint az Unió csak ab-
ban az esetben élhetne jogorvos-
lási felszólítással egy tagállam
irányában, amennyiben az adott
ország egy uniós szintû törvény
alkalmazása során követ el kihá-
gásokat vagy sérti meg az Embe-
ri Jogok Európai Chartáját.
Hozzátette: az ingatlan-vissza-
szolgáltatásra vonatkozó tör-
vénykezés és ennek gyakorlatba
ültetése, a szubszidiaritás elvé-
nek megfelelõen Romániára tar-
tozik, és ekként szuverén dönté-
se, hogy milyen módon jár el az
ügyben. 

Román hatáskör a Mikó-ügy

Kovács Zsolt

„Most nem is az a kérdés,
hogy az EMNT-nek lesz-e

pártja, hanem az, hogy melyik ol-
dalon kíván részt venni a választá-
sokon” – jelentette ki tegnap
Szász Jenõ, a Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöke. Szerinte a nemzeti
oldalnak össze kell fognia, ezért
kész felajánlani „az MPP intéz-
ményes kereteit az EMNT jelölt-
jeinek”, amennyiben nem sikerül
bejegyeztetni a Erdélyi Magyar
Néppártot (EMNP). Szász „meg-
könnyebbülten” nyugtázta, hogy
az RMDSZ és az EMNT között
viták merültek fel. „Ha néhány
hónapja még úgy tûnt a két szer-
vezet összeborul, ez ma már kér-
déses” – fogalmazott az MPP-
elnök, aki szerint ezt jelzi az is,
hogy az áprilisra tervezett egyez-
tetésre sem kerül sor a két szerve-
zet között. „Ha az EMNT távolo-
dik egy lépéssel az RMDSZ-tõl,
akkor egy lépéssel közelebb kerül
a MPP-hez” – mondta Szász.
Hozzátette: kételyei vannak azzal
kapcsolatosan is, hogy sikerült
összegyûjteni az ország 18 me-
gyéjébõl és Bukarestbõl az EMNP
bejegyzéséhez szükséges támoga-
tó aláírásokat. Az MPP elnöksége
tegnap Kézdivásárhelyen a jövõ
évi helyhatósági választásokról
tárgyalt. Szász elmondta: 2008-
ban nem volt elég idejük felkészül-
ni a választásra, mert márciusban
jegyezték be az MPP-t és április-
ban le kellett adni a jelöltlistát.  

Szász befogadná

az EMNT-seket

Folytatás az 1. oldalról

Valeriu Tabãrã mezõgazdasági
miniszter húsvét közeledtével kü-
lönösen aggasztónak nevezte a
juhtejben kimutatott radioaktív-
jód-koncentrációt, és a félelmek
eloszlatása érdekében kérte a mé-
rések megismétlését. Borbély
László környezetvédelmi minisz-
ter is azt hangsúlyozta tegnap,
hogy nem veszélyes az emberi
szervezetre a Romániában mért
radioaktívjód-koncentráció.
Ugyanakkor elismerte, a fukusi-
mai atombaleset óta több alka-
lommal is meghaladta a szokásos

szintet. Hozzátette: az Atomfizi-
kai Kutatóintézet naponta több el-
lenõrzést végez, s bár a fukusimai
atombaleset súlyossága eléri a
csernobili szintjét a Japán és Ro-
mánia közötti 10 ezer kilométeres
távolság „messze tartja az ország-
tól a magas radioaktivitást”. Az
országos közegészségügyi intézet
szakemberei is nyugtatták a lakos-
ságot, az emberi szervezetre nem
veszélyes a mért jódkoncentráció.
További nyugtalanságot keltett az
az információ, hogy a Csalhó-
hegység csúcsait fedõ hótakaró-
ban is radioaktív jódra bukkantak
a szakemberek. 

Borbély: nincs sugárveszély 



Bogdán Tibor 

Elena Udreának sikerült
kihívnia maga ellen az

Európai Parlament tagjai-
nak haragját. A fejlesztési és
turisztikai miniszter nem
adott magyarázatot az euró-
pai törvényhozó testület re-
gionális kérdésekkel foglal-
kozó bizottsága elõtt arra,
miért szerepel országa kö-
vetkezetesen a kullogó uniós
tagok között a közösségi
pénzalapok lehívása és fel-
használása tekintetében.

Jogos számonkérés

A miniszter Rãzvan Mur-
geanu államtitkárt küldte el
maga helyett, mivel úgy vélte,
„semmilyen brüsszeli bizott-
ságnak” nem áll jogában ma-
ga elé citálni egy minisztert. 

Brüsszel számonkérése
egyébként teljesen jogos. A
2007–2013 közötti idõszak-
ban több mint 19 milliárd
euró – azaz 81 milliárd lej –
áll Románia rendelkezésére,
ezt az összeget legkésõbb
2015-ig kell elköltenie. Eddig
azonban az ország csak
mintegy 9 milliárd lejt hívott
le, ami alig valamivel több,
mint az elkölthetõ teljes ösz-
szeg 11 százaléka. Gyakorla-
tilag ez azt jelenti, hogy a
2015-ig hátralévõ esztendõk
mindegyikében Romániának
átlagosan évi 14 milliárd lejt
kellene felvennie és elkölte-
nie, azaz hétszer többet, mint
például 2010-ben. Az idei év
eddig eltelt idõszakának ada-
tai szerint azonban feltehetõ-

en 2011-ben is mesze elma-
rad ettõl az összegtõl. 

Megoldás: az építõ 
jellegû párbeszéd?

A statisztikák szerint Ro-
mánia 2007. évi uniós csatla-
kozása óta folytonosan a kul-
logók között van a közösségi
alapok felhasználásának
szempontjából. Tavaly év vé-
gén a Román Nemzeti Bank
kormányzója, Mugur Isã-
rescu ilyen tekintetben egye-
nesen katasztrofálisnak mi-
nõsítette az ország helyzetét.

Az elsõ évnegyedben
ugyanis Románia csupán
1,84 milliárd lejt hívott le,

ami ugyan kétszer több, mint
a tavalyi esztendõ hasonló
idõszakában, de még mindig
messze áll a 14 milliárdtól. A
gazdasági ágazatok közül
ilyen vonatkozásban a közle-
kedés áll a legrosszabbul, hi-
szen a rendelkezésére álló 19
milliárd lejbõl mindössze
480 milliót sikerült elkölte-
nie, ami a teljes összeg alig
2,5 százaléka. A regionális
fejlesztési és kohéziós alapok
felhasználását illetõen Ro-
mánia egyenesen az utolsó
helyen áll a 27 uniós tagál-
lam között. Ebben a helyzet-
ben teljesen érthetetlen a
kormány derûlátása, misze-
rint Románia 2013-ra a le-
hívható összegek 90 százalé-
kát használja majd fel. En-
nek érdekében a bukaresti il-
letékesek 11 úgynevezett
kulcsfontosságú stratégiai
irányvonalat állapítottak
meg, közülük a legkonkré-

tabb az az elképzelés, misze-
rint Románia „építõ jellegû
párbeszédet folytat majd az
európai Bizottsággal az uni-
ós alapok felhasználásának
meggyorsítását lehetõvé tevõ
hatékony módszerek kijelö-
léséért”.

Kockázatok 

Leonard Orban államfõi
tanácsos, volt európai bizott-
sági biztos „diagnózisa” sze-
rint az a tény, hogy Románia
képtelen hatékonyabban fel-
használni az uniós alapokat
„az egész román társadalom
rendszerbetegségének” tud-
ható be. Az Európai Bizott-
ság romániai mezõgazdasági
és vidékfejlesztési biztosa,
Dacian Cioloº pedig még sú-
lyosabb dologra figyelmez-
tet: nem tartja kizártnak,
hogy Romániától megvon-
ják az uniós alapok egy ré-

szét, ha továbbra sem képes
lehívni a számára elkülöní-
tett összegeket. 

Csupán a román államvas-
utak 2,5 milliárd eurótól es-
het el, ha nem lát hozzá hala-
déktalanul a IV. számú pá-
neruópai vasúti közlekedési
folyosó részét alkotó Kürtös–
Piski vasútvonal korszerûsí-
téséhez. Brüsszel ugyanis elé-
gedetlen a román fél által er-
re vonatkozóan megküldött
dokumentációjával

Mindennek kapcsán elen-
gedhetetlennek tartja, hogy a
bukaresti illetékesek jelentõ-
sen egyszerûsítsék az alapok
lehívásának rendkívül bo-
nyolult adminisztrációját. Az
uniós alapok ügykezelése te-
kintetében Romániában a
legnagyobb a bürokrácia, és
mivel jelenleg számos intéz-
mény foglalkozik a pénzek
lehívásával, sok a párhuza-
mosság, a folyamatok nem

áttekinthetõek; a rendszer
egyszerûsítése jelentõsen
megkönnyítené a brüsszeli
pénzek lehívását, tényleges
kifizetését.

Miért fontos?

Az adótanács legfrissebb
elemzésének megfelelõen
Románia 2007. és 2013. kö-
zött a lehívható összegek leg-
több 8–9 százalékát lesz ké-
pes felhasználni. Ezzel szem-
ben viszont Bulgária a ren-
delkezésére álló pénz feltehe-
tõen 10, Csehország 12,4,
Lengyelország 20,4, Észtor-
szág 26, Lettország pedig 29
százalékát hívja majd le.
Csehország egyébként a
2007 végéig az elkölthetõ
összeg csaknem teljes egé-
szét, Magyarország 80 száza-
lékát használta fel.

Az európai alapok lehívá-
sa rendkívül fontos, elsõsor-
ban gazdaságélénkítõ hatá-
suk miatt. Olyan körülmé-
nyek között, amikor Romá-
nia bruttó nemzeti összter-
méke 120 milliárd euró, csu-
pán évi 3–4 milliárd eurónyi
uniós pénz felvétele évi 1,5-
2,5 százalékos gazdasági
gyarapodással járhat. Romá-
niának ezekre a pénzekre
már csak azért is rendkívül
nagy szüksége lenne, mivel
az ország évente bruttó nem-
zeti össztermék mintegy 1
százalékával járul hozzá az
Európai Unió költségveté-
séhez, a jelenlegi pénzfelvé-
tellel így nettó befizetõjévé
válhat az európai közösség-
nek, amint az a 2007–2009.
közötti idõszakban is történt.
Ráadásul ezeket az összege-
ket nem kell visszafizetni, té-
rítésmentes támogatásról van
szó, fel nem használásuk te-
hát tiszta veszteségnek szá-
mít az ország számára. 
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Uniós alapoktól eshet el Románia
A statisztikák szerint Románia 2007.

évi uniós csatlakozása óta folytonosan

a kullogók között van a közösségi ala-

pok felhasználásának szempontjából. 

MTI/ÚMSZ

A „régi” arab világban
egy valamirevaló forrada-

lom nélkülözhetetlen hozzá-
valója volt a karizmatikus ve-
zetõ. 

Internetvezérlés?

Így volt ez Egyiptomban,
ahol Gamal Abdel Nasszer-
nek az arab nacionalizmus
jegyében sikerült megmoz-
gatnia a tömegeket, és Líbiá-
ban is, ahol néhány évtized-
del ezelõtt a fiatal Moammer
el-Kadhafi ígért új idõszámí-
tást sajátos népuralmának
(dzsamáhiríjja) bevezetésé-
vel. A jelenlegi, vizionáriu-
sokat és vezetõ személyisége-
ket nélkülözõ arab felkelések
azonban mintha teljesen sza-
kítottak volna a hagyomá-

nyokkal. „Vezetõ nélküli for-
radalmakról van szó” –
hangsúlyozta Mohamed al-
Szunaid jordániai aktivista.
„A forradalomnak ez a fajtá-
ja az internet segítségével jött
létre, hiszen ez a csatorna tet-
te lehetõvé, hogy az emberek
gyorsan egymásra találja-
nak” – vélekedett.

A forradalmi vezetõk hiá-
nya pedig egyebek között ar-
ra vezethetõ vissza, hogy az
arab despoták az elmúlt évti-
zedekben következetesen el-
gáncsolták azokat a politiku-
sokat, akikben vetélytársat
véltek felfedezni. Voltak
idõk, amikor Szíriában több
ellenzéki volt börtönben,
mint szabadlábon. A líbiai
rezsim kritikusait keresõk
pedig eddig nagyobb sikerrel
jártak Londonban, mint
Tripoliban.

Áldott és átkos 
spontaneitás

Ali Abdullah Szaleh jeme-
ni elnök sem különb, mint
Kadhafi, vagy az Öböl-menti
országok uralkodói, hiszen
ugyanúgy saját törzse tagjai-
nak osztogatta a legzsírosabb
állásokat a közigazgatásban
és a hadseregben. Ez egészen
máig jó módszernek bizo-
nyult ahhoz, hogy senki se
kérdõjelezze meg hatalmát
az arab-félszigeti ország élén.
Számításaiba azonban hiba
csúszott, s végül féltestvére, a
tüntetõk oldalára átállt Ali
Mohszen al-Ahmar tábor-
nok vált kihívójává.

A forradalmi idõszakban
akár elõnynek is bizonyulhat
a vezetõ hiánya, hiszen így
elodázható az elégedetlenek
egyes csoportjai közötti fe-
szültség, s többeket lehet a
szabadság és demokrácia ál-
talános jelszavaival megszólí-
tani és egyesíteni. A felkelés
utáni idõszakban az indula-
tok lecsillapodásával azon-
ban felszínre kerülnek a

problémák, és megmutatko-
zik a látszólag egységes tö-
meg kaleidoszkóp jellege. A
végeredmény: sok apró cso-
port, amelyek mindegyike
azt hiszi magáról, hogy õ
képviseli a népet.

„A tunéziai forradalom
spontaneitása áldás volt, de
ugyanakkor átok is” – ösz-
szegzett a Carnegie Endow-
ment for International Peace
nevû kutatóintézet arra cé-
lozva, hogy a vezetõ hiányá-
ból fakadóan a tunéziai for-
radalmároknak két és fél hó-
nappal Zin el-Abidin ben Ali
államfõ elûzése után sem si-
került beindítaniuk a szerve-
zett reformfolyamatot. Sok
tunéziai, aki ben Ali távozá-
sakor az utcán ünnepelt,
most kezdi kiheverni a ko-
rábbi bódulatot.

Még Egyiptomban is –
ahol pedig az utóbbi évek-
ben a nép sokkal szabadab-
ban nyilváníthatta ki véle-
ményét, mint Tunéziában
vagy Líbiában – sokaknak
okoz fejtörést Hoszni Muba-
rak lemondott elnök utódjá-

nak megtalálása. Egy, a leg-
szervezettebb ellenzéki erõ,
a Muszlim Testvériség sorai-
ból választott elnök számos
kereszténynek és liberális
egyiptominak lenne nyomós
érv a kivándorlás mellett. A
Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) egykori
fõigazgatójának, a Nobel-
békedíjas Mohamed el-
Baradeinek nincs elég támo-
gatója, mivel sokáig külföld-
ön élt. Amr Múszát, az Arab
Liga fõtitkárát ugyan sokan
kedvelik, de az ellenzéki pár-
tok vezetõivel rossz viszony-
ban van.

A helyzetet tovább nehezí-
ti az a körülmény, hogy a
forradalom virtuális verzió-
jában oroszlánrészt vállaló
arab fiatalság általában véve
bizalmatlan. Az élethosszig
viselt hivatalok világában
felnõtt új nemzedékbõl so-
kan vágynak parlamenti de-
mokráciára, ugyanakkor
azonban õk még nem készek
arra, hogy pártokat alapítsa-
nak, és vállukra vegyék az
országépítés felelõsségét.

„Elnökfiak” 
alkonya

„A Google-fiatalság még
nem vesztette el politikai ér-
telemben vett ártatlanságát”
– magyarázta Abdelmo-
neim Szaid egyiptomi poli-
tológus. Nem úgy Szaid,
akinek néhány nappal ko-
rábban le kellett mondania
az al-Ahram állami média-
konszern igazgatótanácsá-
nak elnöki tisztségérõl, mi-
vel túl közel állt Gamal Mu-
barakhoz, a megbuktatott
elnök fiához.

A Gamal Mubarakhoz
hasonlóan apjuk követésére
ácsingózó arab elnökfiak ko-
ra lejárt. Bassár el-Aszad szí-
riai elnök, akit a kormány-
párt apja halála után 2000-
ben az ország élére válasz-
tott, fajtájának utolsó példá-
nya lehet. A térségben már
csak Szeif al-Iszlám, az örök
forradalmár Kadhafi nagy-
ravágyó fia képzeli azt, hogy
képes egyedül a demokrácia
dicsõ útjára vezetni a lázon-
gó Líbiát. 

Fejetlen forradalmak az arab világban 
Az „arab forradalmak jelenlegi fajtája

az internet segítségével jött létre, hiszen

ez a csatorna tette lehetõvé, hogy az

emberek gyorsan egymásra találjanak.

Dacian Cioloº, az Európai Bizottság romániai mezõgazdasági és vidékfejlesztési biztosa



Nem tudok mindig ellenállni a kísértés-
nek és beleolvasok a hazai, magyarorszá-
gi blogok, honlapok tartalmát kommentá-
ló véleményekbe. Õrült önkínzás ez, és
naiv remény, hogy elõbb utóbb az ilyen
fórumokon érdemi vitát találhatunk a tár-
sadalmi, gazdasági, politikai rianásokról,
az érvek ütköztetése nyomán kikristályo-
sodik a közösségi gondolat. Dõreség!
A fórumokon csak a szélsõségek érnek
össze, szélsõjobb és szélsõbal, ultrakonz-
ervatívok és ultraliberálisok, magyar naci-
onalisták és román legionáriusok csalják
elõ egymás gyönyörûségére az ataviszti-
kus, állati ösztönöket. Nemrég egy Spa-
nyolországban elkövetett borzalmas gyil-
kosság hírétõl jutottak el a fórumozók
már a harmadik hozzászólás után a ro-

mán–magyar elsõbbség kér-
déséhez, és elkezdõdött a
másik nemzet gyalázása,
anyázása. Romániai ma-
gyar lap fórumán pedig a
globális felmelegedés kér-
désének megvitatása is

hasonlóan hamar vált át
büdöskommu-
nistázásba, amire ná-
lunk nincs válasz.

Magyarországon van: a fasisztázás. 
Most kellene lemondanom az újságírás-
ról. Amikor a nyilvánosságot kezdi elön-
teni a gyûlölet. Most, még mielõtt meg-
fojtana. 
Két évtized után visszatér az „aki nincs
velünk, az ellenünk van” elve. A kelet-eu-
rópai sajtó két szabad évtizede alatt a vi-
lágban is olyan változá-
sok zajlottak, amelyek ma
elborzasztanak. Hála a
modern technikának,
mindenkinek lehetõsége
van arra, hogy csak olyan
véleményekkel szembe-
süljön, amelyek megerõsí-
tik saját nézeteiben és tévhiteiben is. Igaz,
az újságok soha nem voltak teljesen tár-
gyilagosak, az olvasó mindig is elvárt a
pénzéért bizonyos elfogultságot – a ki-
sebbségi ügy, a magyar ügy, a régió fut-
ball- vagy jégkorongcsapata iránt. De so-
ha nem lehettek olyan egyoldalúak a la-
pok, mint a személyre szabott internetes
oldalak. Ma bárki úgy állíthatja be böngé-
szõjét, hogy csak a neki tetszõ hírek jus-
sanak el hozzá. Sokan a saját ízlésüknek
megfelelõ fórumok látogatására szorít-
koznak. Miközben mindenki csak a saját

oldalának érveit szajkózza, azt a meggyõ-
zõdését táplálja, hogy nincsenek is ellen-
érvek, s aki más véleményen van, az a kö-
zösségre káros különvéleményt fogalmaz
meg, ezért azonnal számûzni kell vagy
megfojtani. Az internet az anarchisták, a
terroristák, a neokommunisták és a fasisz-
ta csoportok tagjai számára is lehetõvé te-

szi, hogy kizárólag egy-
más hangját hallják, kóru-
sukat erõsítsék.
Az internet biztosította
névtelenséget sokáig én is
a korlátok nélküli szólás-
szabadság lehetõségének
tekintettem. Védtem is

azokat, akik a hõskorban a tartalomszol-
gáltatást eleve kivonták a sajtóetika hatá-
lya alól. Az anonimitás azonban a hazug-
ságok és rágalmak megfékezhetetlen terje-
déséhez vezetett, a hálót elöntõ primitív
és trágár megnyilvánulások ma a demok-
ratikus nyilvánosság alapjait veszélyezte-
tik. Sõt, átültetõdnek a nyomtatott sajtó-
ba is. Tekintélyes erdélyi napilapunk szer-
zõje elõszeretettel használja írásaiban a
kretén, bitang, szemkiverõ, nemzetáruló,
országrontás nagy haszonélvezõje, profit-
hajhász, rendszert vezérlõ fõtolvaj jelzõ-

ket. Õ írta korábban a nyelvrõl: „csal át
erdõn, úton, át az árkon,/ forrást buzog-
tat a láthatáron…”
Úgy érzem, hiábavaló lenne hajtogatni:
nem, nem oda kell elérnünk, ahol érdes-
sé, durván bántóvá lesz a szó! A gazem-
berek sem érdemlik meg, hogy nyelvünk
gyilokká váljon. Vissza kellene térnünk
oda, ahol a sajtónyelv jóízû forrást bu-
zogtat. A világ sokszínûségének elfogadá-
sát, a vélemények ütköztetésének lehetõ-
ségét hozza felszínre, amely nem konflik-
tust, hanem dialektikus fejlõdést hoz. 
Ám ezt a visszatérést mintha kevesen
akarnák. Mintha a gyûlölet, a másság
megvetése válna a legfõbb és leginkább
honorált mozgatóerõvé a társadalomban.
Mi ma nem valami mellé állunk, hanem
valaki ellen. 
Talán itt kellene abbahagynom az újság-
írást, amelyet én a véleményalakítás se-
gédeszközének tekintettem! S csak azért
nem teszem, mert noha nem hiszem,
hogy a gyûlölet eloszlatható, mégis re-
ménykedem, hogy csökkenthetõ a mérté-
ke. Talán így mégsem ismétlõdnek meg
gyerekeinkkel annak a sötét századnak a
tragédiái, amelynek örökösei és sajnos,
továbbéltetõi vagyunk. 

Az utolsó elõtti torony lábánál történt, hogy a költõ (aki csaknem
idegenül állt eddig a többieket elkápráztató látványok elõtt) felol-
vasta azt a rövid írását, amely ma elválaszthatatlanul összeforrt a
nevével, s amely, a legfinomabb elméjû történészek ismételt állítá-
sa szerint, egyszerre szerezte meg számára a halhatatlanságot és a
halált. A mû szövege elveszett. Sokan bizonyítottnak veszik, hogy
egyetlen verssorból állt, mások, hogy mindössze egyetlen szóból.
A hihetetlen s mégis bizonyos az, hogy a költemény teljes egészé-
ben és minden legapróbb részletével tartalmazta a roppant palo-
tát, minden híres porcelánjával egyetemben, az alkonyatok fénye-
it és árnyait és minden percét a végeérhetetlen múlt idõk óta ben-
ne lakott halandók, istenek és sárkányok minden dicsõséges di-
nasztiáinak. A jelenlévõk némák maradtak, de a Császár így kiál-
tott: „Elraboltad a palotámat!”, s a hóhér vaspallosa lekaszálta a
költõ életét.
Mások megint másképpen mesélik a történetet. Szerintük a világ-
ban nem létezhet  két teljesen azonos dolog. Elég volt, hogy a
költõ fennhangon elmondja versét,  és a palotának el kellett
enyésznie, mintha az utolsó szótaggal lerombolták vagy villám-
csapás érte volna. Világos, hogy az ilyesféle legendák merõ iro-
dalmi kitalálások. A költõ a Császár rabszolgája volt, s akként is
halt meg. Mûve azért ment feledésbe, mert megérdemelte a fele-
dést. Utódjai ma is váltig keresik, de sosem fogják megtalálni azt
a Szót, amely mindenestül magába foglalja a mindenséget. 

Jorge Luis Borges: A palota parabolája, Fordította Somlyó György

A szélsõség kísértése
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Csak kapkodom a fejem: hiteles papjaink hosszú so-
ra mellett mennyi hiteltelen is van. 
Az egyik a szószékrõl lángolva beszél a szülõföld
szeretetérõl, az itthonmaradás erkölcsi felelõsségé-
rõl, s közben elegánsan  „elfelejti”, hogy két gyer-
mekét már rég nyugatabbra rendezte. 
A másik a család szentségérõl, a házasság szépségé-
rõl papol, miközben feleségétõl többek között olyan
elõrángatott okkal próbál válni (írt róla a sajtó!),
hogy a román titkosszolgálatnak az õ megfigyelésé-
re beépített embere. 
Többektõl hallani, hogy X tiszteletes, miközben itt-
hon az Úr szegény szolgáját játssza, szép nyaralót
épített a Balatonon. Mibõl? Abból, amire az olvasó
gondol! 
Néhány éve lapunk is beszámolt Cs. tiszteletes ese-
térõl, akit a hívek karóval zavartak el az egyik szat-
mári faluból, mivel hosszú éveken át „lenyúlta” (el-
lopta!) az egyház pénzét. Mint kiderült, gyermekei
nyugati karrierének egyengetésére. 
Nem kevés haragost szereztem azzal, hogy nyíltan
vallom: papjaink egyáltalán nem jobbak, mint az át-
lagos ember, és mint maga a társadalom, amelybõl
vétettek. Ugyanakkor felháborít, hogy egyesek még-
is megjátsszák, hogy jobbak, s ezért õk hivatottak a
hazai magyarságot vezetni. 
Gondoljunk csak Tõkés Lászlóra. Az egykori te-
mesvári hõs (akit akkori kiállásáért magam is tisz-
telek) már rég nem azonos az általunk 89 végén
megismert személlyel. Gõg, felfuvalkodottság, ön-
imádat, öntörvényûség jellemzi. Amit a személye
körül kialakult sok zûr (az ide-oda való politikai
táncolásától és pártalapítási hóbortjától a bulvárla-
pok csemegéjének számító válásáig) elég meggyõ-
zõen bizonyít. 
Mint több más, a legújabb trükkös játéka is hitelte-
len. Mármint az, hogy elszámoltatja az RMDSZ- t a
magyarországi pénzek felhasználásáról. Nem azért
hiteltelen, mert nem lehetnek kétesen elköltött pén-
zek. Hanem azért, mert az õ anyagi ügyeiben is leg-
alább ennyire lehetne turkálni. 
Például a szatmárnémeti Rákóczi Kollégium építésé-
re küldött húszezer dolláros amerikai támogatás kap-
csán. A tíz éve még létezõ kuratórium tagjai szerint
egyszerûen lekapcsolta, mondván: „Majd megkapjá-
tok kamatostól”. Azóta mind kapják, s a még félig

sem kész épület hosszú évek óta ott áll,
mint egy romhalmaz, az egyház mes-
szire látszó tehetetlenségének jelképe-
ként, miközben a református gimnázi-

um diákjai a Kölcsey Fõgimnázium és
a Katolikus Líceum bentlakásába szo-
rultak – már akinek jutott hely. 
Persze, ez csak egy tisztázásra váró
ügyei közül. S meglehet, nem is a

legnagyobb.
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Mintha a gyûlölet, 
a másság megvetése vál-
na a legfõbb és legin-
kább honorált mozgató-
erõvé a társadalomban.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Annak, aki odafigyel, a hazugság legalább
annyit mond, mint az igazság. Néha többet is.”

Agatha Christie

A törvény tisztelete

Halhatatlanság

HiteltelenA nap címe. Radioaktív jód: nagy ijedtség,
kis veszély, Adevãrul.

Magyarázat. Ez is kis (nagy) sajtóetikai
vétség végeredményben, vagy olcsó fogás:
úgy tálalni a hírt, hogy hatásvadászó mó-
don a veszélyt sugallni, utána meg valahol
megjegyezni, hogy nincs veszély. Igaz,
ilyen a francia sajtóban is volt, szajkózta az
is a fukusimai származású radioaktív fel-
hõt, hogy utána, valahol a végén, „lábjegy-
zetben” megjegyezze: a sugárzási szint
egymilliomod része a megengedettnek.
Úgyhogy kedves olvasóink, nem kell tüle-
kedni a jódtablettákért!

Eredeti hagyományos megoldás. Érdeke-
sen értelmezi az Academia Caþavencu a Bras-
só megyei esetet, amikor magyarok és ro-
mánok összefogtak a cigányok ellen. „Ez a
példa is azt mutatja, hogy a románok és a
magyarok nézetkülönbségeit könnyen át le-
het hidalni, ha valaki más megvernivalót
találnak.” Cigánytelepítéssel a román–ma-
gyar barátságért?

Élénkítés, éledés. Az ember, aki komolyan ne-
vet címmel az Adevãrul literar ºi artistic terje-
delmes interjút közöl a véleményünk sze-
rint leghatásosabb, legfilozofikusabb és leg-
kedvesebben ironikus román karikaturistá-
val, Ion Barbuval. Nem tehetünk egyebet,
szemelgetünk. „Mi van az íróasztalodon?”
– hangzik a kérdés. A válasz: „Törmelékek.
Egy kis bãsescu-törmelék, udrea, severin,
boc (ez aztán a törmelék!)” Kapunk ko-
moly választ is: a mûvész ankarai kiállítását
készíti elõ, meg többek között van egy
olyan terve, hogy folyóvizeken palackba
zárt verseket ereget le. Megtudjuk, hogy Ion
Barbu mûvészetével aktívan „beavatkozik”
lakóhelye, Petrila város „kidíszítésébe”. Vé-
gül is egyszerû a Ion Barbu (mûvésznév!)
hitvallása is: „A humornak a mioritikus tá-
jakon higiénizálódnia kell, utána pedig fris-
sítõ, élénkítõ gyakorlatokba fognia.” 

A nap álhíre. Egyre nagyobb teret kap a
PD-L-ben az a vélemény, hogy a pártot át
kell nevezni; egyesek bizonyára abból a
megfontolásból is akarják ezt, hogy ha kül-
földre menekül, az Interpol nehezebben
kapja el. 

Sike Lajos
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Totka László

A végletek jellemzik az
erdélyi megyék idei fejlõ-

dési kilátásait: ebben a régió-
ban ugyanis egymás tõszom-
szédságában találhatóak az
ország legdinamikusabban
elõretörõ és leglassabban nö-
vekedõ közigazgatási egysé-
gei. Az Országos Elõrejelzõ
Bizottság adatai szerint a Ro-
mániában idén legjobban
prosperáló négy megye közül
három Erdélyben található:
Kolozs, Brassó, Szeben és
Argeº. Tavalyhoz viszonyí-
tott két százalék fölötti bruttó
össztermékükkel (GDP) még
Bukarestet és Ilfovot is meg-
elõzik. Míg Maros és Hargita
megye 2011-ben „ráérõsen”
halad a fejlõdés útján,
Kovászna a határmenti Bi-
har, Szatmár, Szilágy me-
gyékkel a legszerényebb, egy
százalék alatti gazdasági fel-
lendülésre számíthat, amit az
elemzõk a „problémás” jel-
zõvel illetnek.

Nyugat „alkonya”

„A Közép-erdélyi me-
gyéknek a határmentiekhez
viszonyított gyorsabb fejlõ-
dése ellentmondásosnak tû-
nik annak a közgazdasági el-
méletnek a fényében, misze-
rint Nyugat-Európából a
kontinens közép-keleti része

felé haladva folyamatosan
romlanak a gazdasági muta-
tók. Hogy ez mégsem így
van, többek között annak
köszönhetõ, hogy a perem-
megyékben nagyobb elszívó
hatás érvényesül, innen töb-
ben távoztak Nyugat-Euró-
pába dolgozni” – magyaráz-
ta lapunknak a szembetûnõ
eltérést Colþea Tibor köz-
gazdász. Másrészt a Romá-
nia nyugati megyéivel szom-
szédos régiók – kevés kivé-
tellel – történetesen Magyar-
ország legfejletlenebbjei kö-
zé tartoznak. Colþea emel-

lett még egy történelmi okot
is megjelölt: szerinte az elsõ
világháborút lezáró béke-
szerzõdés összefüggõ, egy-
másra utalt gazdasági egysé-
geket szabdalt szét, a továb-
biakban is ellehetetlenítve,
hogy ezek kölcsönösen erõ-
sítsék egymást. „Nagyvárad
például egykor a régió keres-
kedelmi központja volt, míg
Debrecen a nyersanyagszál-
lítója, a szerepek megbomlá-
sa után pedig a városok a
mai napig nem tudtak ma-
gukra találni” – fogalmazott
a közgazdász. Ezzel szem-

ben Kolozsvár, Szeben és
Marosvásárhely környéke
megõrizhették viszonylagos
egységüket és megmarad-
hattak Erdély belsõ részének
karakteres kulturális-gazda-
sági központjaiként. 

Az export hátszele

„A leggyorsabban fejlõdõ
térségek egyben azok, ame-
lyek exportra dolgoznak, így
például a Kolozs és Argeº
megyékben jelenlevõ erõs
multinacionális vállalatok,
mint a Nokia vagy Dacia

egyértelmûen javítják a sta-
tisztikát” – magyarázta Ilie
ªerbãnescu gazdasági elem-
zõ az Adevãrulnak, rámutat-
va, ilyen értelemben az or-
szág talpraállása túlságosan
is függ a külföldi megrende-
lésektõl. A mutatókra pedig
az is rányomja a bélyegét,
hogy a nagyvállalatok adói
nem feltétlenül a helyi-, me-
gyei költségvetést gyarapít-
ják, hanem a központi ál-
lamkasszába vándorolnak.
Az elõrejelzés készítõi idén
a nettó átlagkereset 5,2 szá-
zalékos növekedésére számí-
tanak. A bérek vonatkozás-
ban már a fõváros vezet,
ahol az alkalmazottak 2004
lejes átlagfizetéssel hónap
végén – statisztikailag – két-
szer annyit vihetnek haza,
mint a legszerényebben ke-
resõ háromszékiek vagy Bi-
har megyeiek. 

Mindez jól mutatja azt is,
hogy a gazdasági fejlettséget
mennyire befolyásolja a vá-
sárlóerõ, illetve az ennek
nyomán alakuló fogyasztás.
Bár a tömöttebb pénztárcák
és a nagyobb áruforgalom
közvetlenül élénkítik a gaz-
daságot – figyelmeztetnek a
szakértõk –, a túlnyomórészt
importra alapuló romániai
fogyasztás nem minden ága-
zatot futtat fel egyformán, el-
sõsorban a hazai gyártóknak
nem kedvez. 

Röviden

Több külföldi beruházás

Az egy évvel korábbi szint-
hez képest több mint kétsze-
resére emelkedett idén janu-
ár–február folyamán a köz-
vetlen külföldi befektetések
összértéke Romániában –
derült ki a Román Nemzeti
Bank által közzétett adatok-
ból. Míg tavaly év elején 140
millió eurót tett ki a külföldi-
ek beruházása, ez idén 294
millió euróra emelkedett.

Leáll a Dacia

Április 22-e és május 2-a kö-
zött leáll a mioveni-i Dacia
gyár termelése, mivel az
üzem alkatrész-ellátási gon-
dokkal küzd – jelentette be a
Renault Románia kommuni-
kációs igazgatója, Anca
Oreviceanu. Mint ismeretes,
a japán katasztrófa miatt a
Dacia alkatrész-beszállítói-
nál kimerültek a raktáron le-
võ készletek. 

Jöhetnek a kínaiak

Szíves fogadtatásban része-
sülnek Romániában azok a
kínai befektetõk, akik a köz-
és magánpénzekbõl közösen
finanszírozott projektekbe
(úgynevezett PPP) fektetné-
nek be – jelentette ki Emil
Boc miniszterelnök tegnap,
egy hivatalos kínai küldött-
ség fogadását követõ sajtótá-
jékoztatón. A kormányfõ
ezek közül kiemelte az inf-
rastrukturális fejlesztéseket
és a mezõgazdasági szektort.

Olcsóbb benzin?

Új, domináns piaci szerep-
lõk megjelenése és az így
erõsödõ versenyhelyzet se-
gíthet abban, hogy olcsóbbá
váljék az üzemanyag Romá-
niában, ehhez pedig az ál-
lamnak segítséget kellene
nyújtania – mutatott rá Bog-
dan Chiriþoiu, az Országos
Versenytanács elnöke, utalva
az azeri Socar olajipari tár-
saság rövidesen induló, erõ-
teljes hazai terjeszkedésére.

Bankár-adósság

A következõ két évben 3600
milliárd dollárnak megfele-
lõ adósságot kell visszafi-
zessen a globális bankszek-
tor – áll a Nemzetközi Valu-
taalap tegnap megjelent
elemzésében, amely szerint
a legnagyobb pénzalapra a
német és az ír hitelintéze-
teknek lesz szükségük.
Mindez tovább fogja erõsí-
teni a korlátozott finanszí-
rozási alapokért indított ver-
senyt is.

„Vizes” gondok

A klímaváltozás miatt Euró-
pának szembe kell néznie a
víztartalékok problémájával,
ami áradásokat és szárazsá-
got egyaránt jelent majd –
figyelmeztetett frissen ké-
szült jelentésére hivatkozva
az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete. Mindez egyrészt a
kontinens mezõgazdaságát
sújtja, másrészt pedig visz-
szaveti a vízierõmûvek mû-
ködési kapacitását is.

HIRDETÉS

A multinacionális vállalatok jelentõsen hozzájárulnak a megyék mutatóinak „kozmetikázásához”

Sike Lajos

Az országban az elsõk
között a szatmárnémeti

repülõtér kész a schengeni
övezethez való csatlakozás-
ra. „Innen akár ma indul-
hatnának a gépek az unió
bármelyik országába, mert
nemcsak a szükséges kor-
szerûsítéseket és az igényelt
járulékos bõvítéseket végez-
tük el az elmúlt hónapok-
ban, de az ilyenkor kötelezõ
elismervényt is megkaptuk”
– mondta el lapunknak
Fechete Vasile igazgató. A
sajtótájékoztatót követõen a
légikikötõ vezetõje szemé-
lyesen mutatta be a meg-
újult épület minden zugát:
az elválasztó-kijárati folyo-
sókat, amelyek az utasokat
érkezési országok szerint
csoportosítják, a Nyugat-eu-
rópai normák szerint felújí-
tott mosdókat és váróter-
met, de a sajtó bepillantha-
tott azokba a helyiségekbe
is, ahová az õrizetbe vett
gyanús személyek kerülnek.

A fejlesztéshez szükséges
forrásokat a megyei tanács
egy pályázat segítségével te-
remtette elõ. 

Csehi Árpád megyei ta-
nácselnök a tegnapi sajtótá-
jékoztatót ragadta meg an-
nak bejelentésére, hogy min-
den jel szerint nyertes lesz

az a projekt is, amelyet egy
tanker-autó beszerzésére
nyújtottak be – ez lehetõvé
tenné, hogy bármilyen típu-
sú repülõgép üzemanyagot
vehessen fel Szatmárnéme-
tiben.

Ma már kevesen tudják,
hogy az ország egyik legna-
gyobbjának számító repülõ-
teret Nicolae Ceauºescu a
hármashatárhoz való közel-
sége miatt építtette, elsõsor-
ban stratégiai céllal. Kifutó-
pályájának hossza két és fél
kilométer, szélessége pedig
hatvan méter, jelentõsen
meghaladva mind a nagybá-
nyai, mind pedig a nagyvá-
radi repülõterek méreteit.
Mostani üzemeltetõi a nö-
vekvõ nemzetközi turizmus-
ra koncentrálnak: korábban
Amerikába is indítottak já-
ratokat Szatmárnémetibõl,
a kiugrást azonban lefékezte
a gazdasági válság.

Csehi Árpádtól megtud-
tuk: jelenleg több nemzetkö-
zi légitársasággal is ígéretes
tárgyalásokat folytatnak, a
Sky Airlines-szal már meg-
állapodás is született. Ennek
értelmében a nyári turiszti-
kai fõszezonban, június 13-a
és szeptember 26-a között
külön charterjárat indul a
Földközi-tenger partján fek-
võ híres török fürdõhely,
Antalya irányába. 

Végletesen fejlõdõ Erdély

Schengenre nyit Szatmár
Új, a törökországi Antalyába induló

járattal ünnepelték Románia elsõ,

schengeni követelményeknek eleget 

tevõ légikikötõjét.
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HIRDETÉS

Parászka Boróka

Háromnapos vizsgálati
fogság után a brassói tör-

vényszék szabadlábra he-
lyezte tegnap azt a három
alsórákosi férfit, akik a múlt
hét végén összeverekedtek
három helybélivel és súlyo-
san megsebesítették a polgár-
mester fiát is. A tettesek ellen
eljárás folyik, lakhely-elha-
gyási tilalom van érvényben
ellenük, de szabadlábon vé-
dekezhetnek. A helybéliek
nem örülnek a hírnek.

Mint arról korábban be-
számoltunk, Alsórákoson
hetek óta feszült a helyzet a
roma és a magyar közösség
között. A magyarok azt állít-
ják, zaklatják õket a romák,
folyamatosak a betörések, a
verekedések. A romák arra
panaszkodnak, hogy ellen-
ségesek velük a falubeliek,
emiatt félve hagyják el a ro-
ma telepet, nem találnak
munkát, nélkülöznek. A
múlt hét végén a brassói
csendõrség alakulatai akadá-
lyozták meg, hogy össze ne
csapjanak a Borbáth-telepen
élõ romák és az alsórákosi
magyarok. Kovács Attila, a
Brassó megyei RMDSZ tag-
szervezet elnöke az Új Ma-
gyar Szónak úgy nyilatko-
zott, fokozottan nyomon kö-
vetik, hogyan alakul a napok
óta tartó konfliktussorozat a
településen, mert rendkívül
feszült a helyzet. „Nem szo-

kás bírói döntést minõsíteni,
de most ki kell mondani: ha
újabb tettlegességre kerül sor
Alsórákoson, akkor azokat
illeti  a felelõsség, akik sza-
badlábra helyezték a vereke-
dõket. Retteg a falu, már az
óvodás gyerekek is arról raj-
zolnak, hogyan törnek be a
cigányok a házakba” – fog-
lalta össze a politikus azt,
hogyan látja a helyi esemé-
nyek alakulását. Kovács At-
tila hangsúlyozta: beadvány-
ban fordultak a belügymi-
niszterhez, és kérték, száll-
jon ki szakértõi csoport Al-
sórákosra felmérni, hogyan
állítható helyre a közbizton-
ság. „A bûnnek nincs etnikai
hovatartozása, azt kellene
elérni, hogy a bûnelkövetõk-
kel  hatékonyan járjanak el”
– tette hozzá a brassói
RMDSZ-elnök. 

Haller István,  a Diszkrimi-
nációellenes Tanács munka-
társa lapunk megkeresésére
elmondta: az elmúlt napok-
ban tájékozódott az alsó-
rákosi helyzetrõl, és úgy tud-
ja, összetett konfliktusról van
szó. A Borbáth-telepen élõ ro-
mák pünkösdisták és romá-
nul beszélnek, gyerekeiket a
román iskolába kívánják írat-
ni. A magyarok pedig attól
tartanak, ezek miatt az okok
miatt csorbulhatnak  a ma-
gyar közösség jogai. „Az
alsórákosi konfliktus rendkí-
vül hasonlít a hadrévi esemé-
nyekre. A múlt heti verekedés
is provokált konfliktus volt,
mint Hadrév esetében, ahol
éppen a provokátor vesztette
tragikus módon az életét” –
emlékeztetett a jogvédõ az
1993-ban, a Maros megyei te-
lepülésen történtekre. 
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Hírösszefoglaló

Végzett feleségével súlyo-
san megsebesítette lányát,

majd fõbelõtte magát tegnap
reggel egy craiovai nyugal-
mazott rendõrtiszt. Nelu
Gruia korábban a rendõrség
kötelékében a fegyverekért fe-
lelõs ügyosztály vezetõjeként
dolgozott, az utóbbi években
õrzõ-védõ szolgálatot biztosí-
tó céget vezetett, illetve a he-
lyi halász-vadász egyletet is
igazgatta. Egykori munkatár-
sai úgy nyilatkoztak: több év-
tizedes rendõri szolgálat után
rendkívüli szakmai tapaszta-
lata volt, és tudatosan gyil-
kolt. A fegyverszakértõ lelõt-
te feleségét – aki azonnal be-
lehalt sérüléseibe –, rálõtt a
lányára, majd önmagára for-
dította a fegyvert. Gruiát még
életben találták a helyszínre
érkezõ mentõszolgálat mun-
katársai, de életét a gyors or-
vosi beavatkozás ellenére sem
sikerült megmenteni. A 24

éves lányt súlyos, életveszé-
lyes állapotban szállították
kórházba, ám életben mara-
dási kilátásaival kapcsolatban
borúlátóan nyilatkoztak ke-
zelõorvosai. Az elhunytak
szomszédai szerint hosszú
ideje feszült volt a viszony a
szülõk között, a házaspár vá-
lását februárban mondta ki a
bíróság. Nelu Gruia búcsúle-
velet hagyott hátra rokonai-
nak, amelyben lányát hibáz-
tatja házassága megromlása
miatt, és arra figyelmezteti
hozzátartozóit, hogy vagyo-
nát 22 éves siketnéma fiára
hagyja. A fiú szemtanúja volt
a tragikus eseménysornak, de
lapzártánkig nem tett vallo-
mást: a nyomozók siketnéma
jeltomács segítségére vártak.
A család közeli ismerõsei úgy
tudják, az egykori rendõr lá-
nya Svájcban folytatott felsõ-
fokú tanulmányokat, ami
rengeteg pénzbe került és
emiatt veszekedett sokat a
Gruia házaspár. 

Családirtás Craiován

Haller István szerint provokáció miatt tört ki a verekedés Alsórákoson

Nelu Gruia, a craiovai rendõrség egykori tisztje, lányával együtt

Kovács Zsolt

Indokolt esetben pszicho-
lógusok vizsgálhatják a

pedagógusok alkalmasságát
a jövõben, ha az érintett ta-
nár kifogásolható módon vi-
selkedik. Az oktatási minisz-
térium kezdeményezésérõl
Kovászna megye fõtanfel-
ügyelõje számolt be tegnap.
Keresztély Irma szerint évek
óta problémát jelent egyes ta-
nárok erõszakos magatartá-
sa. Keresztély hangsúlyozta,
a szülõk és a gyerekek pana-
szait jelezték ugyan a szak-
tárca felé, de mindeddig nem
volt lehetõség arra, hogy min-
denki számára megnyugtató
módon járjanak el. A három-
széki fõtanfelügyelõ emlékez-
tetett: nincs megfelelõ jogi
háttér ahhoz, hogy hatéko-
nyan büntessék a szakmáju-
kat elfogadhatatlan módon
gyakorló tanárokat. Kovász-
na megyében az elmúlt idõ-
szakban több eset is felhábo-
rodást váltott ki, de a pedagó-
gusok a joghézagnak köszön-
hetõen eddig megúszták fi-
gyelmeztetéssel. Egy tanár
például ittas állapotban pa-
dokat tört össze, munkatársai
riasztották a rendõrséget,
csak így lehetett a dühöngõt
megfékezni. A most készülõ
rendeletnek megfelelõen ha-
sonló esetekben pszichológi-
ai vizsgálat alapján szakértõi
bizottság dönt arról, hogy az
érintett pedagógus katedrá-
nál maradhat-e. 

Pszichológiai 

tanármustraHadrév kísért?
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Zsigmond Júlia

Bõvül az erdélyi mûalko-
tások iránt érdeklõdõ

gyûjtõk köre: több bukaresti,
vásárhelyi és csíkszeredai
mûgyûjtõ is részt vett kedd
este a kolozsvári Quadro
Galéria tavaszi aukcióján,
ahol huszadik századi erdé-
lyi képzõmûvészek alkotása-
ira licitáltak. 

A galéria ezúttal 94 mûal-
kotást bocsátott kalapács alá,
többségük festmény és grafi-
ka, de akadtak dombormû-
vek és kisplasztikák is; jó né-
hány kép olyan klassziku-
soknak számító alkotók
munkája, mint Zsögödi
Nagy Imre, Miklóssy Gábor,
Cs. Erdõs Tibor, Aurel Pop
vagy Teodor Harºia.

„Beigazolódni látszik az a
trend, amely a korábbi aukci-
óinkon is megmutatkozott:
hogy a kortárs festmények
iránt nagy az érdeklõdés” –
fejtette ki lapunknak Székely
Sebestyén György, a Quadro
Galéria vezetõje. 

Az elõkelõ City Plaza Ho-
telben tartott árverésen az el-
sõként kínált kép Slevenszky
Lajos olajfestménye volt, a
Gyümölcsöskert tavasszal Nagy-
bányán. A vásárlás azonban
csak késõbb indult be: a tize-
dikként behozott Anton
Lazãr-festmény, a Tengeri lát-
kép kelt el elõször, illetve a ti-
zennegyedik képre, a kolozs-

vári Teodor Harºia Csendélet
almákkal címû munkájára
kezdtek licitálni. A megaján-
lott árak szempontjából leg-
népszerûbbnek bizonyuló
mû, amelyet végül a kikiáltá-
si ár több mint kétszereséért
adtak el, Bene József Macs-
kák címû grafikája volt. 

Élénk érdeklõdés mutat-
kozott a még élõ nagy alko-
tók festményei iránt, mint
Cornel Brudaºcu (Trombitás,
2010), Mattis Teutsch Wal-
demar (A011 kompozíció,
1992), Florin Maxa (Hexa-
gon tájban, 1980) és Kudor
Duka István (Fekvõ Diana,
2010). Cs. Erdõs Tibor Kalo-
taszegi házak címû festmé-

nyét az árverezés végén vá-
sárolták meg, amikor lehetõ-
ség nyílt egy licitlépcsõvel
olcsóbban hozzájutni bár-
melyik visszamaradt alko-
táshoz. Ugyanakkor jó áron
keltek el múlt  századi erdé-
lyi mesterek munkái: Aurel
Pop Teherhordók, Nagy Imre
Zsögödi táj (1960), Portré
(1925), Miklóssy Gábor En-
teriõrben álló akt és Fuvolás cí-
mû festményei is. 

A legmagasabb áron el-
adott munka Adam Bãlþatu
Házak címû alkotása volt,
amely hatezer euróért cserélt
gazdát. Nem talált vevõre az
aukció legmagasabb kikiáltá-
si árral rendelkezõ alkotása:

Theodor Pallady 24 ezer
euróra becsült olajfestménye,
A buciumi templom. „Ezúttal
kisebb leütési árak voltak a
legutóbbi, karácsonyi aukció-
hoz képest, de mindenkép-
pen fejlõdést érzékelek. Egy-
részt több új vásárló vett
részt, másrészt sokkal többen
vettek részt az aukción, és
többen is vásároltak” –
mondta el Székely Sebestyén
György. 

A galéria vezetõjétõl meg-
tudtuk, Zsögödi Nagy Imre
munkái újra Csíkszeredába
jutottak, de ezúttal nem a
Csíki Székely Múzeumba,
hanem egy magángyûjtõ vá-
sárolta meg azokat. 
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Röviden Licit a tavasz színeireMa indul a budapesti
könyvfesztivál

Ma nyílik a XVIII. Buda-
pesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál, ahol az európai
uniós magyar elnökség al-
kalmával magát az Európai
Uniót választották díszven-
dégül. Az esemény valójá-
ban az uniós elnökség meg-
tisztelése, „itt van az idõ és
lehetõség a szellemi alapok
újbóli tudatosításának”, tá-
jékoztatnak a szervezõk. Er-
rõl szól a felépítendõ EU-
stand, ahol mind a 26 meg-
hívott tagország képviselteti
magát. A könyvfesztivál je-
lentõs eseménye az Európai
Elsõkönyvesek Fesztiválja:
az idén húsz elsõkönyves
lesz jelen, több, mint eddig
bármikor.

Bonyodalmak 
a Cioran-hagyaték körül

Sorin Ilieºiu filmrendezõ fel-
jelentést tett a Legfelsõbb Bí-
róságnál, és kéri, hogy a
francia illetékes szervek köz-
remûködésével vizsgálják ki:
hogy került Emil Cioran ha-
gyatéka Laurence Tacou bir-
tokába, aki a múlt héten Pá-
rizsban tartott árverezésen
eladta a dokumentumokat.
A hagyaték Cioran romániai
évei alatt keletkezett kézira-
tokat, leveleket és egyéb do-
kumentumokat tartalmaz,
amelyeket a filozófus szülei
õriztek halálukig.

HIRDETÉS

Antal Erika

Az erdélyi magyar köz-
mûvelõdés napját ünne-

pelték kedden este Marosvá-
sárhelyen, az Erdélyi Ma-
gyar Közmûvelõdési Egye-
sület (EMKE) megalapításá-
nak napján, április 12-én. Az
ünnepi rendezvénynek a
Maros Mûvészegyüttes
székháza adott otthont, ahol
Ábrám Zoltán, az Erdélyi
Magyar Közmûvelõdési
Egyesület Maros megyei
szervezetének elnöke, vala-
mint Barabási Attila, a Ma-
ros Mûvészegyüttes vezetõje
köszöntötték a jelenlevõket.
Az EMKE ezúttal Kovács
András karnagyot, Ötvös
József református lelkipász-
tort és Kádár Gyöngyit, a
nyárádszeredai mûvelõdési
otthon igazgatóját díjazta a
közmûvelõdésért kifejtett te-
vékenységéért. Ábrám Zol-
tán elmondta, január 22-ét, a
Magyar Kultúra Napját
rendszeresen megünneplik
Erdélyben is, de három év-
vel ezelõtt született az ötlet,
hogy április 12-e legyen az
erdélyi magyar közmûvelõ-
dés napja. „1885-ben ezen a
napon született meg Kolozs-
váron az EMKE, akkor tar-
tották az alakuló közgyûlés-
ét” – indokolta Ábrám az
idõpont választást. A több-
ször is betiltott közmûvelõ-
dési egyesület 1991. április
20-án alakult újjá Brassóban
– magyarázta az EMKE
Maros megyei elnöke. 

EMKE-ünnep

Kisebb árakat fizettek, de többen vásároltak a Quadro Galéria tavaszi aukcióján mint tavaly
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Röviden

F. I.

A másfél évvel ezelõtt kezdõ-
dött lapmegszûnéseknek csu-

pán egyetlen jó oldala van, keve-
sebb felé kell osztani a hirdetõk
amúgy is szûkös reklámbüdzsé-
jét. A Romániai Példányszám-
auditáló Hivatal (BRAT) legfris-
sebb, 202 nyomtatott lap rek-
lámjait elemzõ jelentése szerint
idén márciusban közel 30 millió
eurót (22 százalékkal többet,
mint februárban) költöttek a hir-
detõk a nyomtatott lapokban
megjelentetett reklámokra. 

Reklámelõnyben 
a fizetett lapok

Az összeg 38 százalékát a mé-
dia- és kulturális események
promoválásából, 11 százalékát
pedig az apróhirdetésekbõl

származó reklámbevételek te-
szik ki. 

A hirdetõk nyolcvan százalék-
ban a fizetõs nyomtatott lapok-
ban hirdetnek és csupán húsz szá-
zalékuk választja az ingyenes ki-
adványokban való reklámozta-
tást. A nyomtatott lapokban meg-
jelentetett hirdetésekre a mobil-
szolgáltatók költöttek a legtöbbet
(9 százalék). Második helyen az
autópiac (7 százalék) reklámjai
állnak, amelyet az alkoholtartal-
mú italok (5 százalék), a banki
szolgáltatások (5 százalék) és a
kozmetikai cikkek (3 százalék)
promoválása követi. A legjobban
fizetõ cégek: Vodafone, Orange,
Heineken Romania, L’oreal,
Beiersdorf AG. Kizárólag a ke-
reskedelmi reklámok esetében –
leszámítva a különbözõ rendez-
vények és mûsorok promoválását
– a generalista napilapok és a

sportújságok az összreklámköltés
20 százalékát tudják magukénak,
majd a gazdasági kiadványok, a
nõket célzó lapok és a tabloidok
következnek. Az egymillió eurós
(rate card – a kiadvány által köz-
zétett listaár) reklámbevételt már-
ciusban csak a Gazeta Sporturilor
érte el. A toplistán az Adevãrul de
searã bukaresti kiadása, a
România liberã, a Ziarul Financiar,
a Cosmopolitan, a The One, a buka-
resti ªapte seri és a Ciao! kapott he-
lyet. 

Két év múlva 
bekavar a net

A nyomtatott lapok fellendülõ
piacának azonban két év múlva
megálljt parancsol az internet –
derül ki a Zenith Optimedia glo-
bális reklámpiaci elõrejelzésébõl,
melyet a Kreativ.online idéz. Az
elõrejelzés szerint 2013-ra az
internet lehet a második legna-
gyobb hirdetési média a televízió
után, letaszítva a nyomtatott na-
pilapokat a dobogó középsõ fo-
káról. Tavaly ugyan a napilapok-
ra szánt költés még 51 százalék-
kal múlta felül az internetet,
azonban ez a médiatípus éves át-

lagban 1,4 százalékkal esik majd
2013-ig, szemben az internettel,
mely 14,4 százalékkal nõ majd.
Ez azt jelenti, hogy a napilapok
reklámbevétele a 2010-es 95,2
milliárdról 91,2 milliárdra csök-
ken, az internet 63 milliárdról
94,5 milliárdra nõ 2013-ra. Az
internetes költéseket szemügyre
véve azt állapította meg a Zenith,
hogy az eddig motorként funkci-
onáló keresõhirdetésekkel szem-
ben immár a display-jellegû hir-
detések növekedése a legerõtelje-
sebb, köszönhetõen a közösségi
médiás és videomegosztó olda-
laknak. A keresõmarketing éves
szinten átlagban 12,8 százalékkal
bõvül majd, a display-típusú hir-
detések pedig 16,4 százalékkal. 

A Publicis csoporthoz tartozó
médiaügynökség elõrejelzései
szerint, annak ellenére, hogy a
Japánt ért természeti csapások és
az arab világ zavargásai dollár-
milliárdokat vontak ki a reklám-
piacról, nem állítják meg annak
lendületét. A Zenith Optimedia
jelentése szerint a természeti ka-
tasztrófák és a társadalmi konf-
liktusok összesen 2,4 milliárd
dolláros veszteséget okoznak a
piacnak. 

A romániai félnomád juhászat („transhu-
manþa”) új paradigmája bontakozik ki a
modern telekommunikációs eszközöknek kö-
szönhetõen. A hazai netes apróhirdetés-olda-
lakat valósággal elözönlötték a húsvéti bárá-
nyokat legtöbbször a piaci ár alatt reklámo-
zó õstermelõk. A legtöbb eladó a „bio”, „na-
túr” stb. megnevezéssel ellátott állatkákat a
rendelés átadásának napján fogja levágni, és
esetenként házhozszállítást is vállal. Az ille-
gális tarvágásokból származó fát vontató
traktorok havasi legelõket tönkretevõ kerék-
nyomában ezek után tócsákba fog gyûlni az
új, hatékonyabb reklámpolitikának köszön-
hetõen tömegesen legyilkolt barikák vére, és
csak reménykedni tudunk abban, hogy a ju-
hászok megélhetésért történõ, eddig csak ar-
chaikus eszközökkel folytatott küzdelmét
könnyíteni fogja a hipermodern technológia.
Áldozat nélkül sosem volt haladás és ezek az
áldozati bárányok, akárcsak a ledöntött szá-
zados fák, hallgatnak.

(prier)

Kettõs tükör 

Reklámbarát a printpiac

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
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................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:...........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
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..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Harry Potter-dokumentumfilm 
készül a befejezõ epizód után

A Harry Potter-rajongók az utolsó rész
után sem maradnak varázslat nélkül: a be-
fejezõ epizód után jön a dokumentumfilm.
A júliusra ígért Harry Potter és a Halál erek-
lyéi 2. producere, David Barron elmondta,
hogy Morgan Matthews a filmrõl egy saját
anyagot készített, kifejezetten a rajongók-
nak. „Látott és rögzített mindent, ami a
kulisszák mögött zajlott, és készített egy
dokumentumfilmet a forgatás nehézségei-
rõl, a színészekrõl és a csapat minden tag-
járól. Ez nem a szokásos szemfényvesztés
és a legjobb pillanatok kiragadása. Ez a va-
lóság, ami egyébiránt nagyon mókás is” –
mondta Barron. Sõt, mint kiderült, a 2001-
es Harry Potter és a bölcsek köve óta gyûjtötte
az anyagot. 

Veszélyben a sajtószabadság 
Szerbiában

A sajtószabadság Szerbiában még mindig
komoly veszélyben van – írja az Európai
Újságírók Szövetsége (EFJ) Boris
Tadichoz intézett levelére hivatkozva a vaj-
dasági Magyar Szó. „A gazdasági válság
sújtotta sajtó helyzetét és a hivatás pers-
pektívahiányát csak tetézi az újságírók el-
borzasztó anyagi helyzete. Két utca is
meggyilkolt kollégáink, Slavko Curuvija és
Milan Panic nevét viseli. A Belgrádban és
Loznicán élõ és dolgozó oknyomozó új-
ságírók állandó rendõri õrizet alatt állnak.
De nem csupán ebben a két városban fo-
rog veszélyben a biztonságuk. A független
sajtóra gazdasági és politikai nyomást gya-
korolnak, s nemegyszer a bíróságok igazta-
lan döntéseitõl is tartani kényszerülnek” –
olvasható egyebek között az EFJ elnöke,
Arne König által aláírt, a szerbiai államfõ-
höz intézett levélben. 

ÚMSZ

Érdemi leépítést hajtanak
végre a közmédiumokban az

év végéig – írja Böröcz István, az
MTVA vezérigazgatója bejelen-
tésére hivatkozva az Index.hu. Az
internetes lap szerint Böröcz a
Napi Gazdaság reklám-média
konferenciáján elmondta: folyik
a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap struktúrájá-
nak építése, amivel párhuzamo-
san olvasztják le a divíziókat, tel-
jes megszûnésük, az új struktú-
rában történõ mûködés a harma-
dik negyedévre várható. Az év
végéig elkészülhet a jelenlegi

kollektív szerzõdéseket felváltó
közös kollektív szerzõdés, létre-
hozhatják a közös bérrendszert,
és végrehajtják a tervezett leépí-
téseket is. A gazdasági napilap
konferenciáján elhangzott, a
közmédia 3300 embert nem tud
eltartani, de nem is szabad. Az
összevonásokkal és az elkerülhe-
tetlen létszámleépítéssel felsza-
baduló forrásokat tartalomkészí-
tésre kívánják fordítani, ez már a
jövõ évben érzékelhetõ lesz a
magyar médiapiacon. Böröcz az
érdeminek és lényegesnek
aposztrofált leépítés pontos mér-
tékérõl nem beszélt, ám szak-
szervezeti értesülések szerint bõ

egyharmados, azaz 1000–1200
fõs csökkentés várható. Kérdésre
válaszolva azt ugyanakkor el-
mondta: már tudják, pontosan
hány munkavállalót és honnan
fognak elbocsátani, de életveszé-
lyes lenne számokkal dobálózni
addig, amíg a szakszervezetek-
kel nem egyeztettek. A vezér-
igazgató kijelentette: már az
idén felszabadítják a Duna TV
ingatlanát – ezt a jelenlegi re-
ceszsziós piaci helyzetben nem
kívánják értékesíteni, más mó-
don hasznosítják majd –, a mé-
dium a Kunigunda utcába költö-
zik, miközben az MTI még egy
darabig marad a Naphegyen. 

ÚMSZ

„Még van két elkészítetlen fil-
mem. Csak ha azokkal meg-

vagyok, akkor mondhatom azt,
hogy bevégeztetett” – nyilatkoz-
ta a Mediafaxnak Sergiu
Nicolaescu. A neves filmrendezõ
tegnap töltötte 81 életévét. Be-
végzetlen filmjei közül az egyik a
Hógyertya (Candele de zãpadã),
amelyet kizárólag Romániában
forgat és a tervek szerint az év
második felében kerül mozikba.
„A másik filmtervemrõl még én
sem tudok sokat, egyelõre annyi
biztos, hogy egy jelenben játszó-
dó komédia lesz” – fogalmazott
sejtelmesen a rendezõ. „Minden
de és lehet nélkül válságban va-
gyunk. És nem csupán gazdasá-
giban. Romániát teljességgel újjá
kell változtatni. Kegyetlen erõfe-
szítésekre lesz szükség, de meg
kell tennünk” – véli az Adevãrul
címû napilapnak nyilatkozó ren-
dezõ. A zsilvásárhelyi születésû,
gépészmérnöknek tanult Nico-
laescu rövidfilmjeivel robbant be
a mozgóképes világba. 1967-ben

készült el elsõ, de késõbbi mûvé-
szetét is meghatározó nagyjáték-
filmjével, a Dákok címû történel-
mi filmeposszal. Az 1960-as évek
második felében francia–román
koprodukcióban több vadnyuga-

ti témájú westernfilmmel jelent-
kezett (Az utolsó mohikán, 1968; A
préri, 1968; Szarvasölõ, 1969),
majd az 1970-es évektõl ismét
történelmi-nemzeti témájú, mo-
numentális filmjátékokat (Vitéz

Mihály, 1970; A függetlenségi hábo-
rú, 1977), kaland- és bûnügyi fil-
meket (Vádol a felügyelõ, 1973)
készített. Az 1970-es évektõl leg-
több filmjében színészként is sze-
repelt. 

Nicolaescu: még nem végeztem

Leépítés a magyar közmédiában

Fellélegzett a hazai nyomtatott lapok rek-
lámpiaca, márciusban közel 30 millió
eurót költöttek a hirdetõk – áll a BRAT
legfrissebb jelentésében. A Zenith Optime-
dia szerint az internet azonban hamarosan
maga mögé utasíthatja a napilapokat.

A tegnap 81. életévét töltõ Sergiu Nicolaescu még két filmet rendezne visszavonulása elõtt



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Virágzó Magyaror-
szág
11.25 Derrick 
(német krimisor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Szerelmes földrajz
15.55 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.25 Teleki Sámuel útján
16.55 Idegenek 
az üvegházban
17.20 Egy kolozsvári 
művész Bécsben 
(dokumentumf.)
17.40 Beavatás
17.55 Arcélek
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Labdarúgó-mérkő-
zés Monicomp Liga 23.
forduló: Ferencvárosi TC-
Vasas
22.00 Élet a Marson 
(angol sor.)
22.55 Dunasport
23.00 Váltó
23.10 Kikötő
23.25 Liszt Ferenc: Tasso
23.50 Nővérek 
(arg.-brazil-sp. filmdráma,
2005)
1.30 Kikötő - Friss (ism.)
1.45 Labdarúgó-mérkőzés
(ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Kaméleon - A rene-
gát (am. thriller) 12.55
Cápaember (2. rész)
14.40 Miss Pettigrew
nagy napja (ang.-am. víg-
játék) 16.20 Szeretném,
ha szeretnél (am.-ném. ro-
mantikus vígáték) 18.20
Holtak hálójában (am.-
angol thriller) 20.10 Az el-
sülylyedt város kincse
(am.-német kalandfilm)
22.10 Rambo 3 (am. film)
0.20 A harc mestere (am.
thriller)

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
21.00 Ace Ventura 2. - Hív
a természet (amerikai víg-
játék) 23.00 Amerikai
pszicho (amerikai-kanadai
horror) 1.00 Intim beszél-
getések (erotikus film)

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: Kallós Zoltán -
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) 14.15
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
Az ügynökök a paradicsomba mennek

Kárász Mátyás jólétben él pártállami funkcionárius szüleivel
a Rózsadombon. Korábban elit egyetemekre járt külföldön,
most az ELTE-n tanul. A nyolcvanas évek vége felé az akkor
alakuló ellenzékiekhez csatlakozik, a III/III-as Főcsoportfő-
nökség választás elé állítja: vagy csatlakozik az ügynök-há-
lózathoz vagy kiutasítják az országból.

m2, 23.15
Se ördög, se angyal

Caty szolíd, párizsi nő, kameraman a televíziónál. Egyedül él
lakótelepi lakásában, magányos és boldogtalan. Egyik nap
riportot vesz föl egy call-girllel, aki összeismerteti egy ke-
mény, alvilági gengszterrel, Jeannal. A férfi felkéri, hogy ve-
gye föl az egyik betörését videóra. Caty - ellenérzéseit félre-
téve - a jó pénz miatt elvállalja a munkát, és végignézi, amint
a banda likvidál egy konkurens csoportot.

DUNA Tv, 23.50
Nõvérek

Texas, 1984. Natalia és Elena Levin nővérek, tinédzser ko-
rukban elválasztják őket egymástól és 9 év után, egy szá-
mukra idegen országban újra találkoznak. Natalia 1975 óta
Spanyolországban él, barátja, Martin elvesztése után utazik
nővéréhez. Édesapjuk újságíró, és mielőtt kiadnák regényét,
meghal. Natalia az éjszaka belelapoz apja addig nem olva-
sott kéziratába, s nem tudja letenni.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 A hangszerkészítés
mesterei
10.30 Magyar évszázadok
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.)

16.00 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)

16.50 Színészpalánták
(olasz sor.)

17.45 Bűvölet 
(olasz sor.)

18.15 Magyar bulizene
19.10 Átjáró

19.35 Esti mese
20.00 Filmsztárok 

a vadonban
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Eurovíziós 

Dalfesztivál
21.35 McLeod lányai

(auszt. kaland sor.)
22.20 Eurovíziós 

Dalfesztivál
22.25 Vér és rózsa 

(sor.)
23.15 Se ördög, se angyal

(francia krimi, 2003)
1.05 India 

- Álmok útján (sor.)

7.00 Infománia (ism.)
Multimédia magazin
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
16.15 NekedValó
17.15 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
18.25 Ezel - Bosszú mind-
halálig (török sor.)
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.)
2.45 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.45 Stahl konyhája
11.10 Babapercek
11.20 Teleshop
12.50 Seherezádé (török
drámasorozat) (ism.)
13.40 Igen, akarom?
(francia vígj., 2006)
15.20 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.25 Edina és Joshi 
(talk show)
17.30 Marina 
(mexikói-am. sorozat)
18.25 Update Konyha
18.30 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
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 Víruskommandó
(am. sor.)

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

9.05 Egy kórház magán-
élete 10.00 A narancsvi-
dék (sorozat) 10.55
Ádám és Éva (osztr.-ném.
vígj.) 12.55 Amerika csil-
lagai 14.55 A médium
(sorozat) 16.50 Gyilkos
számok (sorozat) 17.45
Dawson és a haverok (so-
rozat) 18.35 A dadus (so-
rozat) 19.10 Jól nézek ki!
20.05 Christine kalandjai
(sorozat) 20.30 Két pasi
(ism.) 21.25 Gyilkos szá-
mok (sor.) 22.25 Beugró
23.25 Éden 18+

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Europa League:
Spartak Moscova - Porto,
PSV - Benfica 14.10 Pon-
tos sportidő 15.10 Külön
kiadás 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
15.20 Közlekedő
15.25 Nemzet és védelem
15.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
16.25 Bárka
16.55 Szomszédok 
(sorozat)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India - Álmok útján
(kaland sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő
Szilágyi Tibor műsora
22.05 Az Este
22.40 Az ügynökök a pa-
radicsomba mennek (ma-
gyar f., 2010)
0.15 Kultúrák és vallások
az ókor romjain
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma
1.10 Halhatatlanok Társu-
lata

6.15 Teleshopping
6.55 Románia himnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
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 Cenzúrázatlanul 
- Háború másképp 
(amerikai-kanadai háborús
filmdráma, 2007)
0.50 Az órák 
(amerikai romantikus drá-
ma, 2002)
2.40 A világ közepe 
(amerikai filmdráma,
2001)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Szívtelen bosszú
(amerikai filmdráma,
1997) (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 Érted táncolok 
– verseny műsor
Ştefan Bănică és Iulia
Vântur
1.00 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
3.30 20 év után 
(talk show) (ism.)

6.00 Híradó, Sport (live)
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai sor.)
12.10 Xena 
(amerikai kaland sor.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
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 fenevad 
gyomrában 
(amerikai-kanadai-
hongkongi-angol akció-
film, 2003)
22.20 12 majom 
(amerikai fantasztikus 
kalandfilm, 1995)
1.00 A fenevad 
gyomrában 
(amerikai-kanadai-
hongkongi-angol akció-
film) (ism.)
2.45 Híradó, Sport 
(ism.)

6.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat) (ism.)
7.00 McBride: 
Rekviem 
(amerikai krimi, 2006)
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 Médium 
(amerikai krimisor.)
16.00 For the Love 
of a Child 
(kanadai-amerikai filmdrá-
ma, 2006)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Annapolis 
- Ahol a hősök születnek
(amerikai filmdráma,
2006)
22.30 Komédia óra
23.30 Vissza a csatatérre
(kan. akcióf., 2001)
2.00 Szégyentelen 
egyetemista lányok 
(erotikus film)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Beton
12.00 Amcsi motorok 
- Schneider Electric motor
13.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
14.00 Állítólag... 
- Gyilkos pohár
15.00 Piszkos munkák 
- A szénbányász
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok 
- Schneider Electric motor
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Kimberley, 
Ausztrália
20.00 Állítólag... 
- Menekülés a víz alá
21.00 Szétépítők
21.30 Hogyan 
készült?
22.30 Megrázó 
történetek 
- A világ legnagyobb 
gyerekei
23.30 A féltestű férfi
0.30 Titkok 
a fekete dobozból 
- Pilótahibák
1.30 Amerika kapuja 
- Meglepetés
2.30 Szétépítők
3.00 Állítólag... 
- Menekülés a víz alá

5.00 Hírek (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
14.35 Együtt Eupában
15.30 Ma a holnapról
16.00 Bűvület 
(olasz sor.)
17.00 Hírek
17.30 Vallomások
18.30 Elegem van! 
(amerikai vígjáték 
sorozat)
19.00 Biznisz óra
20.10 B-Girl 
(amerikai film, 2008)
21.45 Győztesek
22.20 Hírek, időjárás
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik 
– szórakoztató műsor
0.00 A szélhámosok elmé-
jében
1.00 Nagy lábon –
kultúrális magazin (ism.)
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 B-Girl (amerikai film,
2008) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30
Operettparádé 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 Tibor és Benedek nap-
ja van.
A Tibor férfinevet általá-
ban a Tiborc név rövidülé-
sének tartják, de más véle-
mény szerint Bod Péter al-
kotta egy erdélyi település
nevébõl, amely ismeretlen,
talán szláv eredetû. 
A Benedek férfinév a latin
benedictus szóból szárma-
zik, amelynek jelentése: ál-
dott. 
Holnap  az Anasztázia,
Tas és Oktávia nevûek ün-
nepelnek.

Évforduló
• 1849 – Debrecenben az
országgyûlés határozatot
fogad el a Függetlenségi
Nyilatkozat kiadásáról és a
Habsburg-ház trónfosztá-
sáról. Ezután Kossuth La-
jost kormányzó-elnökké
választják.
• 1865 – John Wilkes
Booth meglövi Abraham
Lincoln amerikai elnököt,
aki másnap belehal sérülé-
sébe.
• 1912 – Elsõ útján jég-
hegynek ütközik a Titanic
utasszállító luxushajó
23.40 perckor, 150 kilomé-
terrel Új-Foundland partjai
elõtt. Másnap hajnalra el-
süllyed, 1517 utas életét
veszti.
• 1981 – Visszatér az elsõ
ûrrepülõgép, a Columbia a
földre John Young és
Robert Cripen ûrhajósok-
kal a fedélzetén.

Vicc
Minden reggel, amikor feléb-
redek, azonnal tornázni kez-
dek. Azt mondom magam-
nak:
– Rajta! Fel, le! Fel, le!
Két perc gyötrelem után azt
mondom magamnak:
– Jól van! Most próbáld
ugyanezt a másik szemhéjad-
dal is!

Recept
Húsvéti citromtorta
Hozzávalók: A tésztához 8
ek. liszt, 8 ek. porcukor, 8 to-
jás, késhegynyi sütõpor
szükséges. A krémhez: 20
dkg vaj, 15 dkg porcukor, 1
ek. liszt, 2 dl tej, 1 citrom,
citrommáz, apró színes cu-
korkák. 
Elkészítése: A tésztához va-
lókból vékony piskótát sü-
tünk. Közben keménypapír-
ból egy akkora tojásformát
vágunk ki, amely a sütõlap
felére bõven ráfér. A piskótá-
ra fektetve két tojásalakú la-
pot vágunk ki belõle. A
krémhez az öt deka vajból, a
lisztbõl és a tejbõl kevergetve
besamelt fõzünk, majd ki-
hûtjük. A maradék vajhoz a
besamelt kanalanként hozzá-
keverjük. Végül a porcukor-
ral habosra kikeverjük, és to-
vább keverve a citrom levét
apránként beledolgozzuk.
Ezután a finomra reszelt cit-
romhéjat hozzáadjuk és a
piskótalapot megtöltjük vele.
A tetejét citrommázzal, cu-
korkákkal díszítjük.

2011. április 14., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Vénusz felélénkíti érzelmi éle-
tét. Remek kilátásai vannak sze-
relem terén, ám esélyei még to-
vább javulnak.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nagyon szeretné körülvenni ma-
gát mindazzal a kényelemmel és
luxussal, amire már régóta vá-
gyik. Flörtbe ne keveredjen olyan
egyénnel, akit már gyengéd szá-
lak fûznek máshoz.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egyre élénkül társasági élete.
Szerelem terén a jövõbeni kilátá-
sai kecsegtetõk, még ha jelenleg
látszólag lassan alakulnak is a
dolgai. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kedvese kezd elviselhetetlen len-
ni. Jó, ha vele szemben megõrzi a
nyugalmát, mert nagy szüksége
lesz rá. A növekvõ Hold segíti a
tisztánlátást.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Kimeríthetetlen az ötletekben, a
kivitelezésükben már kevésbé
ügyes. Talán azért, mert fölé-
nyeskedõen elnyomják javaslata-
it, vagy nincs abban a helyzet-
ben, hogy vevõt találjon rájuk.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Párja több idõt tölt otthon, ne le-
gyen vele türelmetlen. Ne most
akarja vele felújíttatni a lakását.
Saját és családja hangulatát tö-
kéletesen tönkreteheti.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Újító kedvet követel a tavasz a
jegy szülöttétõl. Rengeteg elgon-
dolás kavarog a fejében. Baráti
társasága fanyalogva fogadja
gasztronómiai újításait.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Erõs elszántságról tesz tanúbi-
zonyságot egy váratlan kudarc
után. Környezetének és önmagá-
nak is bebizonyítja, hogy csak té-
vedés történt. Forró tavaszi éjsza-
kái lesznek.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Izgalmas kapcsolatra vágyik.
Kisebb érzelmi viharokra számít-
hat, ez nem változtat párja érzel-
mein. Nem kell mindent kimon-
dania azonnal, ahogyan eszébe
jut.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kitûnõ kifejezésmóddal rendel-
kezik úgy írásban, mint szóban.
Társai el vannak ragadtatva igé-
nyes stílusától. A Vénusz román-
cot jelez.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Sok energiát kap bolygójától, s
ezáltal sokkal többet tud teljesíte-
ni, mint egyébként. Az élet ap-
róbb-nagyobb problémáival sike-
resen megküzd.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ebben az idõszakban kapcsola-
tai jobban lefoglalják, mint a
pénzügyek, azért nyitva tartja a
szemét és kap a kínálkozó lehetõ-
ségeken. Lényeg, hogy jól érzi
magát.

Horoszkóp
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Röviden
EL: a mai program

A visszavágókkal folytatód-
nak ma este a labdarúgó
Európa Liga negyeddöntõi.
A mûsor: Szpartak Moszk-
va (orosz)–FC Porto (por-
tugál) (az elsõ mérkõzésen:
1-5; 20 óra, sport.ro), PSV
Eindhoven (holland)–Ben-
fica (portugál) (1-4; 22 óra,
sport.ro), Twente Enschede
(holland)–Villarreal (spa-
nyol) (1-5), Sporting Braga
(portugál)–Dinamo Kijev
(ukrán) (1-1). 

Hol vannak 
a versenyautók? 

A csapatfelszereléseket, va-
lamint a verseny- és tré-
ningautókat szállító hajó
meghibásodása miatt ko-
moly veszély fenyegeti a
Jordán-rali programját. Az
idei világbajnoki sorozat
negyedik állomásának a
Turán Frigyes, Zsiros Gá-
bor kettõs révén magyar
résztvevõje is lesz. A hajó,
amelyet vasárnapra vártak,
majd keddre módosították
az érkezési idõpontját,
szerdán sem futott be a ki-
kötõbe. Emiatt változik a
pályabejárások idõpontja és
a megszokott ceremóniákat
is újra kell szervezni, elma-
rad az úgynevezett
Shakedown, vagyis a hiva-
talos tesztelés, továbbá
nem tudni, hogy a csúszás
mennyire érinti a viadal to-
vábbi menetrendjét. A ver-
seny ugyanis ma délelõtt
kezdõd(ne) és szombaton
ér(ne) véget.

Új stadion épül
Debrecenben

A debreceni önkormányzat
tervei szerint egy hónapon
belül kiírhatják a közbe-
szerzési pályázatot az új
debreceni futballstadion
építésére, a munkálatok pe-
dig augusztus 20. után kez-
dõdhetnek. Az önkormány-
zat és a magyar állam min-
den lényeges kérdésben
megállapodott egy közös
projektcég megalapításáról,
amit kettõs ügyvezetéssel
fognak vezetni. Debrecen
közgyûlése az április 28-i
ülésén szavaz a cég alapítá-
sáról, majd a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
jóváhagyása után, május-
ban kezdõdhet a tényleges
munka. 

Megvan 
az új FIFA-világrangsor 

A román labdarúgó-váloga-
tott a márciusi helyezéshez
képest 11 pozíciót javítva
jelenleg a 41. a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség
(FIFA) tegnap kiadott, leg-
frissebb világranglistáján. A
magyarok viszont 16 helyet
rontottak, és az 52. helyen
állnak. A friss rangsor élén
továbbra is a világ- és Euró-
pa-bajnok spanyolok áll-
nak, megelõzve a vb-döntõs
hollandokat. A harmadik
helyre a legutóbb még ötö-
dik brazilok zárkóztak fel,
megelõzve a németeket és
az argentinokat. 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A Manchester United és
az FC Barcelona jutott

be kedden a labdarúgó-Baj-
nokok Ligája elõdöntõjébe.

Manchesterben a múlt hé-
ten a Chelsea-t idegenben 1-
0-ra legyõzõ United az elsõ
félidõ hajrájában jutott ve-
zetéshez (Hernández, (43.
perc), a fordulás után pedig
biztosan tartotta elõnyét. A
londoniak ugyan egy pilla-
natig sem adták fel, még azt
követõen sem, hogy a félidõ
derekán emberhátrányba
kerültek, ám az MU védel-
me könnyedén verte vissza
támadásaikat. A 77. perc-
ben váratlanul mégis sike-
rült az egyenlítés (Drogba),
de csak néhány másodper-
cig éltek a Chelsea remé-
nyei, mert Park azonnal be-
talált (2-1), s ez el is döntöt-
te a továbbjutást. Ezzel Sir
Alex Ferguson, az MU tré-
nere továbbjutással és gyõ-
zelemmel ünnepelte 100.
nemzetközi kupameccsét.

Továbbjutásával a Man-
chester United rendkívül
eredményes idényzárásnak
néz elébe, hiszen a BL-
elõdöntõ mellett ott van a leg-
jobb négy között az angol FA
Kupában is, a Premier
League-ben pedig hovato-
vább biztosnak látszik a baj-
noki cím, akkora elõnnyel áll
az élen a gárda. Ugyanakkor
a Chelsea háza táján okkal le-

hetnek roppant csalódottak,
hiszen a csapat ebben a sze-
zonban bizonyosan nem nyer
semmit: a hazai pontvadá-
szatban – 11 ponttal lemarad-
va az MU mögött – jelenleg
csak a harmadik, a szigetor-
szági kupáktól már korábban
búcsúzott, a BL-ben pedig új-
fent álom maradt az elsõ hely. 

A Lionel Messi vezette
Barcelona tulajdonképpen
már az elsõ, hazai meccsen
(5-1) eldöntötte a Sahtar
Donyeck elleni párharcot,
ám kedden Ukrajnában is si-

került nyernie (1-0), így ket-
tõs gyõzelemmel lépett a
négy közé. A katalánok ar-
gentin világklasszisa a 43.
percben kilencedik találatát
jegyezte a BL-ben, míg ösz-
szesítésben a rekordot jelen-
tõ 48-nál tart. 

„Az elmúlt három évben
Sahtar-szurkolóvá váltam,
a csapat egyre erõsebb, és
remélem, nem futunk össze
egymással a következõ BL-
szezonban is” – udvariasko-
dott a meccset követõen
Pep Guardiola, a Barca

mestere. „Ha Messi nálunk
játszik, mi gyõztünk volna”
– állította Mircea Lucescu,
az ukránok vezetõedzõje,
aki sok sikert kívánt a rivá-
lisnak: „Most már azt sze-
retném, ha a Barcelona
nyerné a Bajnokok Ligáját.
Ez a mi teljesítményünket,
az eddigi munkánkat is fel-
értékelné...” – tette hozzá.

Az FC Barcelona nyol-
cadszor, a Manchester Uni-
ted pedig hetedszer jutott be
a Bajnokok Ligája elõdön-
tõjébe. 

Barca-siker, félgõzzel 

A katalán sztárok (zöld mezben) Donyeckben csak annyira bûvölték a labdát, amennyire kellett 

Serena újra edz

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Kedden este lejátszották
a nõi kosárlabda-bajnok-

ság döntõjének elsõ összecsa-
pását, Szatmárnémetiben a
CSM 67-62-re verte az Aradi
ICIM-et. Utóbbiak még 40-
34-re vezettek nagyszünet-
ben, de a hajrában felülkere-
kedtek  Dan Fleseriu tanítvá-
nyai. Claudia Pop és Amra
Mehmedic egyformán 19
ponttal járult hozzá csapata
sikeréhez, míg a másik olda-
lon Mészáros Anita (15) és
Cherrise Graham (14) emel-
kedett ki eredményességével.  

Tegnap este megint Szat-
márnémetiben csapott össze
a két gárda, az egyik fél har-
madik sikeréig tartó sorozat
Aradon folytatódik, 17-én és
– ha még szükséges – 18-án.
Ha egy ötödik összecsapás
kell hogy döntsön, annak
megint Szatmárnémeti lesz
a házigazdája április 22-én.
A CSM a klub történetének
elsõ bajnoki címét szeretné
megszerezni, az ICIM pedig
a tavalyi ezüstérmet váltaná
aranyra.   

A harmadik hely sorsa leg-
több három mérkõzésen dõl
el, s a Sepsi BC 1-0-ra vezet,
miután hétfõn este 75-61-re
verte a Szabó Kati Sportcsar-
nokban a Temesvári BCM
Danziót. Ma este a Bega
menti alakulat a vendéglátó,

a Constantin Jude Sportcsar-
nokban. Ha a Kovászna me-
gyeiek Temesváron is nyerni
tudnak, a vasárnapi, sepsi-
szentgyörgyi mérkõzésre
már nem lesz szükség. 

Ma a helyosztók második
találkozóit rendezik meg. A
Rapid már ma este dûlõre vi-
heti a dolgot a CS Tele-
ormannal szemben, hiszen
Alexandriában 62-46-ra sike-
rült nyernie. Szintén Buka-
restben az Olimpia a SCM
CSS Craiova együttesét fo-
gadja, amely hazai pályán
76-63-ra nyert. 

Tegnap este indult a ráját-
szás a férfiak bajnokságában
is. Lapzártáig befejezõdött
mérkõzéseken: Steaua-Tura-
bo–Marosvásárhelyi BC Mu-
reº 83-75, Medgyesi Gaz Me-
tan–Nagyváradi CSM 84-77,
Kolozsvári U-Mobitelco BT–
Nagyszebeni CSU Atlassib
98-75. A bajnoki címvédõ
CSU Asesoft Ploieºti a BCM
Argeº Piteºti együttesét fo-
gadta. A 9–16. csoportban:
CS Otopeni–Brassói CSU
Cuadripol 85-57, Buk. CS
Municipal–SCM U Craiova
92-86. Lapzárta után Ener-
gia Rovinari–Politehnica
Iaºi- és Temesvári BC–Csík-
szeredai Hargita Gyöngye
BC- mérkõzéseket rendez-
tek. A bajnoki címért és a
kiesés elkerüléséért kiírt so-
rozatok is három gyõztes
csatáig tartanak, legtöbb öt
mérkõzésbõl. 

Elõny a trónkövetelõnél
Labdarúgás 

T. J. L. 

A labdarúgó-Liga-1 26.
fordulójának keddi esti

mérkõzésén a Besztercei
Gloria 1-1-et játszott a
Vaslui-jal, a szerzett pont-
nak pedig csöppet sem
örültek a moldvaiak, hiszen
õk a gyõzelmet akarták. 

A vendégek már a 8.
percben vezetést szereztek,
miután Mike Temwanjera
mintegy hat méterrõl to-
vábbította a hálóba Lucian
Sînmãrtean szögletrúgását.
Aztán két-két kapufára
szisszentek fel a nézõk,
Velcovici és Iordache alig
tévesztett célt, s a vasluii
Wesley is egymás után két-
szer döngette meg a kapu-
fát. Albut besztercei, de
Kuciak vaslui-i kapus is
nagy formában védett, s vé-
gül vitatható játékvezetõi
döntés nyomán alakult ki a
végeredmény: Alexandru
Deaconu játékvezetõ szán-
dékosságot látott Canu ke-
zezésénél, s a tizenegyest
Bãjenaru pökhendi módon
emelte a derék hálóõr fölé. 

Adrian Porumboiu csa-
pattulajdonos kikelt magá-
ból a két pont elvesztése
miatt, nem létezõ büntetõt
és Vaslui elleni összeeskü-
vést kiáltott. 

Lapzárta után Beszter-
cén a Gloria a bajnoki ál-

mokat dédelgetõ Vasluit fo-
gadta. 

Tegnap: Astra Ploieºti–
Sportul Studenþesc 1-0,
Medgyesi Gaz Metan–
Brassói FC 0-0. 

Lapzárta után Temesvár–
Pandurii Tg. Jiu és Steaua–
Oþelul-találkozókat rendez-
tek, ma pedig Universitatea
Craiova–Marosvásárhelyi
FCM (15 óra, Gsp Tv),
Victoria Brãneºti–Rapid (17
óra, Gsp Tv) és Kolozsvári
CFR 1907–Kolozsvári U
(20:30 óra, Digi Sport) me-
netrend szerint játszanak. 

A nap egyelõre meg nem
erõsített híre szerint a lau-
sanne-i sportbíróság (TAS)
helyet adott a Pandurii ke-
resetének, ami azt jelenti,
hogy a Târgu Jiu-i alaku-
latnak le kell játszania az
Oþelul Galac elleni, 19. for-
dulóbeli mérkõzését. A
profiliga (LPF) február 24-
én döntött úgy, hogy a Pan-
durii–Oþelul-mérkõzés há-
rom pontját a galaciak kap-
ják, miután a Gorj megyei-
ek nem törlesztették a Di-
namo elleni adósságukat.
A TAS hivatalos bejelenté-
se a hét végére várható, s
ha a temesvári klubvezetés
ki tudja, mi módon kifür-
készett információja igaz-
nak bizonyul, a listavezetõ
Oþelul elveszti a 3-0-s gól-
aránnyal kapott három
pontot, amelyet aztán a pá-
lyán kell megszereznie. 

Botlott a Vaslui Besztercén

Tenisz

T. J. L. 

Ismét edzésbe állt Serena
Williams (képünkön), az

amerikaiak 13 Grand Slam-
tornát nyert teniszsztárja. A
nyolc hónapja kényszerpihe-
nõn lévõ játékos az inter-
neten tett közzé egy képet,
amelyen rózsaszín ruhában
adogat, ügynöke pedig meg-
erõsítette a tréning hírét.
Egyelõre nem tudni, hogy a
fiatalabbik Williams nõvér
mikor tér vissza a versenyek-
re. A 29 éves exvilágelsõ a ta-
valy júliusban Wimbledon-
ban aratott diadala óta nem
játszott tétmeccset, mivel két-
szer is megmûtötték lábfejét,
amelyet egy üveggel vágott
meg egy németországi étte-
remben. Márciusban embó-
lia miatt került szike alá, mi-
után tüdejének egyik érsza-
kaszán véralvadékot észlel-
tek, majd a kezelés során vér-
ömleny alakult ki, amely sür-
gõsségi beavatkozást igé-
nyelt. A hosszú kihagyás el-
lenére Serena még mindig ti-
zedik a világranglistán, igaz,
az elõtte álló Marija Sarapo-
vának 691-gyel több WTA-
pontja van. Ha Serena rövi-
desen visszatérhet a teniszpá-
lyákra, Kim Clijsters viszont
legalább hat hétre kidõlt a
sorból. A belga klasszis uno-
katestvérének lakodalmán
szenvedett bokaficamot, és
nem kizárt, hogy a májusi
Roland Garrost is ki kell

hagynia. Ezen a héten egyéb-
ként csak a férfiak turnéznak,
mégpedig Monte Carlóban,
ahol a klasszikus salakpályás
viadal díjalapja 2,75 millió
eur’. Egyedüli román fõtáb-
lásként Victor Hãnescu már
az elsõ körben elbúcsúzott
miután 6-3, 5-7, 1-6-ra kika-
pott a selejtezõkbõl érkezett
Maximo Gonzaleztõl. A vi-
lágrangsor elsõ tíz helyezett-
je közül csak Novak
Djokovic hiányzik, jelen van
viszont az éllovas Rafael
Nadal,  Roger Federer és
Andy Murray is. A hölgyek
csak a jövõ héten folytatják,
miután szombaton és vasár-
nap a válogatottak a Fed-
Cup-sorozatban érdekeltek.
Az elitben Moszkvában O-
roszország–Olaszország,
Charleroi-ban pedig Belgi-
um–Csehország-elõdöntõket
rendeznek. A Világcsoport-
ban maradásért Németor-
szág–-Egyesült Államok-,
Spanyolország–Franciaor-
szág-, Szlovákia–Szerbia- és
Ausztrália–Ukrajna-párhar-
cokat rendeznek, a Világcso-
port II-ben maradásért pedig
Fehéroroszország–Észtor-
szág-, Szlovénia–Kanada- és
Svájc-–Svédország-találko-
zókat, míg a japán–argentin
párharcot július 16-17-ére
halasztották. 
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