
Ballisztikus rakéták megsem-
misítésére alkalmas elfogó-

rakétákat telepítenek az Olt me-
gyei Deveselu községben jelenleg
használaton kívül levõ légitá-
maszpontra – jelentette be teg-
nap Traian Bãsescu. Amint a

román államfõ hozzátette, az
amerikai rakétavédelmi rendszer
részeként 2015-ben üzembe he-
lyezett radarállomás és 24 rakéta
hosszú távon és a legmagasabb
szinten garantálja Románia
nemzetbiztonságát. 3. oldal 

új magyar szó
2011. május 4., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1073 ▲
1 amerikai dollár 2,7775 ▲
100 magyar forint 1,5511 ▲

Zsinagógaavatón Kelemen 

A bukaresti Korál Templom felújított hom-
lokzatának átadási ünnepségét tartották
meg tegnap a román fõvárosban, a Romá-
niai Zsidó Hitközségek Szövetsége fennál-
lásának 75. évfordulója apropóján. 

Törvény az egyenruhások ellen

Az „egyenruhás bûnözés” megjelenése mi-
att módosította a Magyar Országgyûlés a
büntetõ törvénykönyvet. Az MSZP és
LMP együtt szavazott a kormánypárttal, a
Jobbik elutasította a módosítást. A jövõ-
ben börtönnel büntetik a gyöngyöspatai-
hoz hasonló demonstrációkat. 

Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
„Cora”-beli székelyek

Termékkóstolóval és kézmûves-bemutató-
val kezdõdik holnap a budakalászi Cora
áruházban a Székely hetek elnevezésû
rendezvénysorozat, amely május 22-ig
tart az üzletlánc magyarországi áruházai-
ban. A hazai termelõket hamarosan a
CBA is „befogadja”.   

Aktuális 2

Az alapvetés
A budapesti alapvetés szerint a magya-
rok lakta határon túli területek magyar
jellegû megõrzése csupán annyira érde-
kes, hogy elõõrsei lehessenek egy ma-

gyarországi gazdasági ter-
jeszkedésnek. Következés-
képpen a szóban forgó
országokban a nemzetisé-
gi jogokért folytatott küz-
delemnek semmi értelme,
hiszen nemzeti összefüg-
gésekben a magyarországi
kézi vezérlés majd min-

dent elintéz. Székedi Ferenc

Cs. P. T.

Az RMDSZ ellen irányuló
politikai döntésként értelmezi

Kovács Péter fõtitkár a magyar
kormánynak azt a döntését, hogy
május 9-tõl a Progress Alapítvány
által mûködtetett úgynevezett stá-
tusirodák már nem jogosultak el-
látni a magyarigazolvány ügyin-
tézésével kapcsolatos feladatukat.
Errõl hétfõn értesítették a fõtitkár-
ságon mûködõ Központi Tájé-
koztató Irodát a budapesti illeté-
kesek, néhány nappal azután,
hogy Kövér László magyar házel-
nök kabinetfõnöke megerõsítette:
a Fidesz-kormány az oktatási tá-
mogatások pályázatainak lebo-
nyolítását sem bízza többé az
RMDSZ-közeli Iskola Alapít-
ványra. Folytatása a 3. oldalon 

Egyezségeket 

rúg fel a Fidesz?
A CIA romániai és lengyel-
országi titkos börtöneiben õr-

zött terroristákból csikarták ki
Oszama bin Laden rejtõzködési
helyét – legalábbis a nemzetközi
sajtó legfrissebb információi sze-
rint. Egy másik szál az egykori
Jugoszláviába vezet: az al-Kaida
állítólag Fiuméban hajózta be az
1986-ban az afganisztáni szovjet
megszállók ellen vásárolt fegyve-
reket. Washingtoni felszólításra
Iszlámábád alaposan kivizsgálja,
miért nem derítettek a pakisztáni
hírszerzõ szolgálatok fényt arra,
hogy a rettegett terrorista a fõvá-
ros közelében él egy erõdítmény-
szerû épületben. Az 1957-ben
született Oszama bin Laden
egyébként amerikai pénzen, a
CIA-tól kapott kiképzést. 
2., 4. és 9. oldal 

Bukarest – bin 

Laden végzete?

Amerikai küldöttség az Olt megyei Deveselu határában Fotó: Mediafax

Védelmi ernyõ – Olténiából

Etnikai frontvonal. A Brassó megyei Alsórákos magyar és roma lakosai között a szegénység és a gyûlölet húz mély árkokat Fotó: Tofán Levente

Háborús övezetre emlékeztetõ hangulat fogadta riportereinket a magyar–roma konfliktu-

sairól elhíresült Alsórákoson. A szász stílusban épült Brassó megyei falu utcái kihaltak,

csupán a csendõrök járõröznek, a házak ablakait vastag rácsok védik. Az április 9-én tör-

tént incidens óta – amikor verekedés tört ki a rákosi magyarok és cigányok között – a fa-

lut karhatalmi szervek „szállták meg”: mindenkit leellenõriznek, akár be-, akár kifelé

megy a faluból. A romák lakta Borbáth-telepen a félelem és a nyomor honol. 7. oldal 

Csihányleves fõ Rákoson 
Helyszíni riport a magyar–roma konfliktusairól elhíresült Brassó megyei faluból
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Röviden

Vádat emeltek Ridzi ellen

Vádat emelt tegnap az Országos Korrup-
cióellenes Igazgatóság (DNA) Monica
Iacob-Ridzi volt ifjúsági és sportminiszter
ellen. A demokrata-liberális (PD-L) politi-
kus azt követõen került a korrupcióellenes
ügyészek figyelmébe, hogy a sajtó kiderítet-
te, a 2009. május 2-án Costineºti-en meg-
tartott ifjúság napján az általa vezetett tárca
a költségeket szándékosan felültervezte, a
többletösszeget pedig vélhetõen pártfinan-
szírozásra fordította.

Újabb erdélyi Jobbik-iroda

Újabb erdélyi irodát nyit a hét végén Szat-
márnémetiben Szegedi Csanád, a magyar-
országi Jobbik Magyarországért Mozgalom
európai parlamenti képviselõje. A Hám Já-
nos utca 4. szám alatt (a Magyar Polgári
Párt egykori székhelyén) tegnap még foly-
tak a felújítási munkálatok, a sajtó képvise-
lõit ma tájékoztatják erdélyi terveikrõl a
szélsõjobboldali szervezet képviselõi. 

Borbély László New Yorkban

A szállításügy, a vegyi anyagok, a hulladék-
gazdálkodás, a bányászat, a fenntartható
fogyasztás és termelés keretprogramja kere-
tében döntéshozatal várható az ENSZ
Fenntartható Fejlõdési Bizottságának 19.
ülésén május 1. és 13. között New York-
ban. A tanácskozás megnyitásán Borbély
László környezetvédelmi és erdészeti mi-
niszter, a bizottság elnöke rámutatott, hogy
a fenntartható fejlõdés napjainkban kiemelt
helyet foglal el a nemzetközi politikában.

SZNT-ülés Trianon jegyében

A trianoni békeszerzõdés évfordulója,
avagy a nemzeti összetartozás napja jegyé-
ben ül össze június 3-án a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) a marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermében. Az ülésen határoza-
tot fogadnak el a nemzeti régiók együttmû-
ködésérõl és az önrendelkezéssel kapcsola-
tos uniós szintû állampolgári kezdeménye-
zésrõl. Döntenek arról is, hogy a felvidéki
Magyar Koalíció Pártját teljes jogú taggá
fogadja a Kárpát-medencei Magyar Auto-
nómia Tanács, valamint együttmûködési
megállapodást írnak alá a bukovinai széke-
lyek szervezetével.

Ragaszkodnak a postahivatalhoz

Háromszázan csatlakoztak az ötszáz lelkes
Kisbaconban ahhoz a tiltakozó akcióhoz,
amely révén a helyiek az áprilisban bezárt
postahivatal újranyitását szeretnék elérni.
A Román Posta illetékes sepsiszentgyörgyi
képviselõje és a kisbaconiak háromtagú
küldöttsége tegnap egyeztetett. 

Ismét Pálinkás az MTA elnöke

Pálinkás Józsefet (képünkön) választotta
meg újabb hároméves ciklusra elnökének a

Magyar Tudományos Akadémia. A 181.
közgyûlés újra bizalmat szavazott Németh
Tamás fõtitkárnak és Csépe Valéria fõtit-
kárhelyettesnek is.

Megvan a másik fekete doboz is

Megtalálták a második fekete dobozát is
annak az Air France-gépnek, amely 2009.
június 1-jén Rio de Janeiróból Párizsba tar-
tott, majd útközben az Atlanti-óceánba zu-
hant – jelentette be tegnap a vizsgálattal
megbízott francia hivatal.

Gy. Z.

Pakisztán washingtoni nagy-
követe szerint Iszlámábád

alaposan kivizsgálja, a pakisztá-
ni hírszerzõ szolgálatok miért
nem derítettek fényt arra, hogy
Oszama bin Laden Iszlámábád
közelében él egy erõdítménysze-
rû épületben. Huszein Hakkani
a CNN hírtelevíziónak nyilat-
kozva cáfolta azt, hogy bin
Ladent támogató rendszer léte-
zett Pakisztánban. A diplomata
ugyanakkor tényként kezeli azt,
hogy valakik oltalmazták az al-
Kaida terrorszervezet vezetõjét.
Az iszlámábádi vezetés „mindig
is tudta”, hogy Oszama bin
Laden Pakisztán területén tar-
tózkodik, de ezt a tényt mindvé-
gig igyekezett eltussolni – jelen-
tette ki tegnap Mohammad
Amin Farhang, Afganisztán ko-
rábbi kereskedelmi minisztere a
Deutschlandfunk német köz-
szolgálati rádiónak adott nyilat-
kozatában.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa
megelégedéssel fogadta azt a

hírt, hogy Oszama bin Laden
„soha többé nem tud végrehajta-
ni terrorcselekményeket” – ol-
vasható a testület hétfõn kiadott
nyilatkozatában. A bin Laden
megsemmisítésére irányuló
amerikai akció „áttörést” jelent
a terrorizmus elleni harcban. A
pakisztáni elnök megerõsítette,
hogy az Oszama bin Laden elle-
ni akciót amerikai katonák haj-
tották végre, a pakisztániak nem
vettek részt benne, s nem is tud-
tak a terroristavezér hollétérõl.
Aszif Ali Zardari a The Washing-
ton Post címû amerikai lap véle-
ményoldalán megjelent írásában
közli: habár a vasárnapi akciót
nem közösen hajtották végre, az

Egyesült Államok és Pakisztán
közötti évtizedes együttmûkö-
dés és partnerség vezetett el
Oszama bin Laden megölésé-
hez.

Egy tavaly közzétett, korábban
titkos dokumentum szerint még
1986-ban Zágrábban és Belgrád-
ban fegyvereket, a boszniai há-
ború idején pedig a horvát fõvá-
rosban lakásokat is vásárolt
Oszama bin Laden – közölte teg-
nap a Vecernji List címû horvát
napilap. A dokumentum szerint
„az afganisztáni szovjet megszál-
lók kiûzésére” szerzett fegyvere-
ket a fiumei kikötõbõl szállítot-
ták a pakisztáni Karacsiba, majd
onnan Afganisztánba. 

MTI

Az „egyenruhás bûnözés”
megjelenése miatt módosítot-

ta a Magyar Országgyûlés hétfõn
késõ este a büntetõ törvényköny-
vet (Btk.). A kormány javaslatára
280 képviselõ szavazott igennel,
40 pedig nemmel. A javaslatot tá-
mogatta az ellenzéki MSZP és
LMP is, a Jobbik viszont elutasí-
totta. A jövõben három évig terje-
dõ szabadságvesztéssel büntethe-
tõ az, aki olyan kihívóan közös-
ségellenes magatartást tanúsít,
amely riadalmat kelthet valamely
nemzeti, etnikai, faji, vallási cso-
porthoz tartozó közösség tagjai-
ban. Az Országgyûlés a jogsza-
bály sürgõs kihirdetésére kérte a
köztársasági elnököt.

A Btk. emellett külön rögzíti,
hogy aki a közbiztonság, a köz-
rend fenntartására irányuló
olyan tevékenységet szervez,
amelyre jogszabály nem jogosít-

ja fel, vagy a közbiztonság, a
közrend fenntartásának látsza-
tát keltõ tevékenységet szervez,
vétséget követ el, és két évig ter-
jedõ szabadságvesztéssel bünte-
tendõ. Szankcionálható az is,
aki a helyi polgárõrszervezet
tagjának a polgárõrségrõl szóló
törvényben meghatározott fel-
adatai ellátását úgy szervezi
meg, hogy a szervezet a polgár-
õrségtörvényben meghatározott
együttmûködési kötelezettségét
nem teljesíti.

A magyar kormány a módosí-
tást azzal indokolta: egy jogál-
lam nem engedheti meg magá-
nak a közbiztonság fenntartására
vonatkozó állami monopólium
megsértését. Szijjártó Péter, a
magyar miniszterelnök szóvivõje
korábban azt mondta, a Btk. szi-
gorítását azért kezdeményezik,
mert új bûnözési forma, az
„egyenruhás bûnözés” jelent
meg Magyarországon. 

Törvény az egyenruha ellen

Iiszlám szokás szerint megkapta a végtisztességet

Az amerikai erõk muszlim szertartás szerint, egy repülõgép-
hordozó fedélzetén, az Arab-tengeren adták meg a végtisztessé-
get Oszama bin Ladennek – közölte Washingtonban egy névte-
lenül nyilatkozó amerikai hivatalos forrás. „Az elhunyt számá-
ra vallási szertartást tartottak a Carl-Vinson amerikai hadihajó
fedélzetén. Ezt az iszlám hagyományok szerinti temetés követ-
te. A halottat megfürdették és testét fehér szövetbe burkolták” –
jelentette ki a tisztségviselõ.

Hírösszefoglaló

Elismeréssel szólt az Európai
Unió kül- és biztonságpoliti-

kai fõképviselõjének szóvivõje
arról, hogy az EU-tagállamok
közül egyedüliként a soros el-
nökséget ellátó Magyarország
még mûködteti nagykövetségét
Líbia fõvárosában, Tripoliban.
Maja Kociancic tegnap kijelen-
tette: Líbiában „a helyzet na-
gyon nehéz, és tiszteljük a ma-
gyar elnökséget azért a munká-
ért, amelyet ott végez”. A líbiai
rezsim egyes tagjait is ért múlt
heti NATO-csapás és az azt kö-
vetõ zavargások után minden,
még ott tartózkodó EU-
tagország kiürítette képviseletét
Tripoliban, és az ENSZ-alkal-
mazottak is elhagyták az orszá-
got. A magyar nagykövetség
mellett mindazonáltal még Ro-
mániának is mûködik egy kon-
zuli szolgálata Líbiában.

Tripoliban eltemették Szeif el-
Arabot, a líbiai vezetõ egyik fiát
és három unokáját, akik a hét
végén a Kadhafi-fiú házára mért
NATO-csapásban vesztették éle-
tüket. Közben már Ankara is
Kadhafi azonnali távozását kö-
veteli, noha korábban még bel-
politikai engedményekkel meg-
oldhatónak vélte a válságot.
„Hagyja el az országot, és azon-
nal engedje át a hatalmat” – je-
lentette ki Recep Tayyip Erdo-
gan török miniszterelnök egy
tegnapi isztambuli sajtótájékoz-
tatón. A hágai Nemzetközi Bün-
tetõbíróság ügyészségének szi-
lárd bizonyítékai vannak arra
nézve, hogy a líbiai vezetõ em-
beriesség elleni bûncselekmé-
nyeket követett el – közölte a
Reutersnek adott interjújában
Luis Moreno-Ocampo, az ICC
fõügyésze. A svájci hatóságok
hétfõn késõ este befagyasztották
Kadhafi vagyonát. 

Magyarország kitart Líbiában

ÚMSZ

Megalakult tegnap Brüsszel-
ben az Európai Parlament és

az Európai Unió kelet-európai
partnerségi programjában részt
vevõ országok (Ukrajna, Mo-
dova, Grúzia, Azerbajdzsán, Ör-
ményország, Fehéroroszország)
közös parlamenti közgyûlése, az
Euronest. Jerzy Buzek, az EP el-
nöke az eseménnyel kapcsolat-
ban elhangzott nyilatkozatában
egyebek között hangsúlyozta,
hogy miközben az EU jelenleg az
észak-afrikai változásokra össz-
pontosít, „ugyanennyire elkötele-
zett” a keleti szomszédság prog-
ramja mellett is. A most megala-
kult fórum célja, hogy segítse az
érintett térségek közti politikai
kapcsolatok intenzívebbé tételét,
illetve gazdasági integrációjukat,
anélkül azonban, hogy befolyá-
solná a szomszédsági politikában
érintett országok egyenkénti in-
tegrációs törekvéseit. Fehérorosz-
ország hivatalosan ugyan tagja az
új közgyûlésnek, de – Buzek
megfogalmazása szerint – parla-
menti képviselõi addig nem ve-
hetnek részt a munkában, amíg
az országban szabad és tisztessé-
ges választásokat nem tartanak.
Az országgal kapcsolatos problé-
mák figyelemmel követésére kü-
lön munkacsoportot hoztak lét-
re. A közgyûlés két társelnöke
közül az uniót képviselõ bolgár
Krisztian Vigenin azt hangoztat-
ta, hogy a fórum egyenlõ partne-
rekbõl áll. A „szomszédok” ré-
szérõl választott másik társelnök,
az ukrán Borisz Taraszjuk azt
kérte, hogy az EU intézményei
ne engedjék elterelni a figyelmet
és az anyagi segítséget a keleti
partnerektõl a déliek javára. Az
EU és a keleti partnerek a két év-
vel ezelõtti prágai csúcstalálko-
zón határozták el a közös köz-
gyûlés létrehozását. A déli és ke-
leti szomszédsági politika megte-
remtésének ötlete a 2004-es 10
országos EU-bõvítés idõszaká-
ban vetõdött fel. A déli és keleti
szomszédsági politika megterem-
tésének ötlete 2004-ben, a 10 or-
szágos EU-bovítés idõszakában
vetõdött fel. Buzek történelmi
eseménynek nevezte a közös köz-
gyulés megalakulását. 

Euronest: 

az Európai Unió 

„jó szomszédai”
Vigyázták Oszamát
Pakisztán tudta, hol tartózkodik a terroristavezér?

Az amerikai vezetés egyenes adásban nézte a kivégzést. Obama magába roskadt, Clinton külügyminiszter elborzadt
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A romániai Iskola Alapítvány
nem érti, hogy a magyar
kormány miért nem tájékoz-

tat az egyetlen olyan sikeres
erdélyi támogatási rendszer-
rõl, amely gyakorlatilag
minden magyar családhoz

eljutott. A romániai
Progress Alapítvány

csodálkozik, hogy miért szünteti meg a ma-
gyar kormány a státusztörvény alapján bein-
dított mûködtetést, illetve miért számolja fel
az intézményrendszert. Pedig sem az értetlen-
ségre, sem a csodálkozásra semmi ok. Mind-
két alapítványt különbözõ államközi egyez-
mények alapján az RMDSZ mûködtette, a
jelenlegi magyar kormány pedig le akar szá-
molni azzal a szervezettel, amely még Markó
Béla után sem vágja magát hasra elõtte, és a
romániai magyarságot érintõ kérdésekben
saját véleménye van. 
Egy erõteljesen központosított vezetésben vi-
szont önálló gondolkodás nem létezhet, mivel
nem vág össze az éppen uralkodó ideológiá-
val. Az alapvetés, amint azt manapság Bu-
dapesten mondani szokás, a következõkép-
pen nézhet ki: létre kell hozni egy tizenötmil-
liós, erõteljesen központosított nemzetet,
amely kellõ súllyal részt tud venni a világ új-
rafelosztásában. Ehhez szükséges a kettõs ál-
lampolgárság, amellyel a Magyarországon
apadó születésszám és kivándorlás ellenére is
el lehet érni ezt a számot. A magyarok lakta,
jelenleg még mindig határon túliaknak mon-
dott területek magyar jellegû megõrzése csu-
pán annyira érdekes, hogy elõõrsei lehesse-
nek egy magyarországi gazdasági terjeszke-
désnek. Következésképpen a szóban forgó or-
szágokban a nemzetiségi jogokért folytatott
küzdelemnek semmi értelme, hiszen nemzeti
összefüggésekben a magyarországi kézi vezér-
lés majd mindent elintéz. 
Hasonló logika alapján a bukaresti parla-
menti jelenlét is teljesen fölösleges, a kettõs
állampolgárok majd megtalálják a maguk
képviseletét az Országgyûlésben. Mivel a ro-
mániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai ma-
gyar nemzetiségek sajátosságait, az illetõ or-
szágok jog- és intézményrendszeréhez, gaz-
dasági-társadalmi valóságához igazodó
mindennapi életét nem lehet egyetlen tollvo-
nással vagy üzenettel eltörölni, és vala-
mennyiüket beterelni az egyazon irányba
tartó közös nemzeti országútra, a fenti ideo-
lógia szempontjából olyan eljárásokra van
szükség, amelyek kommunikációs  szem-
pontból is eladhatóak, magyarázhatóak.
Demokráciáról beszélve például Erdélyben
olyan politikai erõt kell létrehozni, amely
alá tud fûrészelni az RMDSZ-nek, pénz-
ügyi szempontból pedig azokat az intézmé-
nyeket, szervezeteket vagy magánszemélye-
ket kell elõnyhöz juttatni, akik a nemzeti
ideológiai gépezet csavarjai. 
Csakhogy ebben a logikában van azért egy
olyan tényezõ, amely felboríthatja a mûvet.
Ez pedig nem más, mint az erdélyi magya-
rok sok évszázados önállósága. Gondolko-
dásban, lelkiségben, életvitelben, a szülõföld
megõrzésének a méltóságában. Jórészt
ugyanis az életnek más iskoláit járták ki.
Akár iskolaalapítvány nélkül is.  

Az alapvetés

Székedi Ferenc

M. Á. Zs.

Ballisztikus rakéták megsem-
misítésére alkalmas elfogóra-

kétákat telepítenek az Olt megyei
Deveselu községben jelenleg hasz-
nálaton kívül helyezett légi tá-
maszponton – jelentette be tegnap
Traian Bãsescu államfõ, hozzáté-
ve, hogy az amerikai rakétavédel-
mi rendszer részeként 2015-ben
üzembe helyezett radarállomás és
24 rakéta hosszú távon és a leg-
magasabb szinten garantálja Ro-
mánia nemzetbiztonságát. A
mintegy 400 millió dolláros befek-
tetéssel megvalósuló katonai fej-
lesztés befogadásáról egy nappal
korábban döntött a Legfelsõbb
Védelmi Tanács (CSAT). A ro-
mán államfõ hangsúlyozta, védel-
mi jellegû rakéták telepítésérõl
van szó, és arról biztosította
Oroszországot, hogy a rakéták
nem ellene irányulnak.  

Várják az amerikaiakat

Bãsescu közölte, a Deveselu lé-
gi támaszpont a román légierõ pa-
rancsnoksága alatt mûködik
majd. „Nem amerikai bázisról
van tehát szó, hanem a román lé-
gierõ támaszpontjáról, amelynek
egy része befogadja a rakétaelhá-
rító rendszert” – magyarázta

Bãsescu. Elmondta, hogy a bázis-
ra az elsõ lépésben kétszáz ameri-
kai katonát vezényelnek, ez a lét-
szám a következõkben legfeljebb
ötszáz fõ lesz. A rakétapajzsról
szóló tárgyalásokat lefolytató ro-
mán és amerikai delegáció tegnap
ellátogatott a leendõ rakétarend-

szer helyszínére. A két küldöttsé-
get román részrõl Bogdan
Aurescu, amerikai részrõl pedig
Ellen Tauscher amerikai helyettes
külügyminiszter vezette.

Deveselu a „gyõztes”

Az Egyesült Államok 2010 feb-
ruárjában kereste meg Romániát
a rakétarendszer befogadásának
javaslatával, azóta több helyszín
alkalmasságát is megvizsgálták.
Traian Bãsescu államfõ elmond-
ta, a helyszínnek mintegy 120 biz-
tonsági feltételnek kell eleget ten-
nie. „Végül megtörtént a
deveselui helyszín kiválasztása,
mi pedig jóváhagytuk azt” – fûzte
hozzá az elnök. A CSAT ugyan-
akkor jóváhagyta az Egyesült Ál-
lamoknak azt a kérését is, hogy a
Fekete-tenger partján lévõ Mihail

Kogãlniceanu katonai bázist és a
konstancai kikötõt tranzitjellegû
létesítményként használhassa az
Irakba és Afganisztánba irányuló
katonai szállítmányok esetében.

Nõ a terrorveszély?

A deveselui és a konstancai
amerikai jelenlét jogosan ébreszt
aggodalmat azokban, akik attól
tartanak, hogy az ország ellen irá-
nyuló terrorcselekmények veszé-
lye is növekszik. „Egyelõre nincs
okunk arra, hogy emeljünk a je-
lenlegi, kék jelzésû terrorveszély
besoroláson” – mondta el tegnap
Bãsescu, hozzátéve, hogy amint
arra vonatkozó információkat
kapnak, hogy Románia a terroris-
ták látókörébe kerül, azonnal
megteszik a szükséges ellenintéz-
kedéseket. 

Román lapszemle

Megtekintette az épülõ kolozsvári aré-
nát az UEFA licencbizottsága, hogy
meggyõzõdjön arról, minden feltétel
teljesül-e ahhoz, hogy a Szamos-parti
stadiont a legmagasabb, Elite kategóriá-
ba sorolhassák. (Monitorul de Cluj) A
növekvõ üzemanyag-fogyasztás a gyen-
ge minõségû úthálózattal is magyaráz-
ható, mivel a rossz útviszonyok miatt
az autók egyre lassabban közlekedhet-
nek, ezáltal pedig emelkedik benzin-
vagy gázolajfogyasztásuk. (Capital) 
1,12 millió eurónak megfelelõ összeget
különítettek el idén a költségvetésbõl a
romániai szenátorok szolgálati szállás-
költségeire. A Radisson Hotellel kötött
szerzõdés 310 ezer euróval múlja felül a
tavalyit. (Puterea)

Traian Bãsescu államfõ büszkén számolt be a román–amerikai katonai együttmûködésrõl

Védelmi ernyõ Olténiából
Amerikai ballisztikus rakétákat telepítenek a deveselui légibázisra 

ÚMSZ

Még a Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) által megrendelt

CSOP-felmérés szerint is képes
volna egyedül kormányozni az el-
lenzéki Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL), ugyanis egy most meg-
rendezett választáson a szavaza-
tok 57 százalékát gyûjtené be. A
nagyobbik kormánypárt a voksok
20 százalékát kapná, a képzeletbe-
li dobogó harmadik fokán a Dan
Diaconescu vezette Nép Pártja
végezne 8 százalékkal. Bejutna
még a parlamentbe a Nagy-Ro-

mánia Párt (PRM) és az
RMDSZ, mindkét alakulat 6-6
százalékot érne el. Egy másik, az
IMAS közvélemény-kutató inté-
zet által végzett felmérés szerint
Crin Antonescu (Nemzeti Liberá-
lis Párt, PNL) élvezi a legnagyobb
arányban a lakosság bizalmát, a
megkérdezettek 25,6 százaléka jó
véleménnyel van az ellenzéki
pártelnökrõl. Szorosan mögötte
következik Victor Ponta PSD-
elnök, aki 23,2 százalékos bizalmi
mutatóval maga mögé utasítja
Dan Diaconescut, az OTV tulaj-
donosát.  

A lakosság 42 százaléka nem érzi magát biztonságban 

Az IRES közvélemény-kutatása szerint Románia lakosságának
42 százaléka nem érzi magát biztonságban. A megkérdezettek
nemcsak egyéni, hanem az ország biztonsága miatt is aggódnak.
Az amerikai rakétapajzsrendszerben való részvételrõl a megkér-
dezettek fele nem is hallott, a jobban informáltak abban remény-
kednek, hogy ez az intézkedés pozitívan befolyásolja az ország
biztonságát. Csupán ez utóbbi kategória 9 százaléka gondolja
azt, hogy a rakétapajzs felállítása miatt Romániát támadás érhe-
ti, illetve rossz viszonyba kerülhet Oroszországgal. Bár többnyi-
re a megkérdezettek úgy vélekednek, hogy az ország vezetõsége
megfelelõen intézkedett, amikor ezt a döntést hozta, 35 százalé-
kuk fenyegetettnek érzi magát.

Fotó: presidency.ro

Stabilizálta fölényét az USL
Folytatás az 1. oldalról

„A Fidesz-kormány mindkét
döntése az RMDSZ ellehetetlení-
tését szolgálja” – értékelte lapunk
kérdésére az RMDSZ fõtitkára.
Kovács Péter szerint a budapesti
illetékesek „szabályossági kifogá-
sok köntösébe burkolva” fosztot-
ták meg eddigi jogosultságaitól a
Progress Alapítványt. Arra hivat-
koztak, hogy a magyarigazol-
vánnyal kapcsolatos ügyintézést
a kedvezménytörvényhez kell
igazítani, így ezentúl ezt a felada-
tot csak Magyarország diplomá-
ciai képviseletei láthatják el. „Ez
azért furcsa, mert a státusirodák
román–magyar kormányközi
egyezmény alapján fejtik ki tevé-
kenységüket. Egy ilyen megálla-
podást nem lehet a magyar kor-
mány egyoldalú üzengetésével
felrúgni” – jelentette ki Kovács.
A fõtitkár szerint a kormányközi
egyezményt a két félnek ugyan-
csak közös megállapodás révén
kell felbontania. Kovács elmond-
ta, a döntésnek a magyarigazol-
ványok igénylõi látják kárát,
mert május 9-tõl Kolozsvárra,
Csíkszeredába vagy Bukarestbe
kell utazniuk az okirattal kapcso-
latos ügyintézésért. Ugyanakkor
elismerte, az igénylõk száma má-

ra már lecsökkent. Székely Ist-
vántól, a Központi Tájékoztatási
Iroda vezetõjétõl megtudtuk, a
magyar kormány már tavaly de-
cember elseje óta nem támogatja
anyagilag a státusirodák mûkö-
dését. „Ám abban állapodtunk
meg a budapesti illetékesekkel,
hogy amíg technikailag módunk-
ban áll, addig az ügyintézést in-
gyen és bérmentve elvégezzük.
Május 9-tõl azonban ez a techni-
kai lehetõség megszûnik” – ma-
gyarázta az irodavezetõ.

Mint ismert, továbbra is bi-
zonytalanság övezi az oktatási-
nevelési támogatásokat, mert a
magyar kormány többszöri sür-
getésre sem közölte, melyik ro-
mániai szervezetre bízza a pá-
lyáztatást. Ezt a feladatot eddig
az Iskola Alapítvány végezte.
Tegnap a szervezet közleményt
adott ki, amelyben értetlenségét
fejezi Budapest hallgatása miatt.
Nagy Zoltán igazgató emlékez-
tetett, hogy egy román–magyar
kormányközi egyezség értelmé-
ben a támogatási program meg-
bízott lebonyolítójának az Isko-
la Alapítványt nevezték meg.
Ezt a kormányközi egyezményt
csak a felek közös beleegyezésé-
vel lehet felbontani, illetve mó-
dosítani. 

Egyezségeket rúg fel a Fidesz?

ÚMSZ

Támogatta az Európai Parla-
ment polgári szabadságjogok-

kal foglalkozó bizottsága Bulgária
és Románia csatlakozását a hatá-
rok nélküli szabad mozgást bizto-
sító schengeni övezethez egy hét-
fõn megszavazott jelentésben. Az
EP sajtóközleménye szerint a
szakbizottság egyetértett azzal az
értékeléssel, hogy a két ország ele-
get tesz az ehhez szükséges feltéte-
leknek. Gál Kinga, a testület
fideszes alelnöke a szavazást kö-

vetõen leszögezte, a schengeni tér-
ség bõvítése minden eszközzel tá-
mogatandó, hiszen ezáltal válik
elérhetõvé minden uniós polgár
számára az uniós vívmányok
egyik legfontosabbika, a polgárok
szabad mozgásának joga. Az uni-
ós parlament plénuma a tervek
szerint a jövõ hónapban szavaz a
jelentésrõl. Magáról a csatlako-
zásról azonban a tagországok kor-
mányait képviselõ tanácsnak kell
döntenie, mégpedig egyhangúlag.
A tanács várhatóan szintén júni-
usban foglalkozik a kérdéssel. 

EP-s támogatás Schengenhez



Bogdán Tibor 

Több, nagy példányszá-
mú nyugati lap úgy tud-

ja, hogy az al-Kaida tulaj-
donképpeni „agyából”, a
2001. szeptember 11-i me-
rényletet megtervezõ Kalid
Sheik Mohammedbõl, vala-
mint a terrorszervezet afga-
nisztáni és iraki „operatív ve-
zetõjébõl”, Abu Faradzs al-
Libibõl csikartak ki igen fon-
tos információkat bin Laden
hollétérõl. 

A Britelitben tartották 
fogva az „Agyat”?

A lapok most megerõsítik
a korábbi hírt, miszerint
Kalid Sheik Mohammedet
egy ideig a CIA romániai tit-
kos börtönében õrizték és
vallatták. Ekkor árulta el állí-
tólag a biztonsági okokból
sem internetet, sem mobilte-
lefont nem használó bin
Laden összekötõ futárjának
nevét, amit aztán Faradzs ké-
sõbb a maga vallomásával
alátámasztott. Ezek az infor-
mációk kulcsfontosságúnak
bizonyultak a hétfõi rajtaütés
sikere szempontjából.

Az Associated Press hírügy-
nökség már régebben meg-
szellõztette a hírt Kalid
Sheikh Mohammed románi-
ai fogvatartásáról, azt is meg-

írva, hogy az amerikai titkos-
szolgálat Bukarestben mû-
ködteti, Britelite néven, bör-
tönét. 

Kalid Sheik Mohammedet
egyébként szûkebb baráti
körben csak a „második
Oszama bin Ladenként”, il-
letve az „Agyként” emleget-
ték, 2003-ban történt letar-
tóztatásáig õ szervezte meg
az al-Kaida nyugati me-
rényleteit. Az 1965-ben, Ku-
vaitba emigrált családban
született Mohammed az
Egyesült Államokban, egy
dél-karolinai egyetemen gé-
pészmérnöki oklevelet szer-
zett. Ezután Pakisztánba,
majd Afganisztánba távo-
zott, ahol a szovjetellenes
mozgalom tagja lett. 1992-
ben létrehozta saját harcosa-
inak rohamalakulatát, amel-
lyel 1996-ban átállt az al-
Kaidához. Ekkor készítette
elõ a World Trade Center el-
leni 1993. évi merényletet,
majd megtervezte a nyolc
évvel késõbbi, szeptember
11-i véres akciót. A terv an-
nyira merész volt, hogy
Mohammednek három évé-
be került, ameddig kivitelez-
hetõségérõl meggyõzte bin
Ladent, aki 1999-ben bólin-
tott rá a merényletre. Ekkor
nyújtotta át a potenciális
öngyilkos merénylõk listáját
is Mohammednek. 

Brüsszeli vád, 
romániai cáfolat

Romániával szemben
egyébként még 2005-ben fel-
merült a vád, miszerint enge-
délyezte titkos amerikai bör-
tön mûködését a területén.
Az Európai Parlament 2007
februárjában annak a gyanú-
jának adott hangot, hogy
több uniós tagországban, kö-
zöttük Romániában is CIA-
börtönök létesültek. Az Eu-
rópa Tanács emberjogi jelen-
téstevõje, Dick Marti 2007
júniusában hozta nyilvános-
ságra mindezzel kapcsolatos
jelentését. A dokumentum
szerint Romániában már a
Nãstase-kormány idején lé-
tezett ilyen fogvatartási köz-
pont, amirõl Ion Iliescu volt
államelnök, valamint egyko-

ri nemzetbiztonsági tanácso-
sa, Ioan Talpeº, továbbá
Ioan Mircea Paºcu volt hon-
védelmi miniszter, Sergiu
Medar, a hadsereg hírszerzõ
osztályának volt vezetõje és
– a jelenlegi államfõ –,
Traian Bãsescu is tudott.
Marti értesülései szerint Wa-
shington cserébe Románia
NATO-tagságának meggyor-
sítását ígérte, az EU-tagságát
féltõ Bukarest pedig a bot-
rány kirobbanásától tartva
az elhallgatást nemzeti üg-
gyé változtatta. Az Európai
Parlamentnek különben érte-
sülései voltak arra vonatko-
zóan, hogy CIA-repülõk 21
alkalommal szálltak le, isme-
retlen rendeltetéssel románi-
ai repülõtereken.

Bukarest mindvégig cá-
folta az értesülést. Az ügy

kivizsgálására létrehozott
szenátusi szakbizottság le-
szögezte, az országban so-
ha nem mûködtek „állandó
jellegû vagy mozgó CIA-
börtönök”, hozzátéve: a
„titkos fogvatartási köz-
pontok” létére semmiféle
kézzelfogható bizonyíték
nem létezik. A román par-
lamenti vizsgálóbizottság
elnöke, Norica Nicolai ar-
ról beszélt, hogy Bukarest
együttmûködési szándéka
megkérdõjelezhetetlen, az
európai vizsgálódókat min-
den romániai hivatalos ha-
tóság fogadta, így legfel-
jebb arról lehet szó, hogy a
román illetékesek vona-
kodtak átadni olyan doku-
mentumokat, amelyek ese-
tében törvény kötelezte
õket a titoktartásra. 

Változatlan álláspont

Dick Marti ezzel szemben
jelentésében arra hivatkozik,
hogy már 2004 januárjában
leszállt Romániában egy
amerikai Boeing 707-es,
amely feltehetõen foglyokat
szállított Kabulból Romániá-
ba. Ezt Norica Nicolai sem
tagadta, ám azzal érvelt,
hogy öt utasa a fedélzeten
maradt, a gép csupán üzem-
anyag-felvételre szállt le.
Csakhogy a CIA volt igazga-
tója, Stanfield Turner tenger-
nagy szerint a konstancai re-
pülõtér fogvatartási helyként
szolgálhatott, korabeli buka-
resti lapértesülés szerint pe-
dig egy volt afgán fogoly egy
német tévéadónak arról be-
szélt, hogy Romániában tar-
tották fogva. Ilyen körülmé-
nyek között a román illetéke-
seknek nem sikerült meg-
gyõzniük az ügyben vizsgá-
lódó Európai Parlament kü-
lönbizottságát arról, hogy
Romániában nem szálltak le
a CIA fogolyszállító repülõi,
illetve nem mûködtek illegá-
lis börtönök az ország terüle-
tén. A román fél álláspontja
azonban továbbra is változat-
lan – legalábbis erre lehet kö-
vetkeztetni Ioan Mircea
Paºcu, az Európai Parlament
külügyi bizottságának alel-
nöke nyilatkozatából, aki
„közönséges spekulációnak”
nevezte a nyugati sajtó terro-
risták romániai vallatásáról
közzétett állítását, ám azt
nem tagadta, hogy „ismere-
tei szerint” Lengyelország-
ban „biztosan létezett” CIA
fogvatartási központ. 
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Bukarest – bin Laden végzete?
A CIA romániai és lengyelországi tit-
kos börtöneiben õrzött terroristákból
csikarták ki bin Laden rejtõzködési
helyét – legalábbis a nemzetközi sajtó
legfrissebb információi szerint.

Gy. Z.

Oszama bin Laden 1957.
június 28-án született a

szaúd-arábiai Rijádban.
Édesapja jemeni származá-
súként a királyi családhoz kö-
zel álló, dúsgazdag szaúdi
építési nagyvállalkozó volt,
és Oszama, az 58 gyerek kö-
zül épp a tizenkettedik, maga
sem volt szegény: apja halála
után mintegy háromszázmil-
lió dollárt örökölt.

Amerikai kiképzés

Gyerekkorában ugyan
nem kapott formális vallásos
nevelést, ám a dzsiddai egye-
temen, ahol mérnöki diplo-
mát szerzett, már kezdett
megmutatkozni késõbb jócs-
kán eluralkodott vallási fana-
tizmusa, és 1973-ban már kü-
lönbözõ szélsõséges vagy ke-
vésbé szélsõséges iszlám cso-
portok tagja lett. Amikor
Ronald Reagan akkori ame-
rikai elnök 1979-ben felaján-

lotta az Egyesült Államok
teljes anyagi támogatását a
„gonosz birodalma”, vagyis
a Szovjetunió ellen harcoló
Afganisztánnak, bin Laden
az elsõk között indult útnak.
Hõsiesen harcolt, afganisztá-
ni tartózkodása alatt alapítot-
ta meg a Maktab al-Kidimat
(MAK) nevû csoportot,
amely harcosokat toborzott,
és fegyverekkel látta el a
megszálló szovjet csapatok
ellen küzdõket.

A Vörös Hadsereg kivonu-
lása után bin Laden ellensé-
get váltott, és korábbi szövet-
ségese, Amerika ellen for-
dult, amelyet Izrael támoga-
tásáért és a közel-keleti olaj-
vagyon kirablásáért kárhoz-
tatott. Ekkorra tehetõ az al-
Kaida (jelentése: alap, bázis,
szabály, modell, minta) meg-
alakítása is. Oszama közben
hazatért Szaúd-Arábiába,
ahol hõsként köszöntötték,
de 1991-ben – miután nyilvá-
nosan fellépett a kormány el-
len, amely az öbölháború

idején amerikai csapatokat
engedett a „szent földre” –
számûzték, és 1994-ben ál-
lampolgárságától is megfosz-
tották. Elõször Szudánba
menekült, majd gyors ütem-
ben huszonhárom kiképzõtá-
bort állított fel, miközben a
vagyonából állítólag kétszáz-
millió dollárral ugyancsak se-
gítette a szudáni költségve-
tést. Amerikai nyomásra
1996-ban Szudán is kényte-
len volt bin Ladent kiutasíta-
ni, a terrorista ekkor vissza-
tért a szélsõséges tálibok ural-
ta Afganisztánba.

„Zsidók és 
keresztesek”

Mintegy 150 iszlám fegy-
veres szervezet vezetõit hív-
ta össze 1998 nyarán Pakisz-
tánba; a találkozón hét cso-
portosulás szövetséget is kö-
tött „A zsidók és keresztesek
elleni szent háború iszlám
nemzetközi frontja” néven.
Ez fordulópontot hozott az

al-Kaida történetében: a fel-
tételezések szerint ez a front
szervezi és finanszírozza az-
óta is a különbözõ külföldi –
a csecsen, a bosnyák, a Fü-
löp-szigeteki, a kínai és a
kasmíri – iszlám militánsok
kiképzését és felfegyverzé-
sét, valamint különbözõ me-
rényleteket.

Bin Laden követõinek szá-
máról a legszélsõségesebb
becslések keringenek: egyes
források szerint háromezer
harcosa volt, mások viszont
azt állítják, hogy ez a szám
elérte a harmincötezret is. A
környezetében a legjobb
amerikai és brit egyetemeken
végzett diplomások, mérnö-
kök, orvosok, sõt pilóták is
megfordulnak. Vagyonának
mértékérõl nincsenek pontos
és megbízható értesülések,
ám annyit lehet tudni, hogy
Szaúd-Arábiában nagy építé-
si vállalkozások tulajdonosa;
vannak érdekeltségei a bank-
világban és az élelmiszer-ke-
reskedelemben is. Családja
meglehetõsen népes: négy fe-
leségétõl tizenhat vagy tizen-
nyolc gyermeke született.

Merényletleltár

Bin Ladent több súlyos ter-
rorcselekménnyel vádolták

már 2001 elõtt is. Közéjük
tartozik az 1993. február 26-
i, a New York-i Világkeres-
kedelmi Központ (WTC)
egyik felhõkarcolója ellen el-
követett robbantás, amely-
nek hat halálos és több mint
ezer sebesült áldozata volt.
Õt tartják felelõsnek az
1995. november 13-án a sza-
úd-arábiai Rijádban lévõ
amerikai katonai misszió
épületében elkövetett, hat
halálos áldozatot követelõ
pokolgépes merényletért és
az 1996. június 25-én a
Dahran melletti amerikai tá-
maszpontnál egy híján húsz
életet kioltó robbantásért is.
Az al-Kaida és bin Laden áll
az 1998. augusztus 7-én a ke-
nyai fõváros, Nairobi és a
tanzániai Dar es Salaam
központjában az amerikai
nagykövetségnél elkövetett,
csaknem kétszázötven em-
ber halálát okozó merényle-
tért. Õt teszik felelõssé azért
is, amikor 2000. október 12-
én a jemeni Aden kikötõjé-
ben az amerikai Cole rombo-
lóhajón robbanás történt, a
hajó elsüllyedt, és tizenhét
tengerész meghalt.

Az al-Kaida 2001. szep-
tember 11-én példátlan me-
rényletsorozatot hajtott vég-
re az általa az iszlám világ

legfõbb ellenségének tekin-
tett Egyesült Államok ellen.
A New York-i és washingto-
ni merényletben háromezer-
nél több ember halt meg. A
merényletek száma azóta
újabbakkal gyarapodott. A
százkilencvenegy halálos ál-
dozatot követelõ 2004. már-
cius 11-i madridi merénylet-
sorozat értelmi szerzõje, a
tunéziaiként emlegetett
Szirhán bin Abdelmádzsid
Farhád haláláig „lánglelkû”
híve volt Oszama bin
Ladennek. A végletekig fa-
natikus „lefejezõ”, az azóta
szintén meghalt Abu
Muszab az-Zarkavi, az al-
Kaida iraki vezetõje pedig
ugyancsak Oszama köpö-
nyegébõl bújt elõ.

Az al-Kaida vezetõjének
az elmúlt években már több-
ször keltették a halálhírét, de
utóbb mindig kiderült, hogy
életben van. A hírek alapjául
az szolgált, hogy bin Laden
súlyos vesebetegségben
szenvedett, állandó dialízis-
re szorult, márpedig feltéte-
lezett búvóhelyein, a
Kandahár és a Tora Bora-
hegység barlangjaiban ez a
fajta kezelés túlságosan ne-
hézkes lett volna. Utóbb ki-
derült: gyakorlatilag luxus-
körülmények között élt. 

Az egyes számú közellenség 

Dick Marti emberjogi jelentéstevõ. Meggyõzõdése szerint Romániában mûködött CIA-börtön

Az amerikai kommandósok vasárnap éjjel fejlövéssel 
kivégezték az egyes számú közellenségnek tartott
Oszama bin Ladent, és ez valóban szenzációnak tekint-
hetõ, de sokan máris azt kérdezik: ki lesz az utód? Mi
most azt kérdezzük: ki volt Oszama bin Laden? 



Oszama bin Laden meggyilkolása a nyuga-
ti világ minden államában elégedettséget
váltott ki, Amerikában az emberek öröm-
mámorral nyugtázták az eseményt, a bárok
tulajdonosai egyet fizet kettõt kap alapon
osztogatták még az italt is. S ez érthetõ, hi-
szen az elmúlt évtizedek egyik legrettenete-
sebb gaztettének értelmi szerzõjét érte el
büntetése. Az igazságszolgáltatásnak saj-
nos szépséghibája is van, s ez éppen az
igazságszolgáltatás kizárása. A komman-
dósoknak elvben lehetõségük lett volna
Oszamát élve elfogni, a politikai megfonto-
lások azonban mást parancsolhattak... 
A kommentátorok egy része az esemény
idõzítését sem tarja esetlegesnek. Obama
ugyanis nem sokkal az akció elõtt hozta

nyilvánosságra szándékát, mi-
szerint ismét jelölteti magát
az elnöki posztra. Az ak-
ció Obamát a cowboy
mentalitásra szocializált

amerikaiak óriási többsé-
gének szemében ismét

a népszerûség csúcsá-
ra lendítette, eséllyel
vághat bele az újabb

választási küzdelembe. 

Az eseménynek azonban vannak rokon-
szenvesebb aspektusai is. Az akció bejelen-
tése már az Obamára jellemzõ megfontolt-
sággal zajlott. Az elnök nem csak azt tisz-
tázta, hogy Oszama meggyilkolása nem
irányult a muzulmán vallás és vallási kö-
zösség ellen, tekintve, hogy Oszamának
nem volt semmiféle vallási
funkciója, de azt is, hogy
Oszamát jeltelen sírba
ugyan, de muzulmán szer-
tartás szerint temették el.
Ez a bejelentés rendkívül
súlyosan eshet latba. Az
Amerikai Egyesült Álla-
mok elleni arab averziók egyik legfonto-
sabb forrása ugyanis éppen az, hogy az
amerikaiak korábban gátlástalan nagyha-
talmi arroganciával kezelték és alázták meg
a hitükhöz és hagyományaikhoz ragaszko-
dó muzulmánokat. Megfeledkeztek arról
az alaptételrõl, amelyet már Szophoklész
Antigoné címû drámája világosan megfogal-
maz: az evilági hatalom birtokosai a törvé-
nyesség keretei közt rendelkezhetnek
ugyan alattvalóikkal, megbüntethetik, adott
esetben el is pusztíthatják ellenségeiket, de
a halottak fölött már nem rendelkezhetnek.

Kreónnak nincs, és nem lehet joga egyetlen
Polüneikésztõl sem megtagadni a végtisz-
tességet. 
Az az emberarcú imperializmus, amelyet
Obama képvisel, egyedül alkalmas arra,
hogy arab embertársainkban leépítse a tra-
umákat és frusztrációkat, amelyeket a vad-

nyugat Bush-szerûen fara-
gatlan fenegyerekei ben-
nük kialakítottak. Márpe-
dig egyértelmû, hogy az
arab világ átalakulási fo-
lyamata csak akkor telje-
sedhet be, az arab felvilá-
gosodás csak akkor kaphat

szabad utat, ha az arabok nem érzik úgy,
hogy a Nyugat bizonyos értékeinek elfoga-
dása kultúrájukat és civilizációjukat fogja
romba dönteni. Ez az átalakulás és koránt-
sem Oszama kilövése hozhatja el majd az
al-Kaida, a tálib mozgalom, a palesztin ter-
rorizmus halálát. Mindezek az irányzatok
ugyanis a szóban forgó államok formális
vagy informális nyilvánosságának nyílt
vagy burkolt támogatásából merítik erõfor-
rásaikat. Ha a nyilvánosság elfordul tõlük,
sorsuk ugyanaz lesz, mint a német vagy
olaszországi vörös brigádoké: egyszerûen

kihalnak, megfojtja õket a magány, a
szenvtelenég vagy éppenséggel az ellen-
szenv. A terrorizmus legnagyobb ellensége
a visszhangtalanság. Egy terrorista akció
elkövetése szinte emberfeletti szellemi és fi-
zikai erõfeszítést követel, az ehhez szüksé-
ges lelki és fizikai tartalékokat csakis a kö-
zösség vélt vagy valós rokonszenvébõl,
együttérzésébõl, a hõsnek kijáró elismerés
és tisztelet bizonyosságából meríthetik.
Minden fanatizmus biztos halála a kétely. 
A valódi megoldáshoz azonban édeskevés
a nyugati értékek legalább részleges elfo-
gadtatása, arra is szükség van, hogy a Nyu-
gat is átvegyen egyet s mást a muzulmán
világ megkérdõjelezhetetlen értékeibõl. A
család és más közösségi értékek mélyebb
tiszteletét például. 
Azaz a muzulmán-keresztény szembenál-
lás megszûnésének, sõt a századvég és szá-
zadelõ világtörténelmi válságának megol-
dását csak az hozhatja el, ha mindkét világ
az egyéni és a közösségi értékek – ma még
fájdalmasan hiányzó – harmóniája felé
mozdulhat el. Nem az egyiknek a másik
fölött aratott (s végsõnek aposztrofált) gyõ-
zelme, hanem értékrendjeik egyfajta kon-
vergenciája jelenthet valóságos megoldást. 

– Itt igazán csak közhelyekkel felelhetek. (...) A legidealistább tu-
dós is elismeri, hogy képzeteink s a velök járó affektusok összefüg-
genek testünk állapotaival. Lehet valaki valóságos leydeni palackja
az idealizmusnak, ha nem eszik, meghal, s akkor bizony a hazafias
érzései is vele pusztulnak. De van ennél borzasztóbb: a napról-nap-
ra való vegetálás, a folytonos süllyedés az adósságokba, a rettentõ
aggodalom minden darab ruháért, minden kis betegségért. Bocsás-
son meg, Kegyelmes Úr, de ez épp olyan terra incognita, a Kegyel-
mes Úr elõtt, mint a Rippl-Rónai mûvészete. A Kegyelmes Úr bele
sem szólhat, hogy ilyen élet milyen lelkiállapotot idézhet elõ. Az-
tán méltóztassék eltûrni, hogy konstatáljam, hogy egy tanár van
olyan kultúrember, mint a Kegyelmes Úr. És minél inkább kultú-
rember: a tisztességes öltözet, a könyv, a színház, az utazás éppoly
fatális szükséglete, mint a kenyér. Tessék elhinni, hogy ha a tanár
csak századrészét kapná a Nagyméltóságod jövedelmének, nem
gondolna a státuszrendezéssel. A különbség csak az, hogy ennek a
tanárnak volna annyi jóízlése, hogy bármennyire is duzzadna az
idealizmustól, nem kiáltaná oda az anyagiakkal küszködõknek:
Ugyan, hogy lehet a fizetéssel törõdni!
Negyedszer: Ha Kegyelmes Úr igazán tárgyilagosan akart volna
ítélni, elolvasta volna Felhívásunkat. Ebbõl látta volna, hogy az
idézett mondat éppen egy aggodalmas kiáltás volt: Adják meg az
anyagi békét azoknak, kik az ország jövõjét gyúrják, mert ezeknek
a nyomora nemzeti veszedelem. Így a hazafias konklúzióban meg-
egyeztem Nagyméltóságoddal.

Szabó Dezsõ: Válasz, Nyugat, 1911, 9. szám 

Posztmodern Polüneikész
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Komoly fõvárosi adófizetõ polgárok az irigyelt fõ-
városból, ahol a négyzetméternyi lakfelületeket bo-
kornyi euróban mérik, mostanság kivonulnak a leg-
fõbb városból tõke hiányában, holott a fõváros
nemzetközi megnevezésében benne van Marx fõ-
mûvének címe: Das Kapital.
Kapitálisat téved, aki azt hiszi, hogy megindult vol-
na a kiáramlás a falvak világába, s már gyakorolnak
a szereplõk a rusztikus bürokráciához, a rurális de-
mokráciához, az idilli zajártalomhoz, a rousseau-i
eszmerendszerhez, meg a minden tavaszi kátyúzás-
hoz, amely annyit tart, mint Szaharában a fagylalt-
torta a tevehajcsárok eskütételén.
Nem. A kapitálisok, a blokkokba szorított szabad
szellemek, a nagy természetrajongók kiköltöznek a
Bucsecs alá, a Szarvasok völgyébe, hûs erdõk ölére,
bõvízû patakok partjára, virágcsicsergésbe és ma-
dárlombok alá. Zsebkendõnyi területen viháncol-
nak a boldog olcsóságtól, a natúra közelségétõl és a
házkezelõség messziségétõl. Távol a lakbérbehaj-
tóktól, a zsíros sapkájú, fogpiszkálót forgató admi-
nisztrátoroktól, messze a gáz-, víz, villanyszámlák-
tól. Havi ötven lejért bérelik a területet a bucsecsi
dámvadaktól, ezért márciustól szeptemberig napon-
ta patakvízben mosdhatnak, gyertyafénynél sem
kell olvasni, kint vannak a szabad levegõn és na-
ponta mititejben, flekken-vajban fürdenek. Másban
úgysem, hiszen szeptemberben, ha ki akarnak majd
mosdani a reájuk kövült õskoszból, annyi melegvi-
zet pancsolnak szét, mint amennyit a nyár folya-
mán megtakarítottak. 
Sátrakban élnek, s ha elfogy a kenyér, csak besza-
ladnak a harminc kilométerre lustálkodó Brassóba,
Barcarozsnyóra, Törcsvárra stb. (Földrajzilag tessék
pontosan betájolni.) Ha orvos kell, kuruzsolnak, rá-
olvasnak, vagy kimennek a hegycsúcsra, ahol már
van térerõ, és úgy hívják a doktort. Szükségleteik
nincsenek. Egész nap sütögethetnek és rengeteg fi-
nom hidegvízben is oldódó mosószerrel tisztítják a
serpenyõt, bográcsot és patakot habosíthatnak. Ihaj-
csuhaj.
Az ember a narancssárga irigységtõl dalra fakad:
Hogy aszongya: „A juhásznak jól megy dóga, egyik
dombró’ a másikra”, s ettõ’ egyszeriben eszébe jut,
hogy a kiköltözõk félszázaddal korábban boldog
naivitással költöztek be a pásztorakadémiákról a ci-
vilizációba. Most visszatérnek a kiindulási ponthoz.

Amibõl kiderül, hogy a Föld és a törté-
net kerek.
Csak arra kérem szarvasvölgyieket, ne
szedjék le az általuk is ismert varázs-
burjányokat, gyógynövényeket, mert a
kár a gõzért, jön az Unió és rácsap a

méregkeverõk kezére, ha abból
akarnának fõzetet kotyvasztani.
Inkább játszanak pánsípon.

Szebb. 
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A terrorizmus legna-
gyobb ellensége a vissz-
hangtalanság. Minden
fanatizmus biztos halála
a kétely.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Nem lehet, hogy az ember ne váljon azzá,
akinek a többiek hiszik.” Julius Caesar

Diliház ambiciósoknak

Kiáltás

Ki a természetbe!
A nap címe. Hogyan járult hozzá Romá-
nia bin Laden megöléséhez, Gândul.

Magyarázat. Úgy, hogy a nyomra vezetõ
elfogott al-Kaida tagokat romániai és len-
gyelországi börtönökben faggatták. 

Kis adalékok az egészségügyi reform-
hoz. A Capital cikkébõl megtudjuk, hogy
ma a románok tizenhárom évvel többet
élnek, mint hatvan évvel ezelõtt – ám
még így is hat évvel kevesebbet, mint az
európai átlag. És ezzel országunk utolsó
Európában! Ugyancsak utolsó az egész-
ségügyre szánt összegek aránya tekinteté-
ben (a nemzeti össztermék 3,6 százaléka,
szemben az európai 8,6 százalékkal!), az
egy fõre esõ gyógyszerfogyasztás szem-
pontjából. Ezzel szemben világbajnokok
vagyunk a kórházi beutalások százezer la-
kosra vetített számát illetõen, és „nem
azért, mintha a románok nagyon odavol-
nának a kórházi körülményekért, hanem
mert a járóbeteg-kezelés színvonala vég-
zetesen alacsony”. S még az egészségügyi
minisztert hibáztatják...

Dédé a harmadik! Az IMAS Adevãrul ál-
tal megrendelt felmérése szerint a legpozi-
tívabban megítélt személyiség Romániá-
ban Crin Antonescu liberális pártelnök (a
lejáratási hadjáratok ellenére minden bi-
zonnyal Románia következõ államelnö-
ke), 25,6 százalékos kedveltséggel; máso-
dik Viktor Ponta szocialista pártelnök 23,
2 százalékkal; a harmadik helyen, nos, ki-
csoda tanyázik kisfiús mosolyával? Senki
más, mint Dan Diaconescu, a tükrös (az
OTV tulajdonosa, mindenese) – nem ke-
vesebb, mint 16 százalékkal. Mircea
Geoanã (12 százalék), majd Corneliu
Vadim Tudor (11,4 százalék) következ-
nek. Az elsõ kormánypárti politikus a lis-
tán Traian Bãsescu, 10,8 százalékkal. Az
intézmények között hatalmas elõnnyel ve-
zet a Román Ortodox Egyház. Ez van.

Hehe. Annyi lap képtelen elkerülni az
Oszama-Obama „szójátékot”, hogy szinte
nem is érdemes megemlíteni. Ami
román(iai) vonatkozása a világ elsõszámú
terroristája meggyilkolásának van, azt a
titkosszolgálatok hihetõen elmondták: or-
szágunkat egyelõre nem fenyegeti közvet-
len terrorista veszély az al-Kaida részérõl. 

Sebestyén Mihály
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Termékkóstolóval és kéz-
mûves-bemutatóval veszi

kezdetét holnap délelõtt a bu-
dakalászi Cora áruházban a
Székely hetek elnevezésû
rendezvénysorozat, amely
május 22-ig tart az üzletlánc
magyarországi áruházaiban.
Ezzel folytatódik a tavaly el-
indított sikeres kezdeménye-
zés, amely a Magyar Hiper-
market Kft. és a három szé-
kelyföldi megye önkormány-
zatának, Hargita, Kovászna
és Maros megye tanácsának
együttmûködésébõl jött létre.

Bõvebb kínálat

A rendezvénynek köszön-
hetõen a székely hagyomá-
nyos termékeket elsõ kézbõl
kaphatják meg a magyaror-
szági vásárlók, akik idén
négyszer nagyobb kínálatból
vásárolhatnak és kóstolhat-
nak. A Székely hetek közel
170 terméktípusból álló ter-
mékpalettáját mintegy fél-
ezer termék közül választotta
ki a Cora üzletlánc magyar-
országi képviselete a február
elején szervezett csíkszeredai
termékbemutatón. A tavaly
Budapestre szállított áru-
készletet ezennel hagyomá-
nyos ruhanemûk, két újabb
kerámiamûhely termékei, fa-
ragott fából, illetve csuhéból

készült termékek, gyógynö-
vények, fõtt húskészítmé-
nyek is kiegészítik. 

„Ragadós” példa

A Cora kezdeményezésé-
nek mintájára a szintén ma-
gyarországi CBA üzletlánc is
érdeklõdést mutat a székely
termékek iránt: hétvégén a
Maros megyei Ákosfalva
sportcsarnokában tartottak
mustrát a három, zömében
magyarok lakta megye ter-
melõinek. A rendezvényen
38 kiállító összesen 315 ha-
gyományos terméket muta-

tott be, amibõl végül számos
termékmintát vittek maguk-
kal Budapestre az áruház-
lánc képviselõi.

Bár eredményhirdetésre
csak az alapos magyarorszá-
gi mérlegelés után kerül sor,
Dienes Zoltán, a CBA felü-
gyelõbizottságának elnöke a
Vásárhelyi Hírlapnak elmond-
ta, valószínûleg a tej- és hús-
termékek között lesz a leg-
több „befutó”.

A szakmai bemutatón Bor-
boly Csaba Hargita megyei
tanácselnök bizakodásra szó-
lított fel minden érdeklõdõ
termelõt, mondván: a külföl-

di piacokra szánt székely por-
tékák listája még jócskán bõ-
víthetõ, a kezdeményezésnek
folytatása lesz.

Mint korábban beszámol-
tunk róla, a székelyföldi ter-
mékek markánsabb külföldi
jelenlétét nagyban megnehe-
zíti az is, hogy rengeteg bizo-
nyítványt kell megszerezni
az uniós piacon szerepelni
vágyó termelõnek. Tavaly ar-
ra is volt példa, hogy a Cora-
programban kiválasztott hús-
ipari portékát a Romániára
kivetett sertésembargó miatt
nem szállíthatták Magyaror-
szágra. 

Röviden

Maradt a kamatszint

Egymást követõ nyolcadik
ülésén sem változtatott az
irányadó kamat 6,25 száza-
lékos szintjén a Román
Nemzeti Bank igazgatóta-
nácsa – adta hírül a Media-
fax. A jegybank testületé-
nek döntése az elemzõk vá-
rakozásainak megfelelõen
történt. 

„Szilvaízû” Románia

A topoloveni-i szilvaíz cím-
kéjén fogják reklámozni Ro-
mánia turisztikai brandjét,
az errõl szóló, egyelõre egy-
éves megállapodást hétfõn
írták alá a turisztikai mi-
nisztérium és a gyártó kép-
viselõi – adta hírül a
Mediafax. A topoloveni-i
márka egy hónappal ezelõtt
a hagyományos román ter-
mékek közül elsõként kapta
meg az Európai Bizottság-
tól a védett földrajzi térség
megjelölést.

Szûkös anyagiak

A lakosság 67 százaléka vé-
li úgy, hogy az idei elsõ ne-
gyedévben rosszabb volt a
pénzügyi helyzete, mint egy
évvel ezelõtt, ugyanakkor
csak 43 százalékuk számít
arra, hogy a helyzet a kö-
vetkezõ 12 hónapban rosz-
szabbra fordulhat – derült
ki a GfK piackutató felmé-
résébõl.

HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Korántsem jutott túl az
államcsõd közelében le-

võ országok problémáján az
Európai Unió, amit Görög-
ország kölcsönvisszafizetési
problémái mellett a portu-
gálok megnövekedett hitel-
igénye is súlyosbít – írta a
Die Weltre hivatkozva a Vi-
lággazdaság. 

Az Európai Unió, a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) és
az Európai Központi Bank
szakértõi szerint a kiadási te-
herrel való küzdelemben Por-
tugáliának a korábban be-
csültnél mintegy 20 milliárd
euróval több kölcsönre van

szüksége – a teljes összeg így
meghaladhatja a 100 milliárd
eurót. Lapértesülések szerint
a hiányzó összegnek felét a
kormány a bankszektortól kí-
vánja beszedni. A portugál
kormány és az EU képviselõi
egy szakértõi csoporttal most
tárgyalják meg a kölcsön
részleteit, ám szkeptikusok
szerint kétséges, hogy a nem-
zetközi szervezetek az eddig
már megítélt 80 milliárd
eurós csomagot kibõvítenék.
Portugália a harmadik
euróövezeti állam, amely
nemzetközi szervezetek hi-
telcsomagjára szorul, hogy
elkerülje az államcsõdöt. Az
uniós szervezetek szeretné-

nek még a júniusi portugál
választások elõtt megálla-
podni a jelenleg átmeneti
tisztségben álló Socrates-kor-
mánnyal.

Portugália mellett Görög-
ország is folyamatos beszéd-
téma az eurózóna döntésho-
zóinak ülésein. A német Die
Welt úgy tudja, a görög kor-
mány a tavalyi kölcsönét ter-
helõ kamatterhek kifizetésé-
nek halasztását kérte az unió-
tól, annak dacára, hogy a gö-
rög hatóságok tisztában  van-
nak azzal: az átütemezés óri-
ási költséget róna az államra,
ami akár 10-15 évre is kizár-
hatná az országot a pénzpi-
acokról.

A székely ínyencségek mellett idén hagyományos ruhanemûk is kerülnek a Cora polcaira Fotó: Tofán Levente

Bizakodó 
a Moody’s
Sz. Zs.

Ahhoz, hogy teljességé-
ben kihasználhassa ez

Európai Unió adta gazdasá-
gi és intézményi elõnyöket,
Romániának alkalmaznia
kell a strukturális reformo-
kat és javítania kell az állami
vállalatok teljesítményén –
állapította meg a Moody’s
hitelminõsítõ. „Habár már
nem térnek vissza azok a kü-
lönleges körülmények, ame-
lyek az elmúlt évtizedben a
látványos gazdasági kitörést
lehetõvé tették, a Moody’s
az ország unión belüli keres-
kedelmi, befektetõi és intéz-
ményes integrációjára szá-
mít, valamint arra, hogy a
keresetek terén is lehetõvé
válik a konvergencia” – fo-
galmazott Atsi Sheth, a hi-
telminõsítõ alelnöke és egy-
ben vezetõ elemzõje. A
szakértõ azonban figyelmez-
tetett: bár Románia állam-
adóssága a környezõ orszá-
gokéhoz képest viszonylag
alacsony, a belpolitikai vil-
longások lassíthatják a re-
formfolyamatot. Az elemzõ
szerint az ország hitelminõ-
sítése abban az esetben ja-
vulhat, ha kitûnne, hogy a
most meghozott költségveté-
si intézkedések nyomán lát-
ványosan visszaszorul a de-
ficit, illetve ha bizonyossá
válna, hogy a körültekintõ
fiskális politika középtávon
fenntartható marad. 

„Cora”-beli székelyek

Görög árnyék az unión
HIRDETÉS
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Tofán Levente

Autót és embert próbáló
földúton haladunk Alsó-

rákos felé, miután – úgy het-
ven kilométer után – letér-
tünk a Brassót Segesvárral
összekötõ E60-asról. A ma-
gyar-roma kofliktusairól elhí-
resült Brassó megyei falu be-
járata elõtt egy rendõrökbõl
és csendõrökbõl álló ellenõr-
zõ pont állja utunkat. Min-
denkit ellenõriznek, akár be-,
akár kifelé megy a faluból.
Az április 9-én történt inci-
dens óta – amikor verekedés
tört ki a magyarok és romák
között – ez mindennap, éjjel-
nappal így van.  Az április
eleji konfliktus után ugyanis
a brassói csendõrség „meg-
szállta” a települést. 

Magyar igazság, 
roma igazság

A szász stílusban épült falu
utcái kihaltnak tûnnek, a há-
zak ablakait rácsok védik. El-
sõ utunk a református paró-
kiára vezet, ott már vár ránk
Barát István lelkész, akinél
korábban már telefonon beje-
lentkeztünk. Azt javasolja,
ne hagyjuk az autót az útszé-
len, biztosabb, ha behajtunk
vele az udvarra. 

„Az emberek itt csak akkor
járnak ki az utcára, ha mu-
száj. Félnek, és a gyerekeket
sem engedik iskolába fel-
ügyelet nélkül, nehogy a ro-
mák elvegyék tõlük a holmi-
jaikat” – készít fel a pap a ké-
sõbbi „kalandokra”. Kéré-
sünkre felidézi az április 9-én
történteket. „A polgármester
háza elõtt kezdõdött minden,
ahol négy roma megverte a
polgármester fiát és két sógo-
rát. A verekedés után a pol-
gármester megkongatta a ha-
rangot, és az összegyûlt
mintegy 300 emberrel elidul-
tak a romatelep felé „igazsá-
got tenni”. Én is ott voltam,
próbáltam lebeszélni a botok-
kal, fejszékkel felfegyverke-
zett, dühös embereket a szán-
dékukról. Szerencsére a bras-
sói csendõrség kiért ide, még
mielõtt nagyobb baj történt
volna” – meséli Barát. A ki-
szállt karhatalmiak letartóz-
tatták a négy roma férfit, akik
állítólag a verekedést kezde-
ményezték, de a brassói
ügyészség utólag kiengedte
õket a fogdából, ami a lelkész
vélekedése szerint tovább nö-
velte a feszültséget a faluban. 

Megrendelt konfliktus?

Barát szerint több jel utal
arra, amit sokan beszélnek a
faluban: hogy szándékos pro-
vokáció történt, amit „fentrõl
rendeltek meg”. A falubeliek
szerint a romákat nem érte
váratlanul a magyarok érke-
zése a cigányok lakta Bor-
báth-telepre, fel voltak ké-
szülve. A romák azonban ta-
gadják ezt. 

Hatszemközti beszélgeté-
sünkhöz hamarosan csatla-
kozik Szabó Levente helyi
történelemtanár is, aki nem
volt a faluban az incidens
idején, de a történtekrõl alko-

tott véleménye attól még igen
markáns. Szerinte a vereke-
dés csak az utolsó csepp volt
a pohárban. „Várható volt,
hogy elõbb-utóbb nagy baj

lesz itt. A borbáthlakiak gát-
lástalanul lopnak, fényes
nappal sincs biztonságban
miattuk semmi, ami mozdít-
ható. Nem riasztja vissza

õket az sem, ha a gazda ott-
hon van, mindent elvisznek.
A földeket sem éri meg meg-
mûvelni, hiszen semmi ga-
rancia nincs arra, hogy be is

gyûjthetik a termést” – sorol-
ja panaszait a tanár. 

Felvetésünkre azért elisme-
rik, nagyon nagy a szegény-
ség a romák között. Munka-
hely nincs a környéken,
egyetlen megélhetésük a szo-
ciális segély. De azt is meg-
kurtította az állam, ráadásul
egyre nagyobb késéssel érke-
zik. A mintegy 1500 roma a
kommunizmus idején tele-
pült be a faluba, akkor a me-
zõgazdaságban és a bányák-
ban dolgoztak. A falu kör-
nyékén mára már csak egyet-
len bánya biztosít megélhe-
tést legtöbb nyolcvan ember-
nek. A cigányok egy része fa-
kanalakat farag, azt próbálja
eladni. Ezért is hívják a falu-
ban õket kalányosoknak.

Nem etnikai incidens?

Gáspár Tamás polgármes-
terrel az utcán találkozunk.
Az egymandátumnyi meg-
szakítással húsz éve a falut
vezetõ Gáspár szerint a
probléma azóta lett súlyo-
sabb, mióta csökkent a szoci-
ális segély. A verekedésrõl
nem szívesen beszél, azt ál-
lítja: õ és családja békés em-
berek, nem szeretik a konf-
liktusokat. Meglátása szerint
nem etnikai incidensrõl van
szó, csupán „két roma csa-
ládról, akik az utóbbi idõben
sokat lopnak”. 

„Mi megpróbáltunk segíte-
ni nekik. Munkahelyekkel
nem szolgálhatunk ugyan, de
felajánlottuk nekik, hogy
adunk földeket, amit megmû-
velhetnek. Hát találják ki, há-
nyan jöttek igényelni? Sen-
ki...” – ecseteli a polgármes-
ter a Borbáth-telepiek viszo-
nyulását. Gáspár úgy véli, az
április 9-i támadás ellene irá-
nyult, mert a romák õt hibáz-
tatják a kevesebb pénzért. Ag-
gódik: mi lesz azután, hogy a
brassói csendõrök elhagyják
Rákost? „A faluhoz három
rendõr tartozik, de egyszerre
mindig csak egy van itt. Ha
valaki bemegy a rendõrõrsre
panaszt tenni, elõbb megpró-
bálják lebeszélni, hogy sem-
mi értelme, úgysem lesz ered-
ménye. A verekedés estéjén is
vonakodtak, nem akarták ki-
hívni a csendõrséget. Az inci-
dens elõtt már kértük a rend-
õrök leváltását, meg is ígérték
a központtól, hogy áthelyezik
õket, és másokat küldenek
ide” – vádolja a helyi rend-
õröket a polgármester.

„Szocsiál” és éhhalál 

Búcsúzás elõtt a polgár-
mester eltanácsol attól, hogy
felmenjünk a Borbáth-telepre,
és hosszan ecseteli a ránk le-
selkedõ veszélyeket. Valamit
mormogunk megnyugtatásá-
ul, majd elindulunk a cigány-
sorra. Már az utca elején mel-
lénk csapódik két roma asz-
szony: a postáról jönnek,
ahova a szociális segélyért
mentek, de ma sem jött meg.
Már két hete mindennap vár-
ják. Olyanok is vannak, akik
már két hónapja nem kaptak
semmit, mivel az új törvé-
nyek szerint újra kell kérel-

mezni a „szocsiált”, és hát ez
lassan megy. „Direkt csinál-
ják ezt velünk, hogy haljunk
éhen. Négy gyerekem van
otthon, és a férjemnek nincs
munkája. Csihányból fõzök
ma is levest” – sopánkodik a
cigányasszony. Az április ele-
jén történtekre tereljük a szót,
el is indul rendesen a panasz-
áradat a polgármester ellen.
„Ha nem lettek volna a
csendõrök, minket megöltek
volna. Pár ember hibája miatt
mindenkit meglincseltek vol-
na. Még hogy mi akartuk
õket megtámadni? Minden
asszony bemenekült az erdõ-
be a gyerekekkel, a férfiak
csak meg akarták védeni a
házakat, hogy ne gyújtsák
fel” – háborog az asszony.

Élet a cigánysoron

A verekedés fõszereplõi, a
Dudas család a domb tetején
lakik. Nagy kísérettel érünk a
házuk elé, körénk verõdött
egy rakás purdé. Eleinte nem
akarnak szóba állni velünk,
de végül megenyhülnek, és
mesélni kezdenek. 

„Mi nem kezdtünk el sem-
miféle verekedést, õk kötöt-
tek belénk, mi csak megvéd-
tük magunkat” – állítja az
asszony. A férfi a fejsérülését
mutatja: „a polgármesterék-
nél még a nõk is kijöttek, bot-
tal vagy a vasalóval. Még-
hogy békés család! Gáspár
Tamásnak nem ez az elsõ
ilyen esete. Egyszer egy ci-
gányt, akit állítólag lopáson
ért, megkötözve rugdosott
végig a falun a rendõrségig,
ahol õt tartóztatták le végül”
– idéznek fel egy korábbi tör-
ténetet Dudasék. Az esetet a
polgármester is elismeri, de
mint mondta, „akkor nem
tudta, hogy ez törvénytelen”.  

A polgármesternek a föld-
osztással kapcsolatos állításá-
ról, a romák „lustaságáról” is
más a véleményük Duda-
séknak. „Igazából nem is
akarnak adni semmit, csak
kampányfogás volt az egész.
Évek óta ígérnek mindenfé-
lét, és ha akad is munka a fa-
luba, azt mindig a magyarok
kapják meg. S ha adnának is
földet, mibõl mûveljem meg?
Ha lenne két kiló krumplim,
nem ültetném el, hanem
megfõzném a családomnak”
– legyint a családapa.

A seprût, fakanalat készítõ
romákra is rájár a rúd. „Az
utóbbi idõben már a brassói
piacok közelébe sem enged-
nek minket, hogy eladhas-
sunk valamit. A „gárdások”
elkergetnek. Még abból sem
csinálhatunk egy kis pénzt,
hát csodálkoznak, hogy lo-
punk?” – teszi fel a kérdést a
roma férfi. Szerinte a megol-
dás az lenne, ha munkát kap-
nának a környéken, és em-
berségesebben bánnának ve-
lük a hivatalokban. Mivel
legtöbbjük írástudatlan, nem
tudják ügyeiket intézni, és a
községházán pénzt kérnek
tõlük a kérvények kitöltésé-
ért. „Legtöbbször szóba sem
állnak velünk, mert büdösek
vagyunk” – méltatlankodnak
Dudasék. 
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Csihányleves fõ Alsórákoson 

Szabó Levente tanár és Barát István református lelkész „megrendelt” incidensre gyanakszik

Borbáth-telep, a cigánysor. Az alsórákosi romák között nagy a szegénység

Dudasék szerint õk csak áldozatok voltak a konfliktusban, a verekedést a polgármester rokonai kezdték

Alsórákosi „határátkelõ”. Csak a személyi igazolvány felmutatásával lehet ki- és belépni a faluba



Kovács Zsolt

Képzõmûvészeti kiállítás,
fogyatékkal élõk hangver-

senye, önkéntes szerepet vál-
laló operaénekes és Omega-
dalok a színházban – ezek
csupán töredékei a javában
zajló Szent György Napok
kulturális forgatagának. A
rendezvénysorozat több mint
háromszáz programot kínál,
így esély sincs arra, hogy egy
személy minden eseményre
ellátogasson. Az esõs idõ
egyelõre nem zavarja a Szent
György Napokat, hiszen csü-
törtökig kizárólag zárt tér-
ben, mûvelõdési intézmé-
nyekben zajlanak az esemé-
nyek, de a várost láthatóan
megmozgatja a rendezvény.
Nagy baráti társaságok cso-
portjai vonulnak sietõsen az
utcán, a sokszor egymás után
kezdõdõ elõadásokra. 

Kísérleti fényképek
Jovánovicstól

A sepsiszentgyörgyi Mag-
ma Kortárs Kiállítótér adott
helyet Jovánovics György
budapesti szobrászmûvész
rendhagyó kiállításának,
amely ezúttal nem térplaszti-
kákat, hanem kísérleti foto-
gráfiai alkotásokat, filmet,
képregényt és monotípiákat
tár a látogatók elé. A tárlaton
több mint száznyolcvan kép
szerepel, amelyeket az elmúlt
negyven év termésébõl válo-
gatta össze a mûvész. Sebes-
tyén Ágnes mûvészettörté-
nész elmondta: a tárlaton
olyan mûvek is helyet kaptak,

amelyeket eddig nem állított
ki a mûvész. Grubisics Le-
vente fesztiváligazgató a kiál-
lítás elõtti sajtótájékoztatón
közölte: fontosnak tartották,
hogy a jelentõs kortárs mûvé-
szeknek is jusson hely a vá-
rosnapokon, így a tárlat költ-
ségeinek jelentõs részét a
fesztivál költségvetésébõl fi-
nanszírozták, és arra is hang-
súlyt fektettek, hogy a kiállí-
tás a továbbiakban is látogat-
ható legyen, amikor igénybe
vehetõ a magyar és román
nyelvû tárlatvezetés is.

Színekkel írt kottából 
játszott a Parafónia

„A zene mindenkié” jel-
szóval tartott hangversenyt a
budapesti Parafónia zenekar,
amelynek tagjai fogyatékkal
élõ személyek, akik különle-
ges, színekkel írt kotta és

gyógypedagógiai módszerek
révén tanultak meg hangsze-
ren játszani. A tizenhárom
tagú zenekar elsõsorban
szimfonikus zenét játszott a
Krisztus Király-templom-
ban, így Bach-, Beethoven-,
Mozart-, Schubert-mûveket,
illetve a Liszt Ferenc-emlék-
évre való tekintettel, a nagy
zongoramûvész, zeneszerzõ
Szerelmi álmok címû darabját
is elõadták.

Fabényi Réka zenekarve-
zetõ elmondta, olyan kottát
használnak, amelyen a han-
gok magasságát színek, a
hangok hosszúságát körök
jelzik, minden hangot más-
más szín jelöl, ezek a színek
ismétlõdnek meg a hangsze-
reken is. A módszert
Heinrich Ullrich német
gyógypedagógus dolgozta ki,
és csupán a színek azonosítá-
sának képességét igényli a ze-

nésztõl. A fogyatékos gyere-
kek szülei 1997-ben alapítot-
ták meg A zene mindenkié
egyesületet, és ötven sérülttel
foglalkoznak. 

Omega a színházban

A Szent György Napok
színházi elõadásainak sorá-
ban kiemelkedõ produkció
volt a veszprémi Pannon
Várszínház Omega-dalokra
épülõ, Égi vándor címû elõ-
adása, amely lenyûgözte a
közönséget a kiváló zenekari
hangzással, a hibátlan éne-
kekkel és a lendületes, sok-
szor veszélyes táncokkal. Az
Omega ûrkorszakából szár-
mazó, illetve a nyolcvanas
években készült lemezeirõl
összeválogatott dalokat sike-
rült összefüggõ darabbá
gyúrni. A fõszereplõ Égi
Vándor bolygónkra érkezik

boldogságát keresve, de „tíz-
ezer lépés” választja el tõle,
ezért visszatér a csillagok kö-
zé. A musicalben végig jelen
van a feketébe öltözött Láto-
gató, aki kívülrõl irányítja az
eseményeket, rendszeresen
konfrontálódik az Égi Ván-
dorral. Kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtottak a veszpré-
mi színház mûvészei, akik
nemegyszer veszélyes hely-
zetekben, több méter magas-
ból fejjel lefelé lógva is hibát-
lanul énekeltek, miközben az
LGT emlékzenekar élõben
muzsikált. 

Az önkéntesség 
nagykövete

A huszadik városnapok
egyik sztárvendége a New
York-i Metropolitan énekes-
nõje, Miklósa Erika hétvége
óta Sepsiszentgyörgyön tar-
tózkodik, és koncertjére va-
ló felkészülése mellett az
önkéntességrõl is tárgyal a
helyi civil szervezetekkel.
Az Önkéntesség Évében
ugyanis különleges szerep
jutott a leghíresebb magyar
operaénekesnõnek: az év
elején Amerikában vehette
át az Önkéntesség Évének
Nagykövete címet. Miklósa
Erika elmondta: a helyiek-
kel azokat a tapasztalatokat
osztja meg, amelyek segít-
hetik õket az igazi önkéntes
tevékenység folytatásában.
Miklósa szerint itthon is
meg lehet változtatni azt a
szokást, hogy az önkéntesek
elvárják munkájuk után a fi-
zetséget. 

Kulturális forgatag Szentgyörgyön
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A bukaresti Korál Temp-
lom felújított homlokza-

tának átadási ünnepségét
tartották meg tegnap a ro-
mán fõvárosban, a Románi-
ai Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége (FCER) fennállásá-
nak 75. évfordulója apropó-
ján. A zsinagóga udvarán
rendezett ceremónián töb-
bek között részt vett Kele-
men Hunor mûvelõdési mi-
niszter, az RMDSZ elnöke
és Eckstein-Kovács Péter, az
államelnök kisebbségügyi
tanácsosa is. 

Aurel Vainer parlamenti
képviselõ, a Romániai Zsi-
dó Hitközségek Szövetségé-
nek elnöke megnyitó beszé-
dében elmondta, a 144 éves
zsinagógára igencsak ráfért
a felújítás, hiszen legutóbb
az 1940-es földrengés után
restaurálták, majd a hom-
lokzatról 1945-ben tünteték
el az 1941 januári bukaresti
legionárius lázadás nyoma-
it. A zsidó kisebbség parla-
menti képviselõje hangsú-
lyozta, a tervek szerint 2012
végéig el kell végezni a
Korál Templom teljes felújí-
tását, ideértve a belsõépíté-
szeti munkálatokat is.
Vainer tájékoztatott arról is,
hogy a restaurálási munká-

latok költségeinek jelentõs
részét eddig a bukaresti fõ-
polgármesteri hivatal állta,
de a felújítás folytatásához
reménykednek a kulturális
minisztérium anyagi támo-
gatásában is.

Kelemen Hunor avatóbe-
szédében kifejtette, ez a zsi-
nagóga két háborút és há-

rom diktatúrát élt túl. A mû-
velõdési miniszter emlékez-
tetett, hogy a zsidóság lélek-
száma Romániában 1939
óta az akkori 800 ezresrõl
annak alig egy százalékára
csökkent, a holokauszt és a
késõbbi kivándorlás megti-
zedelte a közösséget. A 144
éves mûemléképület felújí-

tása kapcsán az Új Magyar
Szó kérdésére Kelemen el-
mondta, egy ország kulturá-
lis öröksége magába foglalja
mindazoknak a kultúrák-
nak, mindazoknak az embe-
reknek a hagyatékát, akik az
évszázadok során ezen a
földrajzi területen éltek, így
a zsidó közösség tagjaiét is.

„Az elmúlt száz esztendõ-
ben a nemzeti kisebbségek
nehéz megpróbáltatásoknak
voltak kitéve Romániában,
és különösen érvényes ez a
második világháború évei-
ben üldözött zsidó közös-
ségre, amelynek rohamos
létszámbeli fogyása által
szegényebbé vált az ország.
Nekünk, akik ma itt élünk,
kötelességünk megõrizni ezt
a szellemi örökséget, és ez
mindannyiunkra felelõssé-
get ró” – fogalmazott la-
punknak a helyszínen a mû-
velõdési miniszter. Mint el-
mondta, az ünnepségen sok
magyar ajkú zsidó emberrel
találkozott, és megállapít-
hatta: a zsidó hitközségben
a magyar vagy román ajkú
zsidók megértik és elfogad-
ják egymás nyelvi-kulturális
identitását. 

Kelemen méltatta a 75.
születésnapját ünneplõ zsi-
dó hitközségek szövetségét
is, amely – mint az RMDSZ
elnöke hangsúlyozta – a leg-
régebbi szervezet a román
parlamentben jelen levõ po-
litikai alakulatok között, a
Nemzeti Liberális Párt mel-
lett. A miniszter szerint a
zsidó szövetség az elmúlt
húsz évben nagyban hozzá-
járult a romániai társadalom
demokratizálódásához. 
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Röviden

Csángók Nagyváradon

Peti Lehel, a BBTE Magyar
Néprajz és Antropológiai
Tanszékének oktatója, A
moldvai csángók vallásossága
címû könyv szerzõje a Val-
lásosság és modernizáció a
moldvai csángó falvakban
címmel elõadást tart ma 18
órától a nagyváradi Ady
Endre Gimnázium díszter-
mében, a Szacsvay Akadé-
mia keretében.

Tánc Tavasza fesztivál

A Tánc Tavasza Tánc- és
Mozgásmûvészeti Fesztivál
ötödik kiadásához érkezett.
Olyan elõadókat is viszont-
látni majd, amelyeknek a
rendezvény nagyban kö-
szönheti mûvészi rangját. A
bukaresti Masca színház pél-
dául két évvel ezelõtti feled-
hetetlen produkciója után is-
mét szabadtéri elõadást hoz
magával. Jelen lesz továbbá
Novák Ferenc egy rendha-
gyó történelemóra erejéig, a
temesvári Csiky Gergely Ál-
lami Magyar Színház há-
rom különféle darabbal, il-
letve a Figura Stúdió Szín-
ház és az Udvarhely Tánc-
mûhely közös, Bozsik
Yvette nevével fémjelzett
produkciójának bemutatóját
is ekkorra idõzítették. A
Tánc Tavasza május 16-án
kezdõdik, és 23-án ér véget.

Kelemen Hunor: a zsidók fontos szerepet játszottak az ország demokratizálódásában Fotó: Tofán Levente

Zsinagógaavatón Kelemen

Milliós Márai
Hírösszefoglaló

A budapesti Helikon Ki-
adó 15 év alatt több mint

egymillió kötetet adott el a
szerzõtõl. Áprilisban indult
egy online közvélemény-ku-
tatás Márai Sándorról,
amely arra kereste a választ,
hogy vajon mitõl olyan ked-
vesek számunkra az író mû-
vei. Márai, a válaszadók 44
százaléka szerint, az elsõ
három legjobb magyar író
közé sorolható. A százalé-
kok megoszlásából az derül
ki, hogy a gondolkodó Má-
rai a legvonzóbb a résztve-
võk 44-százaléka számára.
Mintegy 29 százalékuk ked-
veli benne az írót, 20 száza-
lék a polgárt, 6 százalék a
hányatott sorsú emigránst, 1
százalék pedig nem nyilat-
kozott. Az író elsõsorban az
értékrendjével „hódít”, ezt a
válaszadók 46 százaléka ál-
lította, másodikként gondol-
kodásmódját kedvelik (34
százalék), 17 százalék emel-
né ki elsõként a stílusát, 2
százalék pedig a magatartá-
sát. A közkedveltség ellené-
re érdekes, hogy a szavazók
45 százaléka gondolja
Márait túlságosan pesszi-
mistának, 24 százalék kifo-
gásolja az író emberektõl
való elzárkózását, 13 száza-
lékuk arisztokratizmusát.
Továbbra is A gyertyák cson-
kig égnek és a Füves könyv ve-
zeti a népszerûségi listát, de-
rül ki az utolsó elõtti kérdés
válaszaiból, de sokan kedve-
lik még a Teljes Napló soro-
zatot, az Egy polgár vallomá-
sait, valamint az Eszter ha-
gyatékát. 

Városnapi színpad. Az Omega dalait egységes történetté fûzték az Égi vándorban Fotó: Henning János
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Annak érdekében, hogy a le-
hetõ leggyorsabban jelentsék

Oszama bin Laden terroristave-
zér halálhírét, a média valósággal
összezavarodott. A Fox News
egyik amerikai társadójának be-
mondója például annyira lelkes
lett Oszama likvidálásának híré-
re, hogy zavarában összekeverte a
néhai terroristavezér nevét az
amerikai elnökével. Hasonlókép-
pen járt Norah O’ Donnell, az
MSNBC munkatársa is, aki
Twitter-üzenetében Oszama he-
lyett Obamát „temette el”.

A Twitter 
csiripelt elsõként

A híradásban egyébként ezút-
tal sem a hagyományos média
gyõzött, bár Obama a Fehér
Házban televíziós beszédben je-
lentette be a Breaking News-t.
Oszama bin Laden halálhírét
azonban elsõként Keith Urbahn,
az amerikai védelmi minisztéri-
um korábbi kabinetfõnöke által
küldött Twitter-üzenete közölte,
megelõzve más, hivatalos hírfor-
rásokat. (A CBS szerint azonban
elsõként egy Abbottabad városá-
ban élõ IT-konzultáns számolt
be az Oszama bin Laden halálá-
val végzõdõ amerikai katonai ak-
cióról a Twitteren.) A hír a bin
Laden elleni akcióról persze már
akkor kiszivárgott, amikor a New

York Times vasárnap este közölte,
hogy Obama elnök beszédet ké-
szül mondani. A Twitter, Face-
book és más közösségi oldalakon
is megjelentek a spekulációk az
elnök beszédének témájával kap-
csolatban. Az elsõ hír Keith
Urbahn Twitter-üzenete volt:
„Megbízható forrásból tudom,
hogy Oszama bin Ladent megöl-
ték”. Beszédében Obama már
csak megerõsíteni tudta a Twitter-
üzenetet. 

Online ünneplés

Obama bejelentését követõen a
Google Trends szolgáltatásban a

terroristavezér halálával kapcso-
latos kulcsszavak vették át a ve-
zetést, az amerikaiak pedig nem-
csak az utcákon, hanem az inter-
neten is ünneplésbe kezdtek. A
bin Laden halálát hirdetõ Face-
book-oldal rövid idõn belül nép-
szerû lett, jelenleg a 458 ezer
lájkolás felé közelít. (Az jelen
esetben már mellékes, hogy az
oldal leírása azt hangsúlyozza,
hogy a terroristavezért biztos
nem ölhették most meg, hiszen
már régen halott.) A felhaszná-
lók az oldal lájkolása mellett a té-
mával kapcsolatos galériákat, fej-
leményeket és más hasonló face-
bookos oldalakat is megosztanak
a többiekkel. Hamar felfutott a
téma a Twitteren is: a nemzetkö-
zi trendek mellett a magyar fel-
használók bázisául szolgáló
Yamm!-on is az élmezõnybe ke-
rült az Oszama kifejezés.

Hollywood „gyászol”

A világ legkeresettebb terro-
ristavezérének kivégzése nem-

csak a médiát forgatta fel, ha-
nem az amerikai filmgyártást is.
Hollywoodban valóságos pánik
tört ki Oszama bin Laden likvi-
dálása után, ugyanis a stúdiók
több filmet is beterveztek annak
életérõl. A legígéretesebb pro-
jekten Kathryn Bigelow, a Bom-
bák földjén címû iraki háborús
film Oscar-díjas rendezõnõje
munkálkodott. 

A Kill Bin Laden címû film a
terrorvezér életét, illetve egy el-
lene irányult sikertelen akció
történetét dolgozta volna fel. A
forgatókönyv már készen van,
bin Laden halálhíre miatt azon-
ban újra kellene írni az egészet,
de az is lehet, hogy kukába dob-
ják a terveket. A készítõk azon-
ban még bizakodnak, és azt ter-
vezik, hogy más irányba viszik
el a sztorit. Más stúdiók félre-
dobták az eddigi terveiket és
azonnal nekiláttak bin Laden
halálának megfilmesítéséhez. A
versenyt most az dönti el, hogy
melyik film kerül leghamarabb a
mozikba. 

A Nature címû tudományos folyóirat áprilisi
felmérése szerint a világon gazdaságilag fej-
letteknek mondható körülbelül háromtucat-
nyi államban túltermelés van doktori foko-
zattal rendelkezõ értelmiségiekbõl. Romániá-
ban azonban ebbõl nem lehet baj, hiszen el-
sõsorban nem vagyunk gazdaságilag fejlet-
tek, másodsorban meg bármennyi „doktort”
is termeljenek az egyetemek, Guþã, Salam
mánélészövegei, Columbeanuék családi vi-
szonyai, a bulvármédiának hála, annyira is-
mertek országunkban, hogy lassan már csak
ezen „kulturális jelenségek” kutatásával lehet
majd PhD-t szerezni. Ha a jelenlegi „doktor-
gyártási” trend folytatódik, pár év múlva
ilyen akadémiai értekezésekkel szembesülünk
majd: „Mánélisták közszereplése – Guþã
megváltja Retekalsófalva adósságát”, „A
‘Nu ºtiu’-típusú vírusvideók nézettsége”,
„Bíróverések bundázott focimeccseken 1989
után”. És akkor majd megnézhetjük magun-
kat. Vagy már most is?

(prier)
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Újra megnyitják a kolozsvári 
Gyõzelem mozit

Újra megnyílik a kolozsvári Gyõzelem
(Victoria) mozi május 6-án, pénteken este,
az Ursul címû film vetítésével, amelynek
soundtrackje Goran Bregovic munkája –
írja a transindex.ro. Dan Chiºu rendezõ
filmjét 20 órától a meghívottak, 22 órától a
nagyközönség is megtekintheti, szombat-
tól, május 7-étõl pedig egész napos prog-
rammal mûködik majd a mozi. A mozit a
helyi tanács döntése alapján a TIFF és a
Comedy Cluj szervezõi által létrehozott
Victoria Film Szövetség mûködteti majd,
igazgatója Dan Mocanu lesz. Amint arról
lapunkban beszámoltunk, a moziban 2010.
december eleje óta szünetel a vetítés, akkor
járt le Jakabffy Samu üzemeltetõ szerzõdé-
se a helyi önkormányzattal.

Assange: kémgép a Facebook

„A Facebook a valaha feltalált legelképesz-
tõbb kémgépezet. Ott van a világ legtelje-
sebb adatbázisa, amiben benne vannak az
emberek, a kapcsolataik, a címük, tartóz-
kodási helyük, levelezésük, és a rokonaiké
is – az Egyesült Államokon belül, úgy,
hogy mindehhez hozzáfér az amerikai hír-
szerzés” – mondta tegnap Julian Assange,
a Wikileaks szivárogtató szájt alapítója a
Russia Todaynek adott interjúban. A
Wikileaks elsõ embere szerint ugyanakkor
nem igaz, hogy a Facebookot a titkosszolgá-
latok üzemeltetnék. „Egyszerûen arról van
szó, hogy az amerikai hírszerzés képes jogi
és politikai nyomást gyakorolni rájuk. És
mivel költséges lenne egyenként kiadni az
adatokat, automatizálták a folyamatot.
Mindenkinek tudatában kell lennie annak,
hogy amikor bejelöli ismerõseit a Face-
bookon, ingyen munkát végez az Egyesült
Államok hírszerzésének azzal, hogy felépí-
ti neki ezt az adatbázist” – jelentette ki. 

ÚMSZ

Miután Elan Schwartzen-
berg izraeli-román üzletem-

ber hivatalosan is az ország leg-
befolyásosabb hírtévéjének, a
Realitateának a többségi részvé-
nyesévé vált, azzal „sokkolta”
a hazai médiatársadalmat,
hogy bejelentette: Sorin Oan-
cea és Bobby Pãunescu mellett
társtulajdonosa a B1TV-nek is.
„Elismerem és leellenõrizheti
ön Bobby Pãunescu úrnál (a
B1TV többségi tulajdonosa –
szerk. megj.) vagy akár Oancea
úrnál (Sorin Oancea a B1TV
menedzsere – szerk. megj.), hogy
részvényeim vannak ebben a
trösztben. Nem avatkozok köz-
be soha, nem telefonálok, nem
fogok feszengeni” – jelentette ki
egy telefonos beszélgetés során
Elan  Schwartzenberg a Robert
Turcescu által moderált talk-
showban. A Gândul címû online
lap megkeresésére azonban a
B1 TV Channel nevû cég, ame-
lyé a csatorna licencjoga, cáfol-
ta, hogy Elan Schwartzen-
bergnek köze lenne a tévéhez.
„Csupán egy ígéret van arra,
hogy a részvények 10 százalé-
kát áruba bocsátják” – tudta
meg a lap. 

Mogulosodik 
Schwartzenberg

Szomorú az EU-s sajtójövõ
MTI

A magyar médiatörvény
megmutatta, hogy még Euró-

pa közepén is milyen könnyen
megtörténhet a sajtószabadság
korlátozása; az azonban kétsé-
ges, hogy egy közös uniós „mé-
diatörvény” segítene-e megaka-
dályozni a hasonló eseteket – vé-
lekedett Rubina Möhring, a Ri-
porterek Határok Nélkül (RSF)
ausztriai szervezetének elnöke a
Der Standard címû liberális oszt-

rák lapban megjelent cikkében.
A világban 160 sajtómunkás ül
börtönben, Liu Hsziao-po (Liu
Xiaobo) Nobel-békedíjas kínai
ellenzéki író, a felesége, valamint
Aj Vej-vej (Ai Weiwei), a kínai
rendszert bíráló mûvész holléte
ismeretlen – hívta fel a figyelmet
a sajtószabadság világnapja al-
kalmából Möhring. Az Európai
Unión belül is vannak azonban
„több mint nyugtalanító” média-
és ezzel demokráciapolitikai hiá-
nyosságok – tette hozzá. 

Felidézte, hogy Viviane Re-
ding uniós biztos februárban a
Der Standardnak adott interjúban
azt mondta, legkevesebb tíz tag-
államban, köztük Ausztriában
nem a legjobb a sajtószabadság
állapota. Reding „kijózanító”
helyzetértékelése – tette hozzá –
az új magyar médiatörvényhez
kapcsolódóan hangzott el. 

A törvényt a szerzõ „rendkívül
korlátozóként” jellemezte. Az
EU reakciója elõször felháboro-
dott, de végül „puha” volt, Ma-
gyarország „enyhén módosította
a törvényt és ezzel a dolog el volt
intézve” – vélekedett. Emlékez-
tetett: Viviane Reding egységes
uniós médiatörvényt szorgalma-
zott. Kérdéses azonban, hogy
egy közös európai törvényhozás
valóban képes-e javítani a sajtó-
szabadság helyzetét. 

Oszama bin Laden terroristavezér halálhírét a Twitter nevû mikroblogszolgáltatás a tévék elõtt csiripelte el Fotó: CBS/AP

Oszama bin Laden halálhíre tovább fodroz-
ta a média hullámait, amelyek Vilmos her-
ceg esküvõje után „elsimulni” látszottak. A
Twitter legyõzte a hagyományos médiumo-
kat, Obama bejelentése után mindenki
Oszama haláról beszélt, ami valóságos páni-
kot váltott ki Hollywoodban.

Rubina Möhring



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 Múltidéző (ism.)
11.30 Anya, az állatorvos
(német sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.45 Dunáról fúj a szél
(ism.)
15.55 Isten kezében
(ism.)
16.25 Szerelmes földrajz
16.55 Teleki Sámuel út-
ján (ism. sor.)
17.25 Felelet az életnek
18.05 Doc Martin 
(angol sor.)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
20.40 Kikötő Friss
21.00 Híradó
21.05 Sport - Esti
21.10 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Ez a te életed 
(osztrák-német játékf.)
23.30 Dunasport 
- Sportösszefoglaló
23.40 Kerékbe törve
(dokumentumf.)
1.00 Akartam volna mu-
tatni (dokumentumf.)
1.55 Kikötő - Friss (ism.)
Kulturális magazin
2.10 Közbeszéd (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Vadászpilóták (fran-
cia akciófilm) 13.05 Fedő-
neve: Takarító (am. akció-
vígjáték) 14.45 Támad a
Nap (am.-kan. film) 16.30
Gyagya banya (amerikai
vígjáték) 18.30 Jack
Hunter - A fáraó sírja
(amerikai kalandfilm)
20.25 Gyilkos kígyó (am.
sci-fi akciófilm) 22.10 A
Mars szelleme (amerikai
sci-fi akciófilm) 0.00 Ve-
szélyeztetett faj (amerikai
thriller)

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
A sors kezében (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek,
időjárásjelentés 20.00
Célpontban 20.30 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 21.30 Nincs bocsá-
nat (am. west.) 0.00 Fék-
telen szenvedélyek (erot.
f.) 1.15 Farkasok völgye
(sorozat)

9.00 Hitélet 16.00 Hír-
adó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Élet-
képek 18.00 Reggeli tere-
fere 18.30 Híradó 19.00
Többszemközt 19.30 Hír-
adó 20.00 Lakatos Iván:
Kék mezőben fehér rózsa,
dokf. 21.00 Többszem-
közt 21.30 Híradó 22.00
Átjáró (ism.)

8.30 Ananlia másik arca
(am. sorozat) 10.00 A li-
bák nem szállnak a menny-
be (sorozat) 12.45 Szere-
lem és tisztesség (sorozat)
14.15 Clase 406 (sorozat)
15.30 Esmeralda (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
21.30 Eliza nyomában (so-
rozat) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek

FILM+ACASÃ
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Pro Tv, 20.30
Az Amazonas kincse

Beck, a behajtó szerepében maga Rock rombol végig a kincs-
vadászok ösvényein. Utolsó feladata, hogy megkeresse és
visszaszállítmányozza főnöke kalandor fiát, Travist, aki épp
régész kíván lenni. Kezdetét veszi az őrült hajsza: a kincske-
reső, az embervadász, a sűrűben bujkáló gerillák, egy skót
dudás, egy bombázó csaposlány kergetőzik a fák között.

TV2, 22.25
Spancserek

Peter, a menő ingatlanügynök arra készül, hogy elvegye álmai
asszonyát. Ám szorult helyzetbe kerül, amikor rájön, hogy
nincs olyan barátja, akit felkérhetne esküvői tanúnak. Peter a
legkülönfélébb módszerekkel próbál sebtében szert tenni egy,
a célnak megfelelő barátra, mígnem találkozik az agglegény
Sydneyvel. A fickó pont az ellentéte, vicces és vonzó alak.

m1, 22.40
Ellopott élet

A 17 éves Graziella Campagna egy eldugott szicíliai faluban
él szüleivel és testvéreivel, és a közeli kisváros mosodájá-
ban kezd el dolgozni. Egy decemberi estén azonban a család
hiába várja őt haza a munkából, csak a holttestét találják
meg néhány nap múltán a közeli várrom tövében. A csendőr-
ség csak ímmel-ámmal lát a nyomozáshoz.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Kerekek és lépések
10.35 Srpski Ekran
11.00 Unser Bildschirm
11.30 Körzeti magazin
12.20 Nekem 
ne lenne hazám?
12.30 “...hol élsz Te?”
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Arborétumok, gyűj-
teményes kertek
14.55 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.20 Az Örök Szövetség
15.50 Négyszázezer nap
16.15 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. sor.)
17.05 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.55 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.20 Magyar retro
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Robbie, a fóka 
(német sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.25 A Silla királyság
ékköve (sor.)
23.15 Záróra (ism.)
0.05 India 
- Álmok útján (sor.)

7.00 Törzsutas (ism.)
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
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 - Magazin
a legjobb történetekkel
15.15 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
16.15 NekedValó
17.20 Mindörökké 
szerelem (mexikói sor.)
18.20 Ezel 
- Bosszú mindhalálig 
(török sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Esti Showder
Fábry Sándorral
Utána: RTL-hírek
0.20 Házon kívül
Utána: RTL-hírek
0.55 Odaát 
(amerikai sor.)
1.50 Reflektor 
- Sztármagazin
2.00 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
11.05 Babapercek
11.10 Teleshop
12.40 Seherezádé 
(török drámasorozat)
(ism.)
13.05 Királyi zűr 
(amerikai kalandf., 1979)
15.00 EZO.TV
16.05 Edina és Joshi
16.10 Update Konyha
16.15 Marina (mex. sor.)
17.20 Seherezádé 
(török drámasorozat)
19.30 Tények
20.20 Aktív
21.15 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Spancserek 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2009)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Aktív
0.35 Tények Este
1.05 Divatkreátor
Tehetségkutató divatter-
vezőknek
1.35 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
2.30 EZO.TV 
- Jósok, látók, médiumok!
3.30 Az Androméda törzs
(am. sci-fi, 2008)
4.55 Segíts magadon!
(ism.)

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

10.30 A narancsvidék (so-
rozat) 11.25 A salemi bo-
szorkányper (sorozat)
13.15 Amerika csillagai
14.55 Dawson és a have-
rok (sorozat) 15.55 A mé-
dium (sorozat) 16.50 Gyil-
kos számok (sorozat)
17.45 CSI: New York-i
helyszínelők (sor.) 18.40
A dadus (sorozat) 19.10
Amerikai mesterszakács
20.05 Christine kalandjai
(sorozat) 20.30 Két pasi
(sorozat) 21.25 CSI (soro-
zat) 22.25 Éden Hotel

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Europa
League 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Örüljünk a foci-
nak! 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.05 Örüljünk a fo-
cinak! (live) 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Labdarúgás: Euro-
pa League (live) 0.00
Sport.ro Hírek 0.10
Wrestling WWE PPV

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.00 Üdítő
Szilágyi Tibor műsora
10.55 Nappali
12.45 Útravaló
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Együtt
15.30 Összhang
A Kárpát-medence zenéje
16.25 Időutazás
16.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India - Álmok útján
((braz.-ind. sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
Közéleti-politikai magazin
22.05 Az Este
22.40 Ellopott élet 
(olasz f. dráma, 2008)
0.30 Szélesvászon 
- Filmes magazin
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Ma Reggel (ism.)
3.00 Kalandozó
A tunéziai Dzserba szige-
tétől a balatoni nyárig

6.15 Teleshopping
6.55 Románi hímnusza
7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 100%-ban garan-
tált (ism.)
11.00 A papír utja
12.00 TVR 55
12.40 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A királyi ház titkai
(dél-koreai sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
22.10 Dorian Gray
(angol filmdráma, 2009)
0.00 CSI: A helyszínelők
(amerikai sorozat)
0.55 A megfelelő pár
(ism.)
1.55 A papír utja 
(ism.)
2.45 Közérdek 
(ism.)
3.10 Sport (ism.)
3.25 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Roxanne 
(am. vígj., 1987) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 A vér szava 
(amerikai thriller, 1998)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
20.30 Az Amazonas 
kincse 
(amerikai akciófilm,
2003)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 A mentalista 
(amerikai krimisorozat)
1.00 Europa League
összefoglaló 

(ism.)
1.30 Az Amazonas kincse
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)
3.00 ProTv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.10 Air America 
(am. -német sor.)
12.10 Az elveszett 
ereklyék fosztogatói 
(kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Kölcsöngyerek
visszajár 
(amerikai vígjáték, 1995)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Az agglegény 2 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Gyilkosság 
a fehér Házban 
(amerikai thriller, 1997)
2.45 Knight Rider 
(am. akció sor.)
3.30 Közvetlen
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
(ism.)

7.00 Végtelen nyár 
(német romant. f.)
9.00 Teleshopping
9.30 Jugaru tréfái
10.00 Clejani-i szerelem
11.15 Hajbakapás 
a konyhában
12.30 Teleshopping
13.00 Timon 
és Pumbaa
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása 
(indiai sor.)
15.00 Flash Gordon 
(amerikai akció sorozat)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A skorpió
megszelidítése
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Idősek 
és nyughatatlanok (ism.)
23.30 Gyilkos denevérek
(amerikai horror, 2001)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Gyilkos denevérek
(amerikai horror, 2001)
(ism.)

6.30 Szétépítők 
- Hegesztés
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- TVR S2
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Szétépítők 
- Munkalapok
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad 
- Lawless Drag motor
13.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
14.00 Állítólag... 
- Mondások
15.00 Piszkos munkák 
- Földmunkás
16.00 Hogyan készült?
17.00 Amcsi motorok
18.00 Autókereskedők 
- BMW 840
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Csak a forma számít?
21.00 Szétépítők 
- Felvillanyozva
21.30 Hogyan készült? 
- Filmfelvevő gépek
22.30 Aranyláz 
Alaszkában
23.30 A tenger 
gladiátorai
0.30 EVO 
- Egy toronyház születése 
- Szerkezet-építők
1.30 MacIntyre 
alvilági útikalauza
2.30 Szétépítők 
- Felvillanyozva

6.00 Biznisz óra (ism.)
7.00 Teleshopping
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Bűvület (olasz sor.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Jamie konyhája
14.00 Miért ABC
14.35 Együtt Európában
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Bűvület 
(olasz sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Paula nyara
(német sor.)
19.00 Biznisz óra
20.00 Qian király 
(kínai kaland sor.)
20.50 Adio
21.00 Oroszlánok arénája
(reality show)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Rövid film 
a kettesen
0.00 Végig nevetünk
(ism.)
0.35 Qian király 
(kínai sor.) (ism.)
1.30 Lehet, 
hogy nem tudtad
1.35 Vallomások (ism.)
2.30 AG Weinberger 
zenei műsora (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

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

CSÜTÖRTÖK
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Ma Mónika és Flórián
napja van.
A Mónika (régebbi írás-
módja Monika) vitatott
eredetû nõi név. A legin-
kább valószínû, hogy kar-
thágói pun eredetû, jelenté-
se: istennõ, viszont mások
szerint görög eredetû és je-
lentése: magányos, megint
mások szerint viszont latin
eredetû és jelentése: intõ,
figyelmeztetõ. Egyes forrá-
sok indogermán eredetû
névként említik, ahol jelen-
tése: megmentõ.
A Flórián férfinév a latin
Florianus rövidülése. Je-
lentése: virágos, virágzó.
Holnap a Györgyi és Irén
nevûek ünnepelnek. 

Évforduló
• 1521 – Luther Márton
Wartburg várába érkezik,
ahol 1522. március 1-jéig a
Biblia fordításán dolgozik.
• 1541 – Buda ostroma.
• 1814 – Napóleon megér-
kezik Elbára.
• 1970 – Az ohiói Kent Ál-
lami Egyetemen a Nemze-
ti Gárda tüzet nyit a hábo-
rú ellen tüntetõ diákokra (4
diákot megölnek).
• 1979 – Margaret Tha-
tcher, az elsõ nõi brit mi-
niszterelnök megalakítja
konzervatív kormányát.

Vicc
– Nos, sikerült követnie a
férjemet? – kérdezi egy ass-
zony a magánnyomozótól.

– Igen, végig a nyomában
voltam, amikor kijött az étte-
rembõl, bement egy kávézó-
ba, aztán pedig egy hotelbe.
–  És kiderült, hogy ott mit
csinált?
– Igen, egyértelmû, hogy önt
követte, asszonyom.

Recept
Medvehagymás töltött tojás
Hozzávalók: 8  tojás, 2 cs.
vajretek, ½ cs. sárgarépa,12-
14 medvehagymalevél, 2 dl
natúr joghurt v. tejföl, 1 ek.
majonéz, 2 kk. mustár, 1 cs.
petrezselyemzöld, só, bors.
Elkészítés: 3-4 medvehagy-
malevelet és a petrezselymet
finomra vágjuk. A tojásokat
keményre fõzzük. A sárgaré-
pát lereszeljük, a retket haj-
szálvékony szeletekre vág-
juk. A fõtt tojásokat félbe-
vágjuk, a sárgájukat keverõ-
tálba tesszük, a fehérjéket
pedig egy lapos tálra. A to-
jássárgájához adjuk a jog-
hurtot, mustárt, majonézt,
az aprított zöldfûszereket,
sózzuk, borsozzuk. Villával
alaposan kikeverjük, ha túl-
ságosan száraz lenne, a jog-
hurt mennyisége növelhetõ.
A töltésre váró fél tojásfehér-
jéket az elõkészített sárgaré-
pára és retekre  rakjuk. A
zöldfûszeres keveréket nyo-
mózsákkal a tojásfehérjékbe
töltjük. Végül a maradék
medvehagymával, retekkel
és sárgarépával csinosítjuk.
Tálalás elõtt 10-15 percre be-
tesszük a frizsiderbe. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Csodálatosan regenerálódik a
mai napon. Boldoggá teszi a je-
lenlegi partnerkapcsolata, legyen
az szakmai vagy szerelmi. Örül,
hogy köze van ehhez a személy-
hez.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Tevékenysége révén olyan embe-
rekkel ismerkedik össze, akikben
segítõ, hûséges és szórakoztató
barátokra lel. Befektetéseire kon-
centrál.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A pénzügyekre összpontosít, ter-
mészetesen szeretné növelni jó-
létét. Valaki nem kívánt figyel-
met tanúsít ön iránt. Ám hûsé-
ges természetét közli az illetõvel,
szíve foglalt.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szeretne szakítani korábbi élet-
módjával, és új környezetben
próbál tiszta lappal indulni,
hogy bebizonyíthassa (önmagá-
nak is), mire képes. Csak önerõ-
bõl érheti el a kitûzött célt.
OROSZLÁN(VII. 23.–VII. 23.)

Mozgalmas napnak néz elébe.
Munkájával kapcsolatban renge-
teg megbeszélése lesz, a folyamat-
ban lévõ ügyekben pedig gyöke-
res változásokra számíthat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Azt kapja vissza, amit ad. Ne
sértõdjön meg, amikor keresztül-
húzzák a számítását, hanem jus-

son eszébe, hogy korábban ön is
ugyanezt tette valakivel.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Olyan megbízást kaphat, amit
csak vonakodva vállal. Túl sok
tényezõ zavarja. Pár nap múlva
örülni fog, hogy mégis elvállalta.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Új és váratlan ügyekkel kell fog-
lalkoznia májusban. Anyagilag
ez egy kedvezõ idõszaka, de meg
kell érte dolgoznia. Nem vet
meg semmiféle módszert, ha
hasznot hoz.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Érdemes volna önállósítani ma-
gát. Fogadja el, ha a fõnöke
olyan feladattal bízza meg, amit
egyedül kell elvégeznie. Így ki-
próbálja erejét, a siker pedig nö-
veli önbizalmát.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Azon gondolkodik, hogy élet-
módjában bizonyos változtatáso-
kat szeretne véghezvinni. Szakít-
son több idõt meditálásra, és
hallgasson lelki sugallatára.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kellemes napra számíthat. Vala-
ki, aki önt nagyon szereti, emlé-
kezteti vonzalmára. Szaktudását
használva ezúttal pénzben is ka-
matoztatni tudja.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Elhatározza, hogy igyekszik
úgy cselekedni, hogy abból a
legtöbb haszna legyen. Az a sze-
mély, akitõl sokat várt, túl sokat
taktikázik.

Horoszkóp
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Sznúker 

Turós-Jakab László

Negyedszer hódította el
a sznúkervilágbajnoki cí-

met John Higgins, miután a
hétfõ éjszakába nyúlt finálé-
ban 18-15-re verte Judd
Trumpot a híres Crucible
Theatre-ben. Vasárnap még a
21 éves angol fiatalember
volt nyeregben, 10-7-re veze-
tett, majd 12-9-re. 

Innen öt frame-et nyert
Higgins, aki nagy tapasztala-
tára támaszkodva taktikailag
uralni kezdte a mérkõzést.
Trump zsinórban két játékot
nyerve még egyenlített ugyan
14-re, aztán már csak futott
az eredmény után.  

A rendkívül színvonalas
döntõ minden izgalma a 33.
frame-ben csúcsosodott. A
bristoli zseni 60-0-ra veze-
tett, amikor elvétette a ró-
zsaszínû golyót, de 29-60-
nál ismét lehetõséget kapott.
Egyetlen pontot szerzett,
majd Higgins 14-et, és 43-
61-es állásnál, két golyóval
az asztalon, a skót hihetet-
len sznúkert ért el. Nehéz
helyzetben Trump nem ta-
lálta el a rózsaszínû golyót,

és az ellenfélnek ajándéko-
zott hat pont végül elegen-
dõnek bizonyult Higgins 62-
61-es sikeréhez.   

Higgins, aki elõzõleg 1998-
ban, 2007-ben és 2009-ben
volt világbajnok, idei sikeré-
ért 250 ezer fontot kapott,
Trumpnak feleekkora pénz-

díj járt a második helyért. A
Wishaw-i Varázsló immár
harmadik az örökrangsor-
ban, nála több világbajnoki
címmel csak a honfitárs
Stephen Hendry (7) és az an-
gol Steve Davis (6) büszkél-
kedhet 1977 után, amióta a
vb-döntõ a Crucible-be költö-

zött. A Higgins–Trump-finá-
lét a második legszebbnek ki-
áltották ki, Shaun Murphy és
Matthew Stevens 2005-ös
párharca után. Ez volt Hig-
gins 24. sikere egy pontszer-
zõ versenyen, már csak
Hendry (36) és Davis (28)
elõzi meg. 
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Röviden

A tapasztalat diadala

A negyedik cím. A skót John Higgins elõzõleg 1998-ban, 2007-ben és 2009-ben volt világbajnok

Sztrájk vagy egyéb? 

Marian Iancu, a Temesvári
FC labdarúgócsapatának
mecénása szerint a Liga-1 él-
lovasa nem fog megjelenni
Vasluiban, a csütörtök esti
bajnoki mérkõzésen. Iancu
szerint azért maradnak tá-
vol, mert Alexandru Dea-
conu fújja majd a sípot, a
játékvezetõi testület (CCA)
szerint azonban az igazi ok
a játékosok lázadása.   

Élen a Barcelona

A spanyol FC Barcelona ve-
zeti a labdarúgás történeté-
vel és statisztikájával foglal-
kozó szervezet, az IFFHS
aktuális klubvilágranglistá-
ját, megelõzve az õsi rivális
Real Madridot és az FC Por-
tót. A legjobban helyezett
román csapat a Steaua,
amely a 103., a magyar baj-
nok Debreceni VSC a 141. 

A hajrában 
nyert a Juventus

A vendég Juventus egy 87.
percben szerzett Pepe-góllal
gyõzte le az összecsapás
utolsó 10 percében ember-
hátrányban futballozó La-
ziót az olasz labdarúgó-Serie
A 35. fordulójának hétfõ esti
zárómérkõzésén. A Zebrák
a hetedik helyet foglalják el
a táblázaton. 

Nyert az Espanyol

A 8. Espanyol hazai pályán
2-1-re legyõzte az egy hellyel
elõtte álló Athletic Bilbaót a
spanyol labdarúgó-Primera
División 34. fordulójának
hétfõ esti zárómérkõzésén.

Jégkorong

T. J. L. 

Az amerikai válogatott
az elsõ harmadban hát-

rányban volt (0-2), de végül
4-2-re legyõzte a norvég csa-
patot a Szlovákiában zajló
jégkorong-világbajnokság C
csoportjának második fordu-
lójában. A tengerentúliak így
százszázalékosak. Ugyanab-
ban a kvartettben a svédek 3-
0-ra verték az osztrákokat, és
négy pontjukkal felzárkóztak
a hatpontos amerikaiak mö-
gé. A D csoportban a csehek
oktatták a dánokat (6-0), a
finnek pedig  3-2-re nyertek a
lettek ellen. Az állás: 1.
Csehország 6 pont, 2. Finn-
ország 5, 3. Lettország 1, 4.
Dánia 0. Az A csoportban a
németek az oroszok után a
szlovákokat is felülmúlták (4-
3), míg az oroszok 6-4-re
nyertek a szlovénok ellen. A
csoport állása: 1. Németor-
szág 6 pont, 2. Szlovákia 3, 3.
Oroszország 3, 4. Szlovénia
0. A B csoportban a forduló
eredményei: Svájc–Fehér-
oroszország 4-1, Kanada–
Franciaország 9-1. A sor-
rend: 1. Kanada 6 pont, 2.
Svájc 5, 3. Franciaország 1,
4. Fehéroroszország 0. 

Hajráznak 

az amerikaiak 

Kosárlabda

T. J. L.

A rájátszás utolsó elõtti
fázisának harmadik „for-

dulójával” folytatódik ma a
férfi kosárlabda-bajnokság, s
miután a párharcok az egyik
fél harmadik gyõzelméig tar-
tanak, három helyszínen már
este döntés születhet. 

A címvédõ CSU Asesoft
biztosíthatja helyét a döntõ-
ben, miután Ploieºti-en 89-
85-re és 82-72-re nyert a Stea-
ua Turabo ellen. A ma esti
bukaresti mérkõzés 19.30-
kor kezdõdik és a TVR 3 köz-

vetíti élõben. Ha a házigaz-
dák nyernek, akkor holnap
ismét megmérkõzik egymás-
sal a két gárda, s 18.25-tõl su-
gároz élõben a TVR 3.

Medgyesen viszont egész
biztosan két meccset játszik a
döntõbe jutásért a helyi Gaz
Metan és az U-Mobitelco
BT, miután a múlt hét végén,
Kolozsváron, a vendégek
nyerték az elsõ (67-65), a há-
zigazdák pedig a második
(78-72) mérkõzést. S miután
mindkét fél már négy meccs
után dûlõre vinné a dolgot,
nagy csatákra van kilátás. 

A 13-16. helyezetteknél a
kiesés elkerülése a cél, ma és

ha még szükséges holnap is,
Iaºi-ban és Brassóban játsza-
nak. A múlt hét végén Csík-
szeredában a Hargita Gyön-
gye BC 96-90-re és 102-93-ra
verte a Politehnica Iaºi együt-
tesét, míg a SCM U Craiova
sem botlott a Brassói CSU
Cuadripollal szemben, 93-78
és 88-71. Nyolc csapat szá-
mára a bajnokság már befeje-
zõdött: a vásárhelyi BC Mu-
reº az 5., a Nagyvárad a 6., a
Szeben a 7., a BCM Argeº
Piteºti a 8., a CS Otopeni a
9., az Energia Rovinari a 10.,
a Temesvári BCM a 11., a
CS Municipal Bukarest pe-
dig a 12. helyen zárt. 

A címért és a bent maradásért
Labdarúgás 

T. J. L. 

Négy forduló maradt
hátra a labdarúgó-Liga-1

2010–11-es idényébõl, és
egyelõre csak annyi biztos,
hogy a Victoria Brãneºti és a
Sportul Studenþesc visszatér
a második vonalba, csakúgy,
mint a 2008–09-es szezon
bajnoka, a szponzor nélkül
maradt Unirea Urziceni. 

A 30. forduló hétfõ esti
mérkõzésein egy-egy hazai,
illetve idegenbeli siker szüle-
tett. Medgyesen a Gaz Me-
tan 2-1-re nyert a Dinamo el-
len a gólokat Bawab (35.) és
Pîrvulescu (90+4), illetve
Alexe (90+2) szerezte. Ko-
lozsváron a galaciak Antal
(81. perc) góljával nyertek a
címvédõ CFR 1907 ellen, s
az Oþelul riválisainak vezetõi
azonnal reagáltak erre a 0-1-
re. Adrian Porumboiu, a
Vaslui mecénása kimondta,
hogy szerinte a kolozsváriak
nem is akartak nyerni, míg
Marian Iancu, a temesváriak
pénzelõje szerint a „vasuta-
sokat megrövidítette” Cris-
tian Balaj játékvezetõ. 

Tény viszont, hogy a baj-
noki címért immár csak hár-
man maradtak versenyben, s
a hátralevõ fordulókban ép-
pen egymás ellen játszanak:
csütörtökön a Vaslui a Te-
mesvárt fogadja, s a Bega-
menti alakulat a 33. forduló-
ban az Oþelul vendége lesz. 

Miután hosszabb-rövidebb
BL-kalandra csak az új baj-
nok és a második helyezett
számíthat, a fennmaradó
EL-helyekért három buka-
resti gárda, a Dinamo, a
Steaua és a Rapid, valamint
a Medgyesi Gaz Metan fut

versenyt. Három csapat hajt
a negyedik kiesõ hely elkerü-
léséért, a Pandurii Târgu Jiu,
a Besztercei Gloria és az
Universitatea Craiova. Utób-
biak feladata tûnik a legne-
hezebbnek, miután az Oþelul
(idegenben), a Dinamo (ott-
hon), a Gloria (i) és a Gaz
Metan (o) ellen kell még pá-
lyára lépniük. 

Ma négy mérkõzéssel in-
dul a 31. forduló mûsora:
Urziceni–Brãneºti (õsszel: 1-
4) – 15.30 óra, GSP Tv,
Marosvásárhely–Pandurii (1-
4) – 17.30 óra, GSP Tv,
Brassó–Astra (0-3) – 19.30
óra, Digi Sport, Steaua–Rapid
(0-0) – 21.30 óra, Digi Sport.
A további menetrend: csütör-
tökön: Gloria–Gaz Metan
(1-2) – 15.30 óra, GSP Tv, Kv.
U–Sportul (0-2) – 17.30 óra,
GSP Tv, Vaslui–Temesvár (1-
2) – 19.30 óra, Digi Sport,
Oþelul–Craiova (1-0) – 21.30
óra, Digi Sport. pénteken:
Dinamo–Kv. CFR 1907 (0-1)
– 20.30 óra, Antena 1. 

Célegyenesben a Liga-1

A táblázaton:  
1. Temesvár 30 15 14 1 54-33 59
2. Oţelul 30 17 7 6 39-22 58
3. Vaslui 30 16 9 5 44-24 57
4. Dinamo 30 14 8 8 61-45 50
5. Steaua 30 14 8 8 40-25 50
6. Rapid 30 13 10 7 38-20 49
7. Gaz Metan30 12 11 7 36-29 47
8. CFR 1907 30 10 11 9 43-36 41
9. Vásárhely 30 11 8 11 32-37 41
10. Kv. U 30 11 8 11 43-50 41
11. Astra 30 8 14 8 29-28 38
12. Brassó 30 8 13 9 29-33 37 
13. Pandurii 30 8 10 12 32-41 34
14. Gloria 30 8 8 14 31-44 32
15. Craiova 30 7 8 15 32-41 29
16. Brăneşti 30 4 10 16 30-54 22 
17. Urziceni 30 5 7 18 19-51 22
18. Sportul 30 6 2 22 30-49 20

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Ha a papírforma beiga-
zolódik, és a Manchester

United ma este továbbjut a
Schalke 04 ellenében, az ang-
liai Vörös Ördögök négy
éven belül harmadik döntõ-
jüket vívhatják a labdarúgó-
Bajnokok Ligájában. Sir
Alex Ferguson tanítványai-
nak erre több mint jó esélyük
van, miután az elsõ mérkõzé-
sen rendkívül könnyedén, 2-
0-ra diadalmaskodtak Gel-
senkirchenben, ahol is a ha-
zaiak csak a német válogatott
elsõ számú kapusának, Ma-
nuel Neuernek köszönhet-
ték, hogy nem nõtt ennél is
nagyobbra a két csapat közti
gólkülönbség. Az viszont
nem kedvezõ elõjel a Man-
chester számára, hogy vasár-
nap 1-0-ra elbukta a bajnok-

ságban az Arsenal elleni
rangadót, ezzel pedig elõnye
három pontra csökkent a
címvédõ Chelsea-vel szem-
ben. Éppen ezért a skót mes-

ter várhatóan egy alaposan
felforgatott – némiképpen
tartalékos – tizenegyet küld
majd pályára a németek el-
len, Paul Scholes, Dimitar
Berbatov és Michael Owen is
lehetõséget kap. 

A Schalkénak azzal a tu-
dattal kell pályára lépnie
szerdán, hogy a hosszabbí-
táshoz is legalább két gólt
kell rúgnia anélkül, hogy
egyet is kapna, márpedig az
MU ebben az idényben 11
BL-mérkõzésén összesen há-
rom találatot engedélyezett a
riválisoknak.

A párharc továbbjutója az
FC Barcelona és a Real Mad-
rid párharcának gyõztesével
találkozik a Wembley Stadi-
onban, a május 28-i finálé-
ban. Megeshet, hogy 2009
után ismét Barcelona–Man-
chester United-döntõt ren-
deznek a legrangosabb euró-
pai kupasorozatban. 

BL: ismét döntõzne az MU

Sir Alex Ferguson

ÚMSZ

A Communitas Alapít-
vány és a nyárádszeredai

Bocskai István Iskolaköz-
pont szervezésében kerül sor
május 6–8. között Nyárád-
szeredában a 7. országos kö-
zépiskolás labdarúgótornára,
az Erdély kupa keretében zaj-
ló rendezvényre. A sportese-
ményen nyolc erdélyi ma-
gyar középiskola csapata
vesz részt: a szatmárnémeti
Hám János Római Katolikus
Iskolaközpont, a dévai Tég-
lás Gábor Iskolacsoport, a
kolozsvári Apáczai Csere Já-
nos Elméleti Líceum, a besz-
tercei Andrei Mureºanu Fõ-
gimnázium, a szovátai Do-
mokos Kázmér Iskolaköz-
pont, a gyergyószentmiklósi
Salamon Ernõ Líceum, a
csíkszeredai Segítõ Mária
Gimnázium és a nyárádsz-
eredai Bocskai István Iskola-
központ suliválogatottja. A
szervezõk szerint az Erdély-
kupa kiváló lehetõséget biz-
tosít az erdélyi iskolákban ta-
nuló magyar diákok számá-
ra, hogy egymást megismer-
jék, szoros kapcsolatokat ala-
kítsanak ki. Ugyanakkor tu-
datosítani kívánja bennük a
fair-play, a mozgás, az egész-
séges életmód fontosságát. 

Erdély kupa

iskolásoknak
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