
Kovászna megyében a feltor-
lódott jégtáblák miatt alakult

ki árvízveszély, a megyei kataszt-
rófa-elhárítás folyamatosan dol-
gozik a kármentésen és a patak-

medrek akadálymentesítésén.
Dâmboviþa megyében több tele-
pülést vágott el a külvilágtól az ár,
több ezer ember maradt élelmi-
szer és ivóvíz nélkül. 7. oldal 

Leszavazta tegnap a házbi-
zottságok együttes ülésén az

ellenzék azt a demokrata-liberá-
lis javaslatot, hogy a parlament-
ben alakuljon meg az alkot-
mánymódosító bizottság. Az
elõterjesztéssel – a PD-L által be-
nyújtott formájában – az
RMDSZ sem értett egyet. „Az
ellenzék és az RMDSZ is úgy
gondolja, hogy az ország alkot-
mányát módosítani kell. Azzal
azonban nem értünk egyet, hogy
a bizottság kizárólag a referen-
dum eredményeinek érvényesí-
tésével foglalkozzék” – magya-
rázta kérdésünkre Seres Dénes, a
képviselõház RMDSZ-es házna-
gya. Az alkotmánymódosító bi-
zottság létrehozását a következõ
ülésre halasztották. 3. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1252 ▼
1 amerikai dollár 3,0303 ▼
100 magyar forint 1,5254 ▲

Marosvásárhely a sereghajtó

Az önkormányzatok bevételei akár tíz-
húsz százalékkal is visszaestek a válság
miatt, egyelõre azonban még nem indult el
egy tömeges eladósodási trend. A lapunk
által a pénzügyminisztériumtól igényelt
adatok szerint a legnagyobb adósságot – 
a bevételeihez képest – Marosvásárhely
halmozta fel, Kolozsvár, Nagyvárad és
Sepsiszentgyörgy pedig közepesen terhelt,
miközben Csíkszereda nem vett fel hitelt. 

Gazdaság 6

Média 9

Vezércikk 3

Hazatért az új nemzeti hõs

„Aranypálmát
nyerni annyit je-
lent, mint
labdarúgóvébét
nyerni. A közép-
döntõben voltunk.
Nem hoztuk el a
kupát, de elhoztuk
a két fogantyúját,
és azok, akik meg-
nyerték, nem tud-
ják megtartani a
kezükben” – fo-
galmazott az
ÚMSZ-nek Florin
ªerban a Ha fü-
tyülni akarok, fü-
tyülök címû, Ezüst
Medvével díjazott
film rendezõje.

Kultúra 8
Megmenekül a mûvészeti iskola?

Felmerült, hogy felére csökkentik a mû-
vészeti osztályok számát Maros megyé-
ben, mert ezekben az osztályokban nem
tudják tartani a jövõre elõirányzott har-
mincfõs létszámot. Emiatt szülõk egy
csoportja internetes aláírásgyûjtésbe kez-
dett, tegnap esti lapzártánkig több mint
kétezer támogató jelezte, nem ért egyet
az osztályok megszüntetésével. 

Az MSZP és a Fidesz közös
ellenségének nevezte tegnap

a magyar miniszterelnök a
Jobbikot. Bajnai Gordon a ma-
gyar országgyûlés áprilisi vá-
lasztások elõtti utolsó ülésnap-
ján tartott „búcsúbeszédet”,
amelyben az elmúlt tíz hónap
válságkezelõ kormányának
eredményeit értékelte.  Kijelen-
tette: az ország aktuális vezetõ-
inek arra kell felkészíteniük
Magyarországot, hogy a követ-
kezõ tíz évben mostohábbak
lesznek a körülmények, mint
amilyenek a válság elõtti évti-
zedben voltak. „Ez a szörny itt
áll, az ajtónk elõtt. Dörömböl,
hogy eresszük be” – mondta a
Jobbikról a miniszterelnök. 
2. és 4. oldal 

A mélyben
Egy betegség látlelete azonban nem hoz-
za magával a gyógyítást, és még kevésbé,
hogyha azt csupán formálisan, a felszí-
nen teszik. Sajnos, ebbe a csoportba tar-

toznak mindazok a roma-
programok, amelyeket leg-
inkább nyugat-európai su-
gallatra Románia rövidebb

vagy hosszabb távon meg-
hirdetett, majd kisebb dolga

is nagyobb volt annál,
semhogy a végrehajtá-
sukat kövesse.

„Fiziológiai probléma a bûnözés?” A roma emberjogi aktivisták rasszizmussal vádolják Teodor Baconschi külügyminisztert 

A természet bosszúja. Tegnapi életkép egy Argeº megyei faluból

Székedi Ferenc

Fotó: Mediafax

Fotó: Salamon Márton László

Nehezen újul 
az alkotmány

Romacsúcs közjátékkal
Konferenciát tartottak Bukarestben Bãsescu jelenlétében, Markó védnöksége alatt 

Bajnai Gordon 
„testamentuma”

Hóviharok után vízözön

„Bármilyen projekt, terv vagy stratégia, amely a romák helyzetének javítására irányul, csak
akkor lesz hatékony, ha a romák aktívan részt vesznek ezek kidolgozásában” – fogalmazott
Markó Béla a védnöksége alatt tartott konferencián tegnap Bukarestben. A kormányfõhe-
lyettes szerint a székelyföldi romák helyzete nem különbözik érdemben az általános romá-
niai állapotoktól. A konferenciát kínos közjáték zavarta meg: a teremben levõ roma szerve-
zetek egyes képviselõi nem vették jó néven Traian Bãsescu államelnök ironikus hangvételét,
és hangoskodni kezdtek, mire az államfõ testõrei kituszkolták õket. 7. oldal 



Kánya Gyöngyvér, Budapest

„Demokrata és hazafi Orbán
Viktor, demokrata és hazafi

Mesterházy Attila is. Lehet, hogy
csak ennyi a közös nevezõ, de ez
közös nevezõ, és ez elég lehet ah-
hoz, hogy Magyarország legyõz-
ze a szélsõjobb veszélyt” – fogal-
mazott tegnap a magyar Ország-
gyûlés áprilisi választások elõtti
utolsó ülésnapján Bajnai Gordon
kormányfõ. A miniszterelnök az
elmúlt tíz hónap válságkezelõ
kormányának eredményeit érté-
kelte, és a Jobbik elleni fellépésre
kérte fel az MSZP-t és a Fideszt. 

„Szörny született”

Bajnai kijelentette: a két nagy
párt fanatikus szembenállásából
egy szörny született, a Jobbik.
„Ez a szörny itt áll, az ajtónk
elõtt. Dörömböl, hogy eresszük
be. És azt is mondja, hogy ránk
töri az ajtót és szétveri a berende-

zést, és beveri a képünket, ha nem
tetszik neki” – tette hozzá. A kor-
mányfõ szerint a Jobbikkal az a
baj, hogy tönkreteszi az országot,
amikor nem megoldásokat kínál,
hanem bûnbakokat keres. Valós
kérdésekre, hazug válaszokat ad,
és nincsen reális, valós program-
ja. „2010 Magyarországában
több a hasonlóság a Fideszben és
az MSZP-ben, mint e kettõ és a
Jobbik között” – hangsúlyozta
Bajnai. 

„Teljesítettünk”

A miniszterelnök felszólalása
elsõ részét az elmúlt tíz hónap
eredményeinek értékelése tette
ki. Bajnai Gordon szerint Ma-
gyarország a világgazdasági vál-
ság alatt állva maradt, a kor-
mány kezelte a válságot, meg-
védte a polgárokat, utat nyitott a
fellendüléshez, amiért köszönet
illeti a magyarokat, akik megva-
lósították és elviselték a válság-

kezelõ programot, valamint kö-
szönet az szocialista–liberális
frakciónak, amelynek tagjai az
ország érdekét tartották szem
elõtt. Bajnai szerint a felelõtlen-
ségnek, a csodavárásnak és az il-
lúziókeltésnek nincs most helye,
nem lehet feladni a józan ész po-
litikáját. Kijelentette: az ország
aktuális vezetõinek arra kell fel-
készíteniük Magyarországot,
hogy a következõ tíz évben mos-
tohábbak lesznek a körülmé-
nyek, mint amilyenek a válság
elõtti évtizedben voltak. 

Három nemzeti cél

A miniszterelnök a következõ
parlament tagjai elé három nem-
zeti célt állított: a magyar euró
2014. január 1-jei bevezetését,
amihez felelõsség kell, nem pedig
a négyévente jellemzõ irányvál-
tás, a foglalkoztatás bõvítését, va-
gyis hogy többen dolgozzanak,
ezáltal pedig többen fizessenek jó-
val kevesebb adót, valamint a
gyors gazdasági növekedés bein-
dítását. Ezenkívül javasolta az ok-
tatás és a szociális rendszer meg-
újítását, a romák integrációját, a
köztársaság demokratikus intéz-
ményeinek megerõsítését, a poli-
tika bennfentes világának megújí-
tását,  ezzel pedig a bizalom újbó-
li visszaszerzését. 

Bajnai beszéde végén kitért ar-
ra, hogy a válságkezelõ kor-
mány az új kormány felállásáig
teszi a dolgát. Mint mondta, jó-
maga az elmúlt tíz hónapban „a
legjobb tudása” szerint dolgo-
zott, azt tette, amit párton kívüli
miniszterelnökként tehetett
azért, hogy Magyarország ön-
magából kihozza a legjobbat.
„Nem akartam megváltóként
feltûnni, rajongókat gyûjteni és
korszakot csinálni – fogalma-
zott. – Kivételes megtiszteltetés
miniszterelnökként szolgálni, ki-
vételes megtiszteltetés lesz szol-
gálni állampolgárként is.” 
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Röviden

Mircea Dinescu megóvja 
összeférhetetlenségét

Mircea Dinescu költõ megóvja az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) megál-
lapítását, miszerint pár hónapig cégvezetõ-
ként összeférhetetlen lett volna a Szekuritáté
Irattárát Vizsgáló Országos Tanácsot
(CNSAS) vezetõ kollégiumban betöltött
tisztségével. A jogi eljárást a CNSAS ügyvé-
dei vették kezükbe, nyilatkozta Mircea
Dinescu a Mediafax hírügynökségnek. To-
vábbra is fenntartja álláspontját, miszerint
mezõgazdasággal foglalkozó cége egyálta-
lán nem befolyásolja a CNSAS-nál kifejtett
tevékenységét, már csak azért sem, mert a
cégvezetõi feladatokat már alapításakor egy
agrármérnökre bízta. 

Obama mindenkire kiterjesztené 
az egészségbiztosítást

Barack Obama amerikai elnök olyan átfo-
gó egészségügyi reformot javasol, amely
arra a több mint 31 millió amerikaira is ki-
terjesztené a betegbiztosítást, akinek jelen-
leg nincs ilyen – a reformtervet hétfõn is-
mertette a Fehér Ház. Obama nagyratörõ
– közel egyezer milliárd dolláros, 10 évre
szóló – programja lehetõvé tenné a szövet-
ségi ellenõrzést a havi díjak felett, a kor-
mány megakadályozhatná, hogy a biztosí-
tók önkényes emeléseket hajtsanak végre.
A részleteiben most elsõ ízben ismertetett
reformtervezetben feltûnõ módon nem
szerepel a liberálisok által követelt, és
Obama által is támogatott állami betegbiz-
tosító modellje.

NATO-hadgyakorlat kezdõdött 
Észak-Koszovóban

Kétnapos hadgyakorlatot kezdett tegnap a
Koszovóban állomásozó, NATO vezette
nemzetközi békefenntartó erõ (KFOR) a
volt dél-szerbiai tartomány északi, túlnyo-
mórészt szerbek lakta részén. A hadgyakor-
laton két amerikai század is részt vesz. A
hivatalos tájékoztatás szerint a manõver
független Koszovó jelenlegi vagy jövõbeli
helyzetétõl, egyedüli célja a csapatok gyors
mozgatásának gyakorlása. Január végén
négyezer fõvel csökkentették a KFOR lét-
számát; a békefenntartó erõ azóta nagyjá-
ból tízezer fõt számlál. 

Törökországban katonai vezetõket
tartóztattak le

Sajtójelentések szerint Törökországban le-
tartóztatták a fegyveres erõk több volt pa-
rancsnokát azzal a gyanúval, hogy pucs-
csot készítettek elõ az iszlamista gyökerû
kormány ellen. Ibrahim Firtinát, a légierõ
egykori vezetõjét, Özden Örneket, a hadi-
tengerészet volt parancsnokát és Ergin
Saygunt, a vezérkari fõnök volt helyettesét
más, nyugalmazott vagy aktív katonatisz-
tekkel együtt vették õrizetbe az Ankará-
ban, Izmirben és Isztambulban egyidejû-
leg végrehajtott rendõrségi akcióban. A
hírt hivatalosan nem jelentették még be,
de a CNN Turk úgy tudja, hogy Ilker
Basbug tábornok, a fegyveres erõk pa-
rancsnoka lemondta Egyiptomi látogatá-
sát. Hétfõn összesen négy tábornok és tíz
ezredes került rács mögé.  

Bocsánatot a megrontások miatt
Freiburg érseke

Bocsánatot kért a katolikus iskolákban
történt, a paptanárok által korábban elkö-
vetett szexuális  bûncselekmények miatt a
német katolikus püspöki konferencia el-
nöke. Robert Zollitsch freiburgi érsek a
német katolikusok központi szervezetének
tegnap kezdõdött tavaszi konferenciáján
bocsánatot kért mindazoktól, akik ilyen
bûncselekmények elszenvedõi voltak. A
német katolikus egyház az ügy átfogó ki-
vizsgálása mellett van – hangsúlyozta az
érsek, aki elsõ ízben szólalt meg a több
mint három héttel ezelõtt kirobbant bot-
rány kapcsán.

Elemzõk szerint tegnapi beszédével politikai pályáját készítette elõ Bajnai Gordon kormányfõ Fotó: MTI

Hírösszefoglaló

A Haitit sújtó januári nagy
erejû földrengés halálos áldo-

zatainak száma elérheti a 300 ez-
ret – mondta René Préval, a kari-
bi ország államfõje vasárnap. Ed-
dig több mint 200 ezer holttestet
gyûjtöttek össze, de azokkal
együtt, akiket a romok teljesen
maguk alá temettek, a halálos ál-
dozatok száma elérheti a 300 ez-
ret – mondta Préval a latin-ame-
rikai és karibi államok vezetõinek
mexikói találkozóján.

A haiti államfõ elmondta: a ká-
rosultaknak legsürgõsebben át-
meneti szálláshelyekre van szük-
ségük. A földmozgás 250 ezer há-

zat döntött romba, és mintegy 1,5
millió embert tett földönfutóvá,
akiknek többsége szedett-vedett
sátortáborokban él.

A január 12-én történt, a
Richter-skála szerint 7-es erõs-
ségû földrengés utáni újjáépítés
költségeit 14 milliárd dollárra
becsüli az Amerika-közi Fejlesz-
tési Bank. A mexikói Playa del
Carmen üdülõhelyen zajló regi-
onális csúcstalálkozó egyik fõ
napirendi pontja a haiti újjáépí-
tés. Préval arra biztatta latin-
amerikai kollégáit, hogy fokoz-
zák befektetéseiket Haitiban,
hogy az ország gyorsabban füg-
getlenedhessen a nemzetközi se-
gélyektõl. 

Haiti: 300 ezer halott?
Hírösszefoglaló

Elképzelhetõ, hogy Irán már
március 21-e után megépít két

új urándúsító üzemet, és ezek ka-
pacitása legalább akkora lesz,
mint a natanzi atomlétesítményé
– jelentette be tegnap az iráni
atomenergia-ügynökség vezetõje,
akit az Isna hírügynökség idé-
zett. Teherán már korábban beje-
lentette, hogy atomprogramjának
jelentõs lépéseként tíz új urándú-
sító üzem építését tervezi. Ebbõl
a tízbõl épülne meg kettõ az idén.
A létezõ egyetlen urándúsító
üzemben, a natanziban nyolcezer
centrifugát tárolnak, ebbõl egyes
források szerint 3700, mások sze-
rint 4600 mûködik, de állítólag az
üzemben akár ötvenezer centrifu-
ga is üzemeltethetõ.

Ali Akbar Szalehi közölte: az
ügynökség húsz javaslatot tett
Mahmúd Ahmadinezsád iráni
elnöknek az új létesítmények he-
lyére. A hegyek között építik fel

õket, hogy „védve legyenek min-
den támadástól”. Az új üzemek-
ben új centrifugákat mûködtet-
nek majd, de hogy milyen típu-
súakat, azt az államfõ csak ápri-
lis 9-én jelenti be – tette hoz-
zá. Irán szeretné megteremteni
annak lehetõségét, hogy évente
250-300 tonna nukleáris fûtõ-
anyagot tudjon elõállítani maj-
dani atomreaktorai számára –
mondta az ügynökségvezetõ. A
Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség (NAÜ) adatai szerint
Natanzban eddig 2056 kilo-
gramm 3,5 százalékos dúsí-
tottságú uránt állítottak elõ.

Irán november 30-án jelentet-
te be, hogy tíz új urándúsító lé-
tesítményt akar építeni. Ez vá-
lasz volt arra, hogy a NAÜ ha-
tározatban elítélte Iránt nukleá-
ris politikája, egyebek mellett
azért, mert Teherán egy ideig el-
titkolta, hogy folyamatban van
egy második urándúsító üzem
felépítése. 

Dúsítóüzemeket épít Irán

A Bajnai-kormány a 2009 áprilisában ismertetett kormányprog-
ramjának egyharmadát nem teljesítette a Nézõpont Intézet
elemzése szerint, amelynek összefoglalóját tegnap juttatták el az
MTI-hez. A 134 tervezett intézkedésbõl 45 végrehajtása még várat
magára – áll a közleményben. Az „érdemi” kormányzás 2009.
november 30. után megszûnt az elemzés szerint. Bajnai Gordon
nem adott világos programot a hátralévõ hónapokra, eltûnt a poli-
tikai nyilvánosságból, és számottevõ kormányzati intézkedéseket
sem jelentett be – véli a Nézõpont Intézet.

Nézõpont: a kormányprogram egyharmada nem teljesült

Haitiban másfél millió ember vált földönfutóvá a földrengés után

Bajnai „testamentuma”

Fotó: Agerpres

Irán elleni azonnali olajembargót sürgetett hétfõn Benjámin
Netanjahu izraeli kormányfõ, akár úgyis, hogy a kérdésben meg-
kerülnék az ENSZ Biztonsági Tanácsát (BT). A politikus külföldi
zsidó vezetõk elõtt beszélt kezdeményezésérõl. Hangoztatta: ha a
világ komolyan veszi, hogy megállítja Iránt atomprogramjának
megvalósításában, akkor nem felvizezett, mérsékelt szankciók,
hanem hatékony, húsba vágó korlátozások kellenek az iráni 
olajimport és -export csökkentésére. 

Izrael olajembargót sürget



M. Á. Zs.

Ion Iliescu volt államfõ kivéte-
lével senkinek nem lesz sza-

bad behajtania a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) központi székházá-
nak udvarára – jelentette be elsõ
pártelnöki döntését Victor Ponta.
Határozatát több kollégája helye-
selte, mondván, senkinek nem árt
egy kis séta. 

A PSD nem szövetkezik

„A legfontosabb ellenzéki párt
vagyunk, a baloldal egyetlen kép-
viselõje a román politikában.

Csak akkor mûködünk együtt a
Nemzeti Liberális Párttal, ha a je-
lenlegi kormánykoalíció megsérti
a demokratikus értékeket” – tisz-
tázta a PSD „helyzetét” Victor
Ponta. Hozzátette: rendkívül tisz-
teli a PNL vezetõit, de ideológiai-
lag és a politikai program szem-
pontjából nagy a különbség a két

alakulat között, ezért szövetkezés-
rõl szó sem lehet. 

Andronescu lesz 
az elnök elsõ helyettese

Victor Ponta a tizenöt fõs alel-
nöki csapat „élére” Ecaterina
Andronescut „nevezte ki”, mint-
hogy a hétvégi kongresszuson a
volt tanügyminiszter kapta a leg-
több szavazatot az alelnökök
versenyében. Megfigyelõk sze-
rint az alelnökök nagymértékben
megnehezíthetik majd Ponta éle-
tét, ugyanis zömében a régi gár-
da emberei kerültek tisztségbe.

Ugyancsak szembetûnõ a meg-
választottak származási helye,
ugyanis egyetlen erdélyit se vá-
lasztottak tisztségbe, az erõvi-
szonyok eltolódtak az ókirálysá-
gi megyék irányába. „Mindad-
dig, amíg helyrehozzuk ezt az
aránytalanságot, megpróbálom
képviselni az erdélyieket és bán-

ságiakat, akik zömmel rám sza-
vaztak” – mondta el Ponta.
Problémás lesz az új elnök
együttmûködése olyan hanga-
dókkal, mint Marian Vanghelie,
aki elkötelezett híve volt Mircea
Geoanának, és akinek stílusa na-
gyon sokat ártott a szociálde-
mokraták megítélésének. 

Ezrek iratkoznak be 
a PSD-be? 

A két-három honatya dezertá-
lását Ponta szerint többszörösen
kompenzálja, hogy máris több
ezren jelezték beiratkozási szán-

dékukat a PSD-be. „Nagyon saj-
nálom, hogy egyesek elhagynak
minket, de a mérlegünk pozitív
az új emberek csatlakozásával” –
fejtette ki Ponta. Az új elnök fel-
tett szándéka, hogy véget vessen
az egymásra mutogatásnak és
megosztottságnak, ezért az állan-
dó bizottság ülése után külön-kü-

lön találkozott a szenátusi és kép-
viselõházi frakció tagjaival. 

„Megvédik” Geoanã székét

A PSD állandó tanácsa tegnap
arról is döntött, hogy kitartanak
Mircea Geoanã mellett, és sem-
miképpen nem adják fel a volt el-
nökük által betöltött szenátusi el-
nöki tisztséget. „A funkciót nem
egy ember, hanem a párt nyerte
meg. Függetlenül a pártban bekö-
vetkezett változásoktól, felelõsnek
érzem magam, hogy mindent
megvédjek, amit az állampolgá-
rok szavazata nekünk juttatott” –
hangsúlyozta Victor Ponta. Emlé-
keztetett politikai programjára,
amelyben tételesen szerepel, hogy
semmiképpen nem szabad megis-
mételni azt a 2006-os hibát, ami-
kor belsõ hatalmi harcok miatt a
PSD elvesztette az Adrian Nãsta-
se által betöltött képviselõházi el-
nöki tisztséget. 

Ki zsarolta Diaconescut?

A hétvégi kongresszuson min-
denkit meglepett Cristian Diaco-
nescu hirtelen visszalépése Mir-
cea Geoanã javára. Az a sajtós
körökben szárnyra kapott hír,
miszerint a volt külügyminisz-
tert megzsarolták, tegnap némi
alapot is kapott, amikor Floriana
Jucan újságíró bejelentette: tulaj-
donában van egy 36 oldalas
dosszié és öt DVD, amelyek
percrõl percre dokumentálják
Diaconescu tetteit tíz napon át a
kongresszust megelõzõ idõszak-
ban. A Q Magazine fõszerkesztõ-
je szerint az anyag számos, az
érintett számára kényes informá-
ciót tartalmaz. Sajtóinformációk
szerint a megfigyelés alatt
Diaconescu ellátogatott a SRI-
hez, egy „sajtómogulhoz”, és
szerelmi kalandba keveredett két
tévés mûsorvezetõvel. 
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A társadalom többségétõl va-
ló földrajzi elkülönültség,

azaz a gettósodás. Többé-
kevésbé homogén etnikai
összetétel. A társadalmi

munkamegosztásban való
részvétel hiánya vagy nagy-

fokú korlátozottsága,
ennek következtében

a segélyezésre utaltság. A mélyszegénységbõl
való kitörés esélytelensége. Nyugati társada-
lomkutatók legújabban a fenti kritériumok-
kal határozzák meg az úgynevezett under-
class fogalmát, majd így folytatják: voltakép-
pen ez nem más, mint a kirekesztés olyan
sajátos, új formája, amelyben a szegénység
összefonódik az etnicitással. 
Tévedés ne essék, ezek a világszintû elemzé-
sek mindenekelõtt nem a kelet-európai vagy
éppen a romániai cigányság legszegényebb
rétegeire vonatkoznak, de esetükben is töké-
letesen helytállóak. Egy betegség látlelete
azonban nem hozza magával a gyógyítást,
és még kevésbé, hogyha azt csupán formáli-
san, a felszínen teszik. Sajnos, ebbe a cso-
portba tartoznak mindazok a roma-progra-
mok, amelyeket leginkább nyugat-európai
sugallatra Románia rövidebb vagy hosz-
szabb távon meghirdetett, majd kisebb dol-
ga is nagyobb volt annál, semhogy a végre-
hajtásukat kövesse, vagy éppenséggel le-
bontsa olyan részletekre, amelyek változá-
sain keresztül egyáltalán mérhetõ lett volna
a hatékonyságuk. Az a tízéves roma-prog-
ram, amelynek eredményeirõl az államel-
nök jelenlétében a tegnap beszámoltak a
parlament egyik termében megtartott kon-
ferencián, sajnos ugyanide tartozik. Az an-
nak idején meghirdetett fennkölt elvek és
intézkedések sorra megrekedtek nem csupán
a helyi hatóságok közömbösségén, hanem
azon a cigányság problémakörével kapcso-
latos szemléletmódon is, amelyek az elpu-
fogtatott alapvetõ emberjogi kifejezések elle-
nére mit sem változtak. 
A politikai osztály jó néhány tagja – élükön
az államfõvel, a régi és új külügyminiszter-
rel – még el-el szólják magukat belföldön és
külföldön, amolyan szitokjelzõként használ-
va a roma etnikum jól ismert nevét, válasz-
tási kampányokban pedig – ha éppen a
nem roma szavazatokra van szükségük –
akkor összekacsintanak a román és magyar
lakosokkal, hogy hát „ezekkel” valóban
nincs amit kezdeni, mindig csak lopnak és
a társadalmi segélyért futószalagon gyártják
a gyermekeket. Jó néhány közhely a tegnap
is elhangzott, miszerint mi segítünk, de ön-
magukon kell segíteniük és így tovább, meg-
feledkezve arról, hogy a romániai rendszer-
váltás legnagyobb vesztesei éppenséggel a
legszegényebb cigány családok, amelyeknek
a lebomlott termelõszövetkezetekben és a fel-
hagyott gyárakban elvesztett, szakképzettsé-
get nem kívánó munkahelyeit semmivel
nem tudták pótolni. 
Nyilvánvalóan ezeken a romániai osztály-
alatti rétegeken kellene segíteni, és nem a ro-
ma énekeseken, pléhkastélyépítõkön vagy
csempészeken, és ezt csak úgy lehet, ha a leg-
fontosabb kulcsszavak nem a kampány és
konferencia, hanem a folyamatosság és szo-
ciális érzékenység. 

Román lapszemle

A mélyben

Székedi Ferenc

Mintegy száz kiló heroint foglaltak le a ro-
mán vámosok a varsándi határátkelõnél.
A kábítószert egy Haitiba induló segély-
szállítmányban rejtették el. (Curentul) A
cernavodai atomerõmû 3. és 4. reaktorá-
nak megépítésérõl tárgyalnak március vé-
gén Bukarestben az Európai Bizottság kül-
döttei. (Curierul national) A lakosság el-
öregedése szempontjából Románia a leg-
veszélyeztetettebb európai országok közé
tartozik. Elõrejelzések szerint 2060-ra
megháromszorozódik a 65 éven felüliek
részaránya. (Evenimentul zilei) Útmutató
az unió területén munkát vállaló román
állampolgárok számára címmel jelentet
meg tájékoztatót ma a román külügymi-
nisztérium. (Gândul)  

Vizet iszik, vizet prédikál. Victor Ponta tiszteletbe tartotta elsõ intézkedését: az udvaron kívül hagyta autóját 

Cs. P. T.

Még el sem kezdõdött, máris
megtorpant az alkotmánymó-

dosítás folyamata a parlament-
ben. A képviselõház és a szenátus
vezetõségének tegnapi együttes
ülésén kellett volna döntenie az
alaptörvény megújítására hivatott
bizottság megalakításáról, ám ezt
a következõ ülésre halasztották. A
testület létrehozását a Demok-
rata-Liberális Párt (PD-L) sürget-
te, ám a házbizottságok többség-
ben lévõ ellenzéki honatyái lesza-
vazták.

Seres Dénestõl, a képviselõház
RMDSZ-es háznagyától megtud-
tuk, a szociáldemokraták (PSD)
és a liberálisok (PNL) azért elle-
nezték a bizottság megalakítását,
mert a PD-L által elõterjesztett ja-
vaslatban az alkotmánymódosító
testületnek a kétkamarás parla-
ment megszüntetésére vonatkozó
tavalyi referendum eredményeit
kellett volna érvényesítenie. Mint
ismert, a népszavazás szerint Ro-
mánia lakossága az egykamarás
parlament híve, és ebbõl kiindulva
a nagyobbik kormánypárt kezde-
ményezte az alaptörvény ilyen
irányú módosítását. „Az ellenzék
és az RMDSZ is egyetért abban,
hogy az ország alkotmányát mó-

dosítani kell. Azzal azonban nem,
hogy a bizottság kizárólag a refe-
rendum eredményeinek érvénye-
sítésével foglalkozzék. Az alkot-
mánynak számos elõírása módo-
sításra szorul, ezeket kéne összesí-
tenie a testületnek” – magyarázta
lapunknak Seres. Mint mondta,
az RMDSZ korábban támogatta
az alkotmánymódosító bizottság
létrehozására vonatkozó PD-L
elõterjesztést. „Ám akkor még
nem tudtuk, hogy a koalíciós
partner elképzelése a referendum
eredményeire korlátozódik” – je-

lentette ki a háznagy. Tájékoztatá-
sa szerint az RMDSZ azzal a de-
mokrata-liberális javaslattal sem
ért egyet, hogy az alkotmánymó-
dosító bizottság 21 tagú legyen.
„Mi nagyobb testületet, 25-26 ta-
gút szeretnénk, hogy két képvise-
lõnk is lehessen benne” – mondta
Seres Dénes.

A történtek után Roberta
Anastase, a képviselõház demok-
rata-liberális elnöke azzal vádolta
az ellenzéki honatyákat, hogy az
alkotmánymódosítás megakadá-
lyozásán mesterkednek. A szoci-
áldemokraták és a liberálisok
egyaránt azzal védekeztek, hogy
az alaptörvény átfogó megújítá-
sára lenne szükség, nem egy refe-
rendumra alapozott kezdeménye-
zésre. Szerintük a következõ na-
pokban a pártoknak külön-külön
ki kellene alakítaniuk álláspontju-
kat az alkotmánymódosítással
kapcsolatban, é s után kéne létre-
hozni a szakbizottságot. 

Mint ismert, korábban Emil
Boc kormányfõ egy interjúban az-
zal a felhívással fordult a PSD és
a PNL vezetõihez, hozzák nyilvá-
nosságra álláspontjukat a tavalyi
referendum eredményével kap-
csolatban. A PD-L elnökének fel-
hívása mindeddig válasz nélkül
maradt. 

Alkotmánymódosítás halasztva

Fotó: Agerpres

Ponta elsõ munkanapja

Sike Lajos

Továbbra sincs elmozdulás
Szatmár megyében az

RMDSZ és a Demokrata-Libe-
rális Párt (PD-L) helyi vezetõinek
tárgyalásán a dekoncentrált intéz-
mények igazgatói posztjainak el-
osztásában. A két megyei elnök
szombati találkozóján sem tudtak
megegyezni, de Gáman Mihály, a
szövetség ügyvezetõ elnöke mégis
reménykedik, hogy a hétvégén
lesz elmozdulás. Erre azért is
szükség van – mondta el lapunk-
nak –, mert a vezetõség nélkül
maradt intézményekben egyre na-
gyobb a zavar, ami negatívan hat
ki a mindennapi mûködésre. A
partiumi megyében az okoz fenn-
akadást, hogy a felek különbözõ-
képpen értékelik a helyzetet: a
PD-L szerint az együttmûködés-
nek ki kell terjednie megyei és he-
lyi önkormányzati szintre, és ek-
ként azt kérik, hogy az RMDSZ
mondja fel a PNL-vel és a PSD-
vel kötött együttmûködését. Ezzel
szemben a szövetség megyei veze-
tõi csak a dekoncentrált intézmé-
nyek igazgatói tisztségeirõl haj-
landóak tárgyalni a központi ve-
zetés által megállapított etnikai
arányok tiszteletben tartásával. 

Szatmáron egy 
hetet még késnek 

Seres Dénes Fotó: /ÚMSZarchív
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Bogdán Tibor

A hazai történetírás sze-
mérmesen hallgat a roma

közösség kiszolgáltatottságá-
ról, megalázásáról és szenve-
déseirõl, arról, hogy ötszáz
éven át, voltaképpen a 19.
század derekáig szabályosan
rabszolgasorban tengõdött.
Az iskolai tankönyvekben is
csupán a román „szolgákról”
(rob) esik szó, felszabadításu-
kat pedig nem a romániai
rabszolgaság eltörléseként,
hanem a romák felszabadítá-
saként emlegetik.

A tatároktól a romákig

Jóllehet a romák rabszol-
gaságát másfél évszázada
eltörölték, a roma közösség
helyzete ma sem mondható
kielégítõnek, bár természe-
tesen nem hasonlítható ös-
sze a korábbi állapotokkal,
amikor a romák az állam,
az egyház és a bojárok rab-
szolgái voltak, teljes jog-
fosztottságban éltek. Tulaj-
donosuknak egyetlen köte-
lezettsége volt velük szem-
ben: minimális ételt bizto-
sítani számukra. Egy Ro-
mánián 1839-ben átutazó
francia újságíró feljegyzése
szerint azonban senkit nem
ítéltek el a tulajdonában lé-
võ cigány megölése miatt.
A roma rabszolgák csak tu-
lajdonosuk beleegyezésével

házasodtak, ha pedig a fe-
lek különbözõ gazdához
tartoztak, akkor mindkét
rabszolgatartó beleegyezé-
sére szükség volt. Az enge-
dély nélkül összeházasodó-
kat különválasztották egy-
mástól, gyermekeiket pedig
szétosztották a gazdák kö-
zött. A cigánnyal összehá-
zasodó román maga is rab-
szolgává vált. 

Az elsõ roma csoportok
egyébként a 13. század elsõ
harmadában és a 14. század
utolsó negyedében érkeztek
Moldvába, illetve Havasal-
földre. A rabszolgaság intéz-
ménye ez idõ tájt már létezett
a román fejedelemségekben:
a tatárjárások idején a foglyul
ejtett beözönlõket tették rab-
szolgákká. A romák rabszol-

gaságához jelentõsen hozzá-
járult az a körülmény, hogy e
közösség tagjai rendszerint
ügyes mesteremberek, kéz-
mûvesek voltak. A 16. szá-
zadban már annyira általá-
nossá és megszokottá vált a
romák rabszolgasorban tartá-
sa, hogy ekkor a cigány szó
már automatikusan rabszol-
gát jelentett. 

Az 1800-as évek elején, a
piacgazdaság csíráinak meg-
jelenésével, tovább fokozó-
dott a romák kizsákmányolá-
sa. Ekkor már szabályosan
áruként kezelték, jelentõs
számban adták-vették, elsõ-
sorban a mezõgazdaságban
és a gyárakban dolgoztatták
õket. Havasalföld 1818-ban
megjelent büntetõ törvény-
könyve tételesen kimondta:
„Minden cigány szolgának

született”, illetve: „a tulajdo-
nos nélküli cigányok az ál-
lam tulajdonai.” 

Erdélyben jobb volt…

Erdélyben összehasonlít-
hatatlanul jobb élete volt a
romáknak, mint a két román
fejedelemségben. A 15. szá-
zad elején ugyan a Korona
jobbágyaivá váltak, ami azt
jelentette, hogy szabadon
járhattak-kelhettek az or-
szágban, letelepedhettek a
Korona tulajdonához tarto-
zó területeken. A hatóságok
eltûrték azt is, hogy nem tar-
toznak a keresztényekhez,
nem kötelezték õket katonai
szolgálatra. Mindezért
ugyan adót kellett fizetniük,
ennek összege azonban jó-
val kisebb volt a helyben

élõk által fizetettnél. Ha vi-
szont végképp megteleped-
tek a Korona területén, ak-
kor elveszítették ezeket a jo-
gokat. A Habsburg-uralom
idején megpróbálták ugyan
letelepíteni õket, ám a kísér-
let nem sok sikerrel járt. 

Igaz, az uralkodó tulajdo-
nában lévõ romák a román
fejedelemségekben is bizo-
nyos fokú szabadságot élvez-
tek, így megengedték szá-
mukra a nomád életmódot,
de csak a hatóságok által szi-
gorúan kijelölt útvonalakon
közlekedhettek, és csak ak-
kor, ha ezért külön adót fizet-
tek. 

Felszabadítás: 
fél évezred után

A rabszolgaság eltörlésé-
nek követelését csak a 19.
század harmincas éveiben fo-
galmazták meg felvilágosult
román értelmiségiek. Mihail
Kogãlniceanu és Ion
Câmpineanu – a roma rab-
szolgáit elsõként felszabadító
bojár – abolicionista kampá-
nyát azonban ellenszenvvel
fogadták a rabszolgaság
fenntartásában érdekelt in-
tézmények és rétegek. Utób-
biak mentalitásának ismere-
tében a román abolicionisták
gazdasági érvekkel igyekez-
tek bebizonyítani, hogy a
rabszolgaság intézménye im-
már nem kifizetõdõ – ez volt
végül is az, ami a nagybojár-
ságot az 1850-es években
meggyõzte a romák felszaba-
dításának szükségességérõl.

Igaz, a külföldi nyomás
sem hiányzott – amelyre
olyannyiszor szüksége

volt/van Romániának; Iaºi-
ban 1841-ben nagy vissz-
hangot kiváltó memoran-
dum jelent meg, amelyet
Svájc intézett a fejedelemsé-
gekhez, feltéve a szónoki
kérdést: „Meritek-e mindad-
dig a civilizált népek közé
sorolni magatokat, ameddig
újságaitokban ilyen hirdetés
olvasható: »Fiatal cigány-
lány eladó«?”

Végül a rabszolgaságot
1843–1855 között hivatalo-
san is eltörölték a román feje-
delemségekben: jó példával
az állam járt elöl, majd az
egyház és a bojárok követ-
keztek. Becslések szerint
mintegy negyedmillió rab-
szolgát szabadítottak fel. Je-
lentõs részük azonnal el-
hagyta a fejedelemségeket, a
szomszédos országokba,
Nyugat-Európába és a tenge-
rentúlra vándorolt. 

Felejteni = 
megismételni

A sanyarú sors ellenére a
roma közösségnek sikerült
félévezreden át megõriznie
nyelvét, kultúráját, hagyo-
mányait, identitását. A ma-
gyar roma származású Ian
Hancock, a texasi egyetem
romakutató professzora írta
1999-ben: „A Porrajmos
(holokauszt) mellett a rab-
szolgaság jelenti népem euró-
pai történetének legtragiku-
sabb eseményét. Mindkét
drámának helyet kell kapnia
a történelemkönyvekben,
mert nem szabad elfelejte-
nünk mindazt, ami történt. A
felejtés az ismétlés veszélyét
hordozza magában.” 

Roma rabszolgaság Romániában

Befejezte munkáját a magyar országgyûlés

Gyulay Zoltán

Az újjászületett magyar
demokrácia – azaz a

szocialista rendszer összeom-
lása – óta elõször irányította
Magyarország életét két egy-
mást követõ ciklusban azo-
nos kormánykoalíció. A szo-
cialista–szabad demokrata
együttmûködés azonban idõ-
közben felbomlott, méghoz-
zá a 2008 márciusában meg-
rendezett népjóléti népszava-
zás következtében (a kérdé-
sek a háromszáz forintos vi-
zitdíj és a kórházi napidíj, va-
lamint a tandíj eltörlésére vo-
natkoztak). A szabad demok-
raták ekkor hagyták magukra
a szocialistákat.

Ezer döntés

A most lezárult négyéves
ciklus szokatlanul sok, 34
minisztert „használt el”,

ezen belül két miniszterel-
nököt. Annak idején már a
két mandátumnyi idõt átíve-
lõ Gyurcsány Ferenc sem
választások révén, hanem
belsõ választás útján került
2004-ben a kormányfõi bár-
sonyszékbe. Bár 2006-ban a
szavazásra jogosultak vok-
sai megerõsítették õt ebben
a minõségében, tavaly tá-
vozni kényszerült: át kellett
adnia helyét a most mandá-
tuma végén jéró – nem or-
szággyûlési képviselõ –
Bajnai Gordonnak, aki
„szakértõi” kormány élére
állt (Gyurcsány szocialista
kormányához képest cse-
kély személyi változások-
kal). És ha már cserékrõl
esett szó: példa nélküli,
hogy tavaly leköszönt az or-
szág harmadik közjogi mél-
tóságának posztjáról Szili
Katalin, a parlament elnö-
ke, átadva a helyét az

ugyancsak szocialista Kato-
na Bélának.

Az eltelt négy esztendõ
alatt összesen ezer döntés
született, míg az utolsó ülés-
napig több mint 550 törvényt
fogadtak el a képviselõk. Az
utolsó napra is bõségesen ki-
jutott: csaknem harminc tör-
vényjavaslat és országgyûlési
határozat zárószavazását is
megrendezték. A ciklus fo-
lyamán elfogadott jogsza-
bályok közül 51 volt kéthar-
mados – ugyanakkor csak-
nem 30 kétharmados elõter-
jesztés nem kapta meg a
szükséges többséget.

Országértékelõk

A kétszer négy évig tartó
szocialista (és szabad de-
mokrata) irányítást megelõ-
zõ polgári kormány elsõ em-
bere, az április 11-én esedé-
kes általános választások

nagy esélyese, a Fidesz–
Magyar Polgári Szövetség
elnöke – a miniszterelnöki
poszt nagy várományosa –,
Orbán Viktor tíz esztendeje
tart évértékelõ beszédeket.
Utódai a kormányfõi szék-
ben követték ezt a hagyo-
mányt; Bajnai Gordon ezút-
tal annyiban szakított a tra-
dícióval, hogy nem az esz-
tendõ elsõ, hanem a ciklus
utolsó parlamenti ülésnap-
ján szólalt fel. Szavaival
nemcsak az elmúlt nyolc,
ezen belül az utóbbi négy,
még szûkebben az utolsó
egy évre tekintett vissza, ha-
nem a meglátása szerinti
utat is felvázolta a megvá-
lasztandó parlament és a hi-
vatalba lépõ kormány szá-
mára. A miniszterelnök
nemcsak a képviselõháztól
köszönt el, hanem a politi-
kától is: szándéka szerint
visszatér az üzleti életbe.

„Menetrend szerint”
ugyan a tegnapi volt az utol-
só ülés, az elvi lehetõség
megvan a folytatásra: ugyan-
is a házszabály szerint rend-
kívüli ülést kell összehívni a
képviselõk egyötödének írás-
beli kérelmére, a kormány
vagy az államfõ kezdemé-
nyezésére. Az újonnan meg-

választott országgyûlést pe-
dig a köztársasági elnök hívja
majd össze a választást (elsõ
forduló április 11-én, a máso-
dik április 25-én) követõ egy
hónapon belüli idõszakban.

Aki megy és aki marad

A tavaszi általános válasz-
tások sok tekintetben gyöke-
res változást hozhatnak a
rendszerváltozás óta eltelt
idõszak Magyarországában.
Több olyan képviselõ is bú-
csúzik a – Mikszáth Kálmán
nyomán így „becézett” – T.
Háztól, aki ebben a húsz esz-
tendõben megszakítás nélkül
élvezhette mandátumát. A
választáson ezúttal önálló je-
lölteket állító Szabad De-
mokraták Szövetségébõl el-
köszön Kuncze Gábor volt
belügyminiszter, Eörsi Má-
tyás, az európai ügyek bizott-
ságának elnöke, Hankó Fara-
gó Miklós, az igazságügyi
tárca volt politikai államtitká-
ra, Magyar Bálint volt okta-
tási miniszter, Világosi Gá-
bor parlamenti alelnök, a volt
belügyminisztérium politikai
államtitkára, Petõ Iván, a
kulturális és sajtóbizottság el-
nöke, valamint Béki Gabriel-
la szociálpolitikai ügyekkel

foglalkozó szakpolitikus. A
szocialista képviselõcsoport-
ból húsz éve a parlament tag-
ja volt, õsztõl viszont már
nem lesz képviselõ Gál Zol-
tán, Katona Béla jelenlegi
házelnök, Jánosi György volt
gyermek-, ifjúsági és sportmi-
niszter. Betegsége miatt Horn
Gyula korábbi miniszterel-
nök sem lesz képviselõ a kö-
vetkezõ ciklusban. A parla-
mentbõl távozó rendszervál-
tó politikusok közé tartozik
Mécs Imre, aki 2006-ig az
SZDSZ, a mostani ciklusban
pedig az MSZP színeiben ke-
rült az országgyûlésbe.

1990 óta tagja a T. Ház-
nak Mádi László, a Fidesz
szakpolitikusa is, az ingatlan-
adóval kapcsolatban megfo-
galmazott véleménye miatt
azonban pártja törölte a jelöl-
tek listájáról. A búcsúzó kép-
viselõktõl emlékplakettel kö-
szönnek el.

A várhatóan június elején
összeülõ új parlament legelsõ
fontos döntései közé tartozik
majd az államfõválasztás.
Sólyom László mandátuma
augusztus 5-én jár le. A kép-
viselõház várható összetételé-
nek ismeretében nem kizárt,
hogy a köztársasági elnököt
újraválasztják. 

Az idei általános választások elõtti utolsó ülésnapra került sor
tegnap a magyar országgyûlésben. Az általános vélemény sze-
rint túlméretezett – még a Trianon elõtti Magyarországra sza-
bott, 386 tagú – parlament minden bizonnyal utoljára tanács-
kozott ebben az összetételben. Az ilyenkor szokásos számve-
téskor nyilvánosságra hozott adatok önmagukért beszélnek.

„Bulibasa” – román cigány vezetõ fotója a 19. század végérõlRabszolgavásár plakátja

Hazai felmérések szerint Romániában a
lakosság 50-75 százaléka nem hallott ar-
ról, hogy az országban a 19. század de-
rekáig a romákat rabszolgaként kezelték.



Az irodalmi kutatás fenntartás nélkül fogadja el, hogy Goethe
csak kimondta, ami a történelmi fejlõdés folyamán máris meg-
valósult: hogy van világirodalom. A nehézség azonban ott kez-
dõdik, ha rákérdezünk, hogy ugyan mikor, milyen szinten s
meddig valósult meg a nemzetek mûvészetét élõ lélekcserében
összefoglaló fogalom? A tizennyolcadik század elsõ felében
úgy rémlett, nincs akadálya az eszmék utazásának. Voltaire
Angliába látogat át, hogy ott lesse el az új törvények megalko-
tójának, Newtonnak módszertanát. A Tristram Shandy írója,
Sterne, egy szentimentális utazásban fedezi fel a francia géni-
uszt. Richardsonról Diderot ír kritikát. De mire ez a folyamat
kibontakozhatna, s valóban európai méreteket ölthetne - az
anyag bõsége nem engedi megvalósulását. (…) A fogalom ki-
mondása és megalkotása aktuális volt, de mintha máris késõn
érkezett volna el az európai tudatba. A gazdaság egyre inkább
egységesítette a termelési módot; a politikai és történeti fejlõ-
dés azonban korántsem építette fel az egységes Európát. A ti-
zenkilencedik század annak a kornak a hajnala, amelyet Goe-
the a világirodalom szavával is megnyitott: a nemzeti ellentéte-
ké, a folytonos háborúké. Irodalomban is az lett érték, ami
nemzeti - s hogy a nemzeti egy Petõfi vagy egy Mickiewicz tol-
lán eleve világirodalmi szintû, kevéssé rögzõdött a kortársak
tudatában. Ha nem félnék a paradox fogalmazástól, azt is
mondhatnám, hogy a világirodalom, fogalmának megszületése
idején vált kérdéses gonddá, megvalósulatlan egységgé. 

Ungvári Tamás: A modern irodalom válaszútjain, Bevezetés

Nem verték különösebben nagy dobra, és
csak néhány megyei lapban illetve inter-
netes portálon jelent meg: az EMNT Mé-
diapolitikai Szakbizottsága Marosvásárhe-
lyen „egy olyan kívánatos és remélhetõleg
lehetséges” média-hálózat tervezetén dolgo-
zott, amely „hatékonyabbá tudná emelni az
erdélyi magyarság tájékoztatását, nem fe-
ledkezve meg a média mindenkori közszol-
gálati feladatairól sem (értékmegõrzés, ér-
tékteremtés, hídszerep, szórakoztatás stb.)”
Bevallom õszintén, mindenekelõtt ez a „ha-
tékonyabbá emelés” szúrta a szemem, de
persze továbbgondoltam a stb.-t is: valószí-
nû ez lehet a fedõneve mindannak, ami
szólás- és véleményszabadsághoz, a társa-
dalmi ellenõrzéshez, a média demokráciák-
ban vállalt legfontosabb szerepköreihez

kapcsolódik, lebontva mindezt a
saját, romániai magyar társa-

dalmunkra. Mi több, eléggé
el nem ítélhetõ módon
még az a rebellis gondolat

is felvillant bennem: megle-
hetõsen kockázatos egy piaci

viszonyok között élõ, or-
szágra-világra nyitott, önál-

ló gondolkodású-ér-

deklõdésû egyénekbõl összeálló másfél mil-
liós közösség média-hálózatát központilag
megtervezni. 
De hát mi szeretünk tervezgetni. Különös-
képpen úgy, hogy az idõnek és a térnek egy
olyan szigetén érezzük magunkat, amelyen
kínosan-keservesen, mély
átéléssel és szívet szoron-
gató honfibúval mondogat-
juk a magunk igazát, mi-
közben a világ derûsen és
mosolygósan elhúz mellet-
tünk. A Médiapolitikai
Szakbizottság még egyszer leszögezte
ugyanazt, amit tizenöt, tíz és öt éve már
gyakran hallottunk: az RMDSZ csak a poli-
tikájához közeli lapoknak ad pénzt, a ro-
mán televízió bukaresti magyar adásának a
rossz programálás miatt csökken a nézettsé-
ge, a magyarul sugárzó területi rádióstúdió-
kat össze kell kapcsolni és pénz, pénz, pénz
kell mindenkinek. Mindenekelõtt nem az
olvasók, hallgatók, nézõk pénze, hanem –
támogatás. Mintha az erdélyi magyar mé-
dia nem lenne más, mint egy óriási kinyúj-
tott tenyér.
Ne tegyük azzá magunkat.
Hanem valóban próbáljunk meg a szakma

keretén belül általánosságban, majd minél
részletesebben beszélni arról, mi is történik
velünk. 
Általánosságban arról, hogy mi, akik úgy
gondoljuk, a nép hangja szólal meg álta-
lunk, miért vagyunk olyan szégyenlõsek sa-

ját társadalmunk ellenõrzé-
se tekintetében. Miért van-
nak tabutémáink, miért
nincsenek korruptjaink, mi-
ért nincsenek közpénz-bot-
rányaink, miért kerül ná-
lunk mindig a legmegfele-

lõbb ember a legmegfelelõbb helyre? Avagy
úgyszintén arról: miért csak egyik politikai
fél álláspontjáról tudjuk bírálni a másikat és
miért nem saját oknyomozásaink alapján
politikától függetlenül mindazokat, akik
már régóta a pénzeknek és a kapcsolatok-
nak, az életmódnak és a céloknak más vilá-
gában élnek, mind azok, akikrõl beszélnek?
Amire képes a román média, arra miért va-
gyunk képtelenek? Önvédelem, nehogy a ro-
mánok kikezdjenek? De hát önálló média
nélkül éppen saját önállóságunkat és de-
mokratikus létünket döntjük romba.
És hogyha általánosságban beszéltünk errõl
és megállapítottuk: a szegény, pénztelen új-

ságírók minderre képtelenek, akkor részle-
tekbe menõen szóljunk arról is, hogy saját
érdekek alapján kik tették páriákká a helyi
magyar televíziók  munkatársait, hogyan ka-
paszkodnak kis fizetéseikbe a helyi rádiók
mindennapos csevegõi, milyen ég és föld
különbség van azok között a médiamunká-
sok között, akikre rámosolyog a központi,
megyei vagy helyi költségvetés, vagy akik a
reklám- és támogatás-morzsákból  tengetik
mindennapjaikat. 
Az értékmegõrzéssel, a  hídszereppel és szó-
rakoztatással semmi baj: a rendezvény-be-
harangozások és -beszámolók, az étel- és fo-
gyókúrás receptek, a világhálós viccek és kis
színesek az egyik lapból és hírportálból a
másikba vándorolnak. Csak éppen az erdé-
lyi magyar média társadalmi szerepvállalás-
ból fakadó méltósága roppant meg. Az a
szerep, amely jóval több a román naciona-
listák elleni ékes magyar mondatoknál és
mások megfogalmazta szövegek rövidített
továbbközlésénél.
Ha minderrõl elbeszélgettünk, akkor majd
jöhet a világ. Az internet, a médiakonver-
gencia, a közösségi újságírás, a fiatalok át-
alakuló médiafogyasztása és így tovább. Az-
az megint egy stb.

Stb. – és ami még van
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Nem akartam hinni a szememnek, amikor olvastam
az újságban, aztán a fülemnek, amikor hallottam a
rádióban: Hargita megyében pityókát gyûjtenek ma-
gyarországi rászorultaknak, s hamarosan elindul az
elsõ szállítmány. Küldhetnének egy kis borvizet is
mellé.
Így megfordult a világ? Oda kell figyelni a migrációs
irányokra is, mert ha ott is beáll az irányváltás, ak-
kor tényleg nyolc és félmillióan leszünk tömbma-
gyarok hamarosan. 
Félretéve a tréfát, visszarévedünk azokra a szép
idõkre, amikor mindez fordítva történt. ’89 karácso-
nyán Magyarországon söpört végig a segítõ hajlam,
mi is, a gyerekek még kicsik voltak, összeraktunk
egy szaloncukros doboz édességet, és a két nagyobb
még iskolás betûkkel írt hozzá jókívánságot. S pár
héttel késõbb egy kolozsvári unitárius lelkész szép
levélben tudatta, hogy jó helyre érkezett a küldemé-
nyünk, hálás szívvel gondolnak ránk.
Azután dolgoztam évekig Romániában, s volt rálátá-
som, hogy segítség címén mennyi levetett holmi és
valódi érték ment át a határon. Iskolák épültek, ha-
gyományõrzõk támogatódtak, könyvek, eszmék, in-
dulatok áramlottak elsõsorban keleti irányba. Vissza-
felé meg szõttesek, Wass Albert, székely himnusz,
magyarságtudat. A kilencvenes években volt olyan
élményem, hogy a színmagyar erdélyi faluban az
elõzõ napi magyar tévémûsor ment kazettáról a ká-
belen. Valaki fölvette magyarban, kocsiba ült, áthoz-
ta, ott levetítették huszonnégy óra késéssel. Úgy ér-
tékeltem akkoriban, hogy megkezdõdött a kulturális
kiegyenlítõdés, a kisebbségi magyar ugyanúgy tudja,
ki az a Friderikusz Sándor, mint a többségi. 
A magyar-magyar kapcsolatoknak voltak még föl-
lángolásai és mélypontjai, Churchillt idézve, az
egyetlen akadályt a közös nyelv jelentette. Átéltem
Bukarestben, hogy gyûjtés eredményeképpen egy
kamion könyvet kapott a magyar tanszék. Életem-
ben annyi Marx meg Lenin összest nem láttam,
mint akkor. Volt egy szégyenletes népszavazás is
ebben az ügyben, hogy szeretjük-e mi egymást
szívbõl, színbõl, igazán. Kiderült, hogy igen, csak a
nyugdíjunkat meg az egészségügyi-szociális rend-
szereinket egy kicsit jobban. 
Örömteli fejleménynek tartom azt, hogy onnan er-
refelé is megindul a segítség, mert nem az ország
európai rangsorban elfoglalt helye, a gazdaság álla-
pota a mérvadó, a segítségre szoruló állapota az,

amit meg kell látni, és célzottan
odaküldeni abból, amibõl felesle-
günk van. Egyetlen nehézséget
kellene még leküzdeni: Hargita
megyébõl elküldik a teherautó-
val a pityókát, s megérkezik Ma-
gyarországra a krumpli. Közben
semmiféle átalakulás nem törté-
nik, ha szem elõtt tartjuk a léte-

zõ különbségeket. Krebsz János
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Önálló média nélkül ép-
pen saját önállóságunkat
és demokratikus létün-
ket döntjük romba.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az ízlésem a lehetõ legegyszerûbb. 
Mindenbõl beérem a legjobbal.” 

Oscar Wilde

Maradandó nyom

Világ, irodalom

Pityókasegély
A nap címe. Kezdõdik a kis gigász korsza-
ka, Florin Negruþiu, Gândul.

Magyarázat. Természetesen Victor
Pontáról van szó, aki drámai csatában el-
nyerte Mircea Geoanã elõl a PSD elnöksé-
gét. Ily módon Ion Iliescu és Adrian
Nãstase is visszavágott Geoanának – aki is-
mét az utolsó pillanatban vesztett, addig
gyõztesnek nézett ki, mint az ominózus ál-
lamfõ-választáson. (A különbség az, hogy
most nem volt csalás a szavazatszámlálás-
kor.) A Gândul vezércikkírója mindazonál-
tal csalódásának ad hangot a „szánalmas
spektákulum” miatt (fõleg a nyitány egyál-
talán nem elvi Pandele – Vanghelie vitájára,
a „varázslónõk” megjelenésére és a
manelékre gondol. Ezek az elemek valóban
nem méltóak egy modern szociáldemokrata
párthoz, viszont szavazatokat hozhatnak
majd a választásokon. Addig is kíváncsian
nézünk a Ponta-korszak elébe. 

Kegyetlen világ. A PD-L alelnöke, Cezar
Preda – idézi a Curierul naþional – bejelentet-
te, hogy amennyiben a szociáldemokraták
megvonják a támogatásukat Mircea
Geoanától, akkor a szenátus elnöki tisztsé-
gét a demokrata liberálisok veszik át. Érde-
kes helyzet, de miért vonnák meg a párttár-
sai a bizalmat Mircea Geoanától? 

Kevésbõl sokat. Florin ªerban Berlinben
kétszeresen is díjazott filmje kapcsán olvas-
suk a Gândulban, hogy Románia magasan
csúcstartó Európában abból a szempontból,
hogy a filmesek mennyi állami támogatást
kapnak és ehhez képest mennyi díjat hoz-
nak haza a világ minden tájáról. Romániá-
ban az éves támogatás összege négymillió
euró. (Magyarországon húszmillió.) Még
annyit tegyünk hozzá mindehhez, hogy
Florin ªerban Amerikában a Columbia
Egyetem ösztöndíjasaként tanulta a filmes
szakmát. 

A nap álhíre. Az amerikai rakétavédelmi
pajzs egyes elemeit igyekszik megszerezni
és a hátsó alakzatokban bevetni Gigi
Becali, miután csapata hazai pályán csúfos
vereséget szenvedett a tabella utolsó helyén
álló csapattól. G. B. kijelentette: a Kolozs-
vár nagyobb és közelebbi fenyegetést jelent
Ghenceára, mint Irán.



Kovács Zsolt, 
Sipos M. Zoltán, Totka László

Temesvár és Marosvásár-
hely a legeladósodottabb,

romániai magyarok által la-
kott város – derül ki abból az
adatsorból, amelyet az Új
Magyar Szó a pénzügyminisz-
tériumtól beszerzett. Az el-
lenkezõ végletet Csíkszereda
képviseli, amelynek vezetõsé-
ge tavaly novemberig nem
igényelt jóváhagyást hitel fel-
vételéhez az illetékes bizott-
ságtól. A vizsgált városok kö-
zött Sepsiszentgyörgy és Ko-
lozsvár 8,6 és 7,6 százalékos
eladósodottsági rátájával
(gradul de îndatorare) a kö-
zepesen terhelt városok közé
tartozik 2010-ben. 

Tizenkétmillió 
önrészre

Sepsiszentgyörgy önkor-
mányzata tavaly õsszel dön-
tött egy tizenkétmillió eurós
hitel felvételérõl az Európai
Fejlesztési Banktól, így ta-
valyról idénre 6,8-ról 8,6 szá-
zalékra nõtt az eladósodott-
ságot jelzõ mutatója (a bevé-
telekhez képest). Korábban a
város csak a szépmezõi farm
megvásárlására és útjavításra
vett fel nagyobb hitelt, ame-
lyek törlesztési részlete éves
szinten négyszázezer lejt tesz
ki – nyilatkozta lapunknak
Antal Árpád polgármester.
„A tizenkétmillió euró hitel-
lel együtt is a törvény által
megengedett szint alig több
mint felénél tart az önkor-
mányzat” – mondta Antal.
Ebbõl a pénzbõl több utca és
a közvilágítási hálózat felújí-
tását, illetve a városközpont
belsõ magjának korszerûsíté-
sét tervezik. A kölcsönre
azért volt szükség, mert több
tízmillió eurós nagyságrendû
pályázatot nyújtott be a vá-
ros, amelyek önrészeit elõ
kellett teremteni – tette hozzá
a polgármester. „Jelenleg az
uniós pályázatok önrészei
két- és ötvenszázalékos határ
között mozognak, van olyan

pályázat, ahol minden betett
összegért a város annak öt-
venszeresét kapja meg” –
magyarázta Antal, aki sze-
rint tizenötmillió euró kell a
futó programok társfinanszí-
rozására. 

Csökkenõ bevételek

Sepsiszentgyörgynél na-
gyobb adósságokba verte
magát Nagyvárad (de még
mindig fele akkorába, mint
Temesvár és Marosvásár-
hely), amely éves szinten a
bevételeinek több mint tíz
százalékát fordítja törlesz-
tésre. Nagyváradon rende-
sen fizetik a helyi adókat a
lakosok az önkormányzat-
nak – magyarázta kérdé-
sünkre Dolorean Gyula vá-
rosi tanácsos, aki szerint
még mindig 90 százalékban
teljesülnek az adóbefizeté-
sek a városban. A gazdasági
válság azonban a partiumi
települést is elérte, a tavaly-
elõtti költségvetés 17 száza-
lékkal kevesebb bevételt ho-
zott, tavaly további tízszáza-
lékos csökkenés következett
be. Az egyik legnagyobb
probléma a hõerõmû által
okozott veszteség – mutatott

rá Dolorean, amely a közel-
jövõben komoly befektetésre
szorul.  

Új villamosok vétele

Nagyváradon tavaly vettek
fel legutóbb nagyobb összegû
hitelt útjavításra, amelyet
nem egy összegben, hanem a
szükségleteknek megfelelõen
hívtak le. A legnagyobb hitel-
összegre villamosok vásárlá-
sa miatt volt szükség, mert a
város azon kevés romániai
települések közé tartozik,
amelyek új villamosokat vá-
sároltak, továbbá egy és fél
éven belül felújítják az autó-
buszparkot is. Jelen pillanat-
ban nem terveznek újabb hi-
telfelvételt, de ha szükség
lesz az EU-s hozzájárulások
miatt, akkor ez változhat.
„Semmi sem lesz drága, ha
az EU-s pénzek lehívásáról

van szó” – mondta Dolo-
rean, aki szerint az önkor-
mányzat és a polgármester is
egyetért ebben. 

Harminchatmillió 
törlesztésre

A pénzügyminisztérium
adatai szerint Kolozsvár a be-
vételeinek 7,7 százalékáig
adósodott el. Csoma Botond
városi tanácsos szerint figye-
lembe véve az általános gaz-
dasági válságot, ez az arány
egyáltalán nem magas. Mint
lapunknak elmondta, „a vá-
ros költségvetésének 30 szá-
zalékát teszik ki az ingatla-
nok és gépkocsik után befolyt
adók, míg a munkabérek
adója és az áruforgalmi adó
összege a költségvetés na-
gyobbik részét, 70 százalékát
adja.” Csoma szerint 2009-
ben Kolozsváron a fogyasz-

tás és a munkaerõ-piaci vi-
szonyok sem romlottak jelen-
tõsen, így az eladósodási
arány sem ugrott meg. 

A város költségvetését je-
lenleg egy 150 millió új lej
értékû kölcsön terheli, ame-
lyet 2005-ben az utak javítá-
sára vettek fel több banktól,
és amelyet 2015-ig kell visz-
szafizetni. Idén a kölcsön
második részletét kell tör-
leszteni: ez 36 millió új lejt
jelent. A város a kölcsönhöz
egy rugalmas szerzõdéskötés
révén jutott hozzá, a teljes
összeg törlesztésének idõ-
pontját a tanács folyamato-
san újratárgyalhatja. „Csak a
legszükségesebb esetekben
veszünk fel kölcsönt” –
mondta nyilatkozónk. 

Gond 
az elõfinanszírozás

Romániában az év végéig
fel nem használt pénz visz-
szamegy az államhoz. Mint
a nagyváradi tanácsostól
megtudtuk, a város többet is
költene, mint amennyit le-
het, így egyáltalán nem fize-
tett vissza – akárcsak Ko-
lozsvár – fel nem használt
pénzeket.  „Nem az a gond,
hogy pontosan hány száza-
lékban van eladósodva egy
önkormányzat, hiszen Nyu-
gat-Európában 50-60 száza-
lékig is mehet ez a mutató”
– hangsúlyozta Dolorean.
Legnagyobb probléma sze-
rinte országosan, hogy az
EU-s pénzek lehívása és el-
költése során sok önkor-
mányzatnak nincs meg az
önrésze az elõfinanszírozás-
ra. „A romániai gazdaság-
politikának ezen valamilyen
formában javítani kell.” 
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Az önkormányzatok számára alternatív fi-
nanszírozási forma a kötvénykibocsátás,
amely szakértõk szerint még nem terjedt el
az országban. Májusban fog lejárni az elsõ
romániai település által kibocsátott köt-
vényszerzõdés, Nagyvárad két és fél évvel
ezelõtt töltött be úttörõ szerepet ebben a

tekintetben – tudtuk meg. Még ötmillió
eurót kell kiegyenlítenie a városnak, ha ezt
kifizeti, akkor újra javulni fog a település
eladósodási indexe. Kolozsvár tanácsa to-
vábbra sem tervez kötvénykibocsátást, mi-
közben Sepsiszentgyörgyön nemrég gon-
dolkodtak a lehetõségen.  

Nagyvárad: úttörõ szerep kötvénykibocsátásban

Röviden

Teher a háztartásokon

Egyre nehezebben fizeti a
lakosság Romániában a
havi törlesztõrészleteket,
amelyek mára a bevételek
22 és fél százalékát emész-
tik fel – írta a Ziarul
Financiar a központi bank
adataira hivatkozva. Mivel
a hátralékok 2009-ben
megháromszorozódtak,
nem valószínû, hogy a
pénzpiaci lazulás egyha-
mar a kölcsönzés újraindu-
lását eredményezi. 

Külföld érdektelensége

Mindössze a vendégéjsza-
kák 15 százalékát tették ki
a külföldi foglalások 2009-
ben Romániában, ami a
legalacsonyabb ilyen arány
az EU-ban – derül ki az
Eurostat adataiból. Közös-
ségi szinten átlagosan a
forgalom 44 százalékát bo-
nyolították le az országha-
tárokon kívülrõl érkezõk.

Dumitru Brüsszelben

A piaci beavatkozás jelen-
legi eszközeinek fenntartá-
sa mellett foglal állást Ro-
mánia az unió közös agrár-
politikáját illetõen – közöl-
te a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztéri-
um. Mihai Dumitru tárca-
vezetõ az Európai Tanács
ülésén vett részt tegnap a
témában, ahol az állattar-
tási feltételekrõl és a 2013
utáni stratégiáról is tár-
gyaltak. 

Milliók szemétkezelésre

Integrált hulladékkezelõ
rendszer kiépítését célzó
tervrõl írt alá 29 millió
euró értékû szerzõdést
Borbély László környezet-
védelmi és erdészeti mi-
niszter és Ioþcu Nicolae, az
Aradi Megyei Tanács elnö-
ke tegnap. Az országos
hulladékkezelõ infrastruk-
túra fejlesztése,  moderni-
zálása elsõdleges fontossá-
gú – hangsúlyozta a tárca-
vezetõ.

Marosvásárhely a sereghajtó

Össztûz a biztosítók felügyeletére
Totka László

Tiltakozást szervezett a
fuvarozók érdekvédelmi

szervezete és az autós szol-
gáltató cégek a Biztosítótár-
saságokat Felügyelõ Tanács
(CSA) székhelye, majd a par-
lament épülete elõtt. A de-
monstráció szervezõi szerint
a CSA számtalanszor figyel-
men kívül hagyta a neki jel-
zett visszaéléseket például
azzal kapcsolatban, hogy
egyes biztosítók nem fizetik
idõben a kártérítéseket, ami
negatívan érinti az egész szál-
lítmányozási ágazatot. Az ér-
dekvédõk ugyanakkor felhív-
ták a figyelmet a kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítás
(RCA) aránytalan megnöve-
lésére 2010-ben. A tiltakozók
szerint a felügyelõség ha-
nyagsága az autós szolgálta-

tók 17 százalékának a bezá-
rásához vezetett, ami tízezer
munkahely megszûnését
eredményezte. 

„Az elégedetlenség a biz-
tosítótársaságok felügyeleté-
vel szemben egyáltalán nem
indokolt. A kötelezõ felelõs-
ségbiztosítás piaca 2005 óta
napjainkig az európai irány-
elveknek megfelelõen formá-
lódott át, liberalizálódott” –
mondta az ÚMSZ-nek Biró
Albin, a CSA tagja. 2007-tõl
kezdõdõen minden biztosító
maga állapítja meg a díjakat,
az egyetlen kikötés, hogy
ezeket ellenõrizhetõen szá-
mítsák ki. Általános jelen-
ség, hogy a cégek késéssel fi-
zetnek, ezért a szervizek
nem kapják meg a pénzüket,
így az autótulajdonosok sem
a megjavított jármûvet. Az-
zal kapcsolatban, hogy mit

tehet a kárvallott, Biró el-
mondta, hogy a cégeknek 15
napjuk van, hogy fizessenek
az utolsó dokumentum (a
szerviz által kibocsátott
számla) letételétõl számítva.
Ha ez nem történik meg, a
felügyelet megbírságolhatja a
társaságot. Amennyiben
azonban csalás gyanúja me-
rül fel, több hónapig is elhú-
zódhat a kivizsgálás, és a fel-
ügyelet gátolva van. „Erre
vonatkozóan is próbálunk
változásokat eszközölni,
mert elõfordul, hogy ártatlan
emberek  a pénzük helyett bí-
rósági idézést kapnak a bizto-
sítótól” – tette hozzá a CSA-
tag. Hamarosan megjelenik
közlönyben is, hogy a társa-
ságoknak 15 napon belül ér-
tesíteniük kell a kárvallottat,
fizetnek vagy nyomozást in-
dítanak. Hanyagsággal vádolták a biztosítók felügyeletét az autósok a parlament elõtt tegnap Fotó: Mediafax



Salamon Márton László

Róma Oslo, Milánó – a
roma kisebbség minde-

nütt jelen van a múzeumok
bejáratánál, és nem azért,
mert a múzeumot akarja
meglátogatni – ecsetelte Tra-
ian Bãsescu tegnap a szerinte
Románia imidzsét romboló,
Európa fõvárosaiban tapasz-
talható helyzetet. Az államfõ
azon a konferencián vet részt,
amelyet Bukarestben, a parla-
ment Emberi Jogok termében
tartottak, Markó Béla minisz-
terelnök-helyettes védnöksé-
ge alatt. A teremben levõ ro-
ma szervezetek egyes képvi-
selõi azonban nem vették jó
néven az államelnök ironikus
hangvételét, és Bãsescu be-
széde után hangoskodni
kezdtek, diszkriminációelle-
nes jelszavakat tartalmazó
bannereket emelve a magas-
ba. Erre az államfõ testõrei
kituszkolták az Emberi Jogok
termébõl (sic!) a roma fiatalo-
kat, akik ezt követõen a folyo-
són tartottak rögtönzött sajtó-
tájékoztatót, a terembõl kise-
reglõ riporterhad elõtt.

Teodor Baconschi 
lemondását követelik

„Elegünk van a közjogi
méltóságok rasszista meg-
nyilvánulásaiból. Elegünk
van az olyan külügyminiszte-
rekbõl, akik született bûnö-
zõknek nevezik a romákat,
elegünk van az olyan állam-
fõkbõl, akik büdös cigánynak
nevezik az újságírókat. És
elegünk van az olyan államel-
nöki testõrségbõl, amely ki-
lökdös a konferenciatermek-
bõl, és szánkba fojtja a szót”
– méltatlankodott Florin
Manole, a Romák Polgári
Szövetsége aktivistája. Amint
arról hírt adtunk, több hazai
emberjogi szervezet rassziz-
mussal vádolja, és nyílt levél-
ben lemondásra szólította fel
Teodor Baconschi külügymi-
nisztert. A román diplomácia
vezetõjét egy múlt heti kije-
lentése miatt marasztalják el.
Baconschi február 11-én,
Pierre Lellouche francia kül-
ügyi államtitkárral tartott ta-
lálkozója után, a Franciaor-
szágban bûncselekményeket

elkövetõ román állampolgár-
okról szólva állítólag azt
mondta: „egyes romániai kö-
zösségekben, elsõsorban a ro-
ma etnikumúak körében fizi-
ológiai probléma a bûnözés”. 

Bãsescu provokált?

A roma emberjogi aktivis-
ták szerint egyébként az ál-
lamfõ provokálta is õket az-
zal, hogy beszédében gúnyo-
lódott a külföldön élõ romá-
niai romákkal, illetve azzal,

hogy – az államéval szemben
– végig a roma közösség fele-
lõsségét hangoztatta azokért
a problémákért, amelyekkel
küzd: szegénység, iskolázat-
lanság, elmaradottság. „Hon-
nan tudja Bãsescu, hogy
hány roma van azok között
az emberek között, akik a
múzeumok elõtt koldulnak?”
– tette fel a kérdést Manole.
Az aktivisták szerint azok,
akik a parlamentben képvise-
lik a közösséget, cinkosan
hallgattak akkor is, amikor az
államfõ „büdös cigányozott”,
és akkor is, amikor a külügy-
miniszter a romák fiziológiai
jellemzõjének nevezte a bû-
nözési hajlamot. A konferen-
cián jelen lévõ Nicolae Pãun
roma parlamenti képviselõ a
közjáték után úgy vélte, a
külügyminiszter „szerencsét-
lenül fejezte ki magát”, de a
megoldás „nem az ilyen han-
goskodás”. Pãun elmondta,
a külügyminiszter mára kért
újabb találkozót a lemondá-

sát követelõ civil szervezetek
képviselõitõl, akik korábban
már elutasították a meghí-
vást arra való hivatkozással,
hogy a román diplomácia ve-
zetõje megpróbálja „elkenni
a dolgot”. Ami az államfõ
beszédét illeti, a roma képvi-
selõ árnyalni kívánta Traian
Bãsescu kijelentéseit azzal,
hogy „a roma közösség nem
kis része igenis megpróbál
megtenni mindent azért,
hogy integrálódjon a hazai
társadalomba”.    

Partnerség a romákkal

„Bármilyen projekt, terv
vagy stratégia, amely a ro-
mák helyzetének javítására
irányul, csak akkor lesz haté-
kony, ha a romák aktívan
részt vesznek ezek kidolgozá-
sában, gyakorlatba ültetésé-
ben és felügyeletében” – fo-
galmazott Markó Béla A kö-
zösségek hangja – Jelentés a ro-
mák helyzetének javítását célzó
nemzeti stratégiáról elnevezésû
konferencián. A miniszterel-
nök-helyettes elmondta, na-
gyon fontos, hogy a romákat
bevonják a döntéshozatalba a
legmagasabb szintekig, mivel
a közösségnek minél erõsebb
politikai képviseletre és civil
szférára van szüksége. Állás-
pontja szerint az identitás-
kérdéseket, ezen belül a ro-
mákét is, ugyanazon elvek
alapján kell kezelni: nem az
önazonosság elvesztesének
kockázatával kell integrálód-
ni. Úgy vélte, alapvetõ hiba,

hogy sokáig a romakérdést a
szociális támogatások kérdé-
sévé szûkítették le, anélkül,
hogy elismernék a helyzet bo-
nyolultságát. 

Markó a székelyföldi 
romahelyzetrõl

Ami a székelyföldi romák
helyzetét illeti, az Új Magyar
Szó kérdésére az RMDSZ el-
nöke úgy vélte, az nem kü-
lönbözik érdemben az általá-
nos romániai állapotoktól.

„Az erdélyi és a székelyföldi
roma közösségek kulturáli-
san és nyelvileg integrálódtak
a magyar kultúrába, sok ro-
ma közösség magyarul be-
szél. Ezeknél a közösségek-
nél elképzelhetõ a további
kulturális és nyelvi integrá-
ció” – vélekedett Markó.
Ami a csíkszentkirályi és
csíkkarcfalvi tavalyi romael-
lenes incidenseket, illetve a
nemzetközi emberjogi szer-
vezetek által is kifogásolt
csíkszeredai romakitelepíté-
seket illeti, Markó úgy vélte:
ezek hasonló intenzitású saj-
nálatos incidensek, mint
amilyenek az ország bárme-
lyik más régiójában is elõfor-
dulnak, illetve nemcsak Ro-
mániában, hanem Kelet-Eu-
rópa más országaiban, példá-
ul Magyarországon is.
„Ezeklet a problémákat ön-
kormányzatról önkormány-
zatra, közösségrõl közösség-
re kell megoldani” – szögezte
le a kormányfõ-helyettes. 
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HIRDETÉS

Traian Bãsescu, Markó Béla, Nicolae Pãun és Eckstein-Kovács Péter elnöki tanácsos

Kovács Zsolt

Jégtorlaszokat robban-
tottak Háromszéken,

mert a megye több pontján
felgyülemlett jégtörmelék
elzárta a folyóvizek útját,
szakértõk szerint jelentõs az
árvízveszély. A Kovászna
Megyei Készenléti Felügye-
lõség szakembereit a hétvé-
gén elõször Erdõvidékre ri-
asztották. Akkor a Kormos
patakán, a baróti víztisztító
állomás közelében képzõ-
dött hatalmas jégtorlasz. A
készenléti tûzszerészek 37,4
kilogrammnyi robbanó-
anyaggal mintegy százezer
négyzetméternyi jégpáncélt
robbantottak fel. A hatórás

mûvelet során senki nem sé-
rült meg, és a Kormos-patak
mentén elhárult az árvízve-
szély. A Felügyelõséget teg-
nap újra riasztották, ezúttal
a felsõháromszéki Torja
község közelében, a Torja-
patakon keletkezett jégtor-
lasz. A pirotechnikai szak-
emberek ezt az akadályt is
sikeresen elhárították, tájé-
koztatta lapunkat Vasile
Sãdean ezredes, a Kovászna
Megyei Készenléti Felügye-
lõség helyettes parancsnoka. 

György Ervin prefektus
azonban sajnálattal közölte,
hogy Nagyborosnyónál
nem sikerült megakadá-
lyozni az áradást, és öt hek-
tár szántóföld került víz alá.

A lezúduló víz a helybeli
gazdaságokat nem veszé-
lyeztette. Uzon és Bikfalva
között egy helyen beszakadt
az út, de az autós közleke-
dés folyamatos az említett
útszakaszon. 

Ennél is súlyosabb a hely-
zet Dâmboviþa megyében,
ahol több települést vágott
el a külvilágtól az áradás és
kétezer ötszáz ember ma-
radt villanyáram, élelmiszer
és ivóvíz nélkül. 

A katasztrófa sújtotta
övezetben a Vöröskereszt
sietett a bajbajutottak segít-
ségére, de rendkívüli segélyt
ígért Emil Boc kormányfõ
és Vasile Blaga belügymi-
niszter is. 

Gyermekeket 
dolgoztattak

Illegális gyermekmunka-há-
lózatot lepleztek le a Fehér
megyei hatóságok, négy
esetben az áldozatokat azon-
nali állami gondozásba vet-
ték. A Fehér megyei Gyer-
mekvédelmi Szolgálat mun-
katársai szerint a 14 és 18 év
közötti fiatalok közül fog-
vatartóik többeket koldulás-
ra kényszerítettek. Az áldo-
zatokat az elkövetõk rendkí-
vül nehéz körülmények kö-
zött tartották fogva, több
érintett súlyos egészségkáro-
sodást szenvedett ezért, or-
vosi ellátásra szorul. A ható-
ságok felhívták a figyelmet
arra, hogy nemcsak a mun-
káltatók követtek el bûncse-
lekményt, de felelõsségre
vonhatók a fiatalok szülei is,
akik tudtak az embertelen
körülményekrõl.

Gyilkolt a botulizmus

Súlyos fertõzés következté-
ben elhunyt egy ötven éves
nõ Marosvásárhelyen. Az ál-
dozat három héttel ezelõtt
került kórházba Besztercén,
miután botulizmus-fertõzést
állapítottak meg nála. A csa-
lád szerint a nõ január 27-én
fogyasztott el egy olyan hal-
konzervet, amely a rendkí-
vül veszélyes clostridium
botolinum baktériumot tar-
talmazta. A Beszterce-Naszód
Megyei Állategészségügyi
Igazgatóság szerint azonban
a házilag eltett savanyú
uborkában telepedett meg a
végzetes baktérium. A botu-
lizmust élelmiszer-mérgezés
okozza, a betegség elhalálo-
zási aránya 30 százalék. 

Postásokat edzenek

Önvédelmi képzést biztosít a
rendõrség a postásoknak ál-
lapodott meg tegnap az Or-
szágos Rendõrfõkapitányság
vezetõje, Petre Tobã és a Ro-
mán Posta igazgatója, Tudor
Gabriel Bohãlþeanu. Az
együttmûködés célja, hogy a
pénzt kézbesítõ postások el
tudják látni saját és a náluk
lévõ összegek védelmét. A
posta azért kért segítséget a
rendõrségtõl, mert az utóbbi
idõben megszaporodtak a
postások elleni támadások.

RövidenNulla hulladék
a Kis Békás
szorosban
Csibi Márti

Nagyszabású környezet-
védõ projektet indít útjá-

ra a Hargita Öko Alpin
Klub, melynek célja egy hul-
ladékgazdálkodási rendszer
kiépítése a Hargita és Neamþ
megyék határán található
Háromkút – Békás települé-
sek körzetében. A Kis Bé-
kás-szoros ökológiai rehabi-
litálását, hulladékmentesíté-
sét és turisztikai kiépítését
célzó projekthez szükséges
8650 eurós anyagi támoga-
tást Izland, Liechtenstein és
Norvégia kormánya bizto-
sítja. Háromkút és Békás te-
lepüléseken jelenleg a szer-
vezett hulladékgyûjtés sem-
milyen formája nem létezik,
ezért a háztartási hulladé-
kok jelentõs részét a helyi la-
kosság a patakba dobja, így
az a szorosban halmozódik
fel. A Hargita Öko Alpin
Klub kezdeményezését a je-
lenlévõ Vasile Pruteanu,
Neamþ Megye Tanácsának
elnöke, valamint Oniga
Gheorghe, Békás község
polgármestere is üdvözölte,
ugyanakkor mindketten tá-
mogatásukról biztosították
az egyesületet. A kiemelten
fontos kezdeményezés to-
vábbi részeként szerzõdés-
ben rögzítik a feladatkörö-
ket, majd elkezdõdik a hul-
ladékgyûjtés és elszállítás
megszervezése a települése-
ken, az esetleges újraszeny-
nyezõdést megakadályozó
védõrácsok felszerelése, va-
lamint a szoroson áthaladó
turistaút kiépítése, turista-
jelzések felújítása, az áradá-
sok által elsodort pallók új-
jáépítése, kilátó- és pihenõ-
helyek kiépítése. A terv ki-
vitelezésre szabott kilenc
hónap júliusban jár le, az
egyesület partnerei  a gyula-
fehérvári Caritas gyer-
gyószentmiklósi Családsegí-
tõ Szolgálata, a Békás-szo-
ros – Nagyhagymás Nemze-
ti Park, a Gyergyószent-
miklósi Hegyimentõ Szolgá-
lat, a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség,
a csíkszeredai Kós Károly
Iskolaközpont és a gyer-
gyóditrói Puskás Tivadar Is-
kolaközpont. 

A szerzõ felvétele

Romacsúcs közjátékkal

Hóviharok után vízözön



Munkatársainktól

„Nem értem, miért okoz
ilyen feszültséget a maros-

vásárhelyi Mûvészeti Líce-
um ügye: megígértem, hogy
mindent megteszünk az isko-
la megmentéséért – nyilat-
kozta lapunknak Illés Ildikó
Maros megyei fõtanfelügye-
lõ-helyettes, akit a nagy múl-
tú intézetet érintõ vitáról kér-
deztünk. Az utóbbi hetekben
többször felmerült, hogy felé-
re csökkentik a mûvészeti
osztályok számát  Maros me-
gyében, mert ezekben az osz-
tályokban nem tudják tartani
a jövõre elõirányzott har-
mincfõs létszámot. A meg-
szorító intézkedés általános
felháborodást keltett, mert
ilyen jellegû képzés, magyar
nyelven, csak itt mûködik a
megyében. Szülõk egy cso-
portja internetes aláírásgyûj-
tésbe kezdett, tegnap esti lap-
zártánkig több mint kétezer
támogató jelezte, nem ért
egyet az osztályok megszün-
tetésével.

Diák nélkül nehéz

Illés Ildikó szerint nincs ok
aggodalomra. „Napok óta
ebben az ügyben nyilatko-
zok, nagyon nagy a nyomás
rajtunk. A szülõk nem értik,
hogy gyermekek nélkül nem
lehet osztályokat indítani –

teszi hozzá a tanfelügyelõ-
helyettes –, itt összefogott
munkára van szükség, hogy
az iskola megmeneküljön.”
Illés úgy véli, az iskola me-
nedzsmentjének is nagy a fe-
lelõssége. „Az iskola vezeté-
ségének kellene kiegészítõ
forrásokat találni, és megten-
ni mindent ahhoz, hogy mi-
nél több tehetséges gyereket
bevonjanak az oktatásba. Ha
nem lesz elég gyerek, akkor
hiába az akarat, nem lesz
fenntartható a képzés” – fi-
gyelmeztetett Illés, aki sze-
rint arra is figyelni kellene,
milyen körülmények és prog-
ram szerint tanulnak itt a di-
ákok. „Sokszor helyhiánnyal

küzdenek ebben az iskolá-
ban, a gyerekek pedig túlter-
heltek” – tette hozzá a fõtan-
felügyelõ-helyettes. 

Nem örülnek

Az iskola vezetõsége látha-
tólag két tûz közé került, a
megszorító intézkedések fon-
tosságát hangsúlyozó tanfel-
ügyelõség és az oktatásért
küzdõ szülõk között közvetít.
„Nem örül az iskola vezeté-
se, hogy a nyilvánossághoz
fordultunk az intézmény ér-
dekében – nyilatkozta la-
punknak Koreck Mária szü-
lõ, az online petíció egyik
kezdeményezõje. – Tegnap

írásban válaszolt beadvá-
nyunkra a tanfelügyelõség, és
azt szóban ismertette velünk
egy pedagógus, ám a vezetõ-
ség részérõl senki sem jelent
meg, hogy kérdéseinkre vála-
szoljon”. Az érintettek nevé-
ben nyilatkozó Koreck sze-
rint a tanfelügyelõség kétér-
telmûen fogalmazott a teg-
nap nyilvánosságot látott le-
iratában az iskola jövõjét ille-
tõen. „Egyelõre annyi hang-
zott el, hogy a következõ tan-
évben is lesz két, 25-25 fõs
magyar osztály. De kitétel-
ként ott szerepelt a harmin-
cas küszöb is, nem tudjuk, ez
a kritérium mikor és milyen
feltételekkel lép életbe” – is-

mertette a választ az érdekvé-
dõ szülõ, aki elmondta: to-
vábbra is írásos garanciát
várnak a tanfelügyelõségtõl. 

Király: garanciát vállal 
a tárca

Király András tanügyi ál-
lamtitkár az ÚMSZ kérdésé-
re elmondta, a minisztérium
garanciát vállal a mûvészeti
oktatást illetõen. „Ismertet-
tük a tanügyminiszter úrral a
marosvásárhelyi helyzetet,
amely nem egyedi az ország-
ban. Daniel Funeriu a kér-
désben állást foglalt: a tervek
szerint ez a típusú oktatás
emelt támogatást kap a kö-
vetkezõ tanévben, így ala-
csonyabb létszámú osztályok
mûködtetésére is mód lesz,
ebben az esetben nem kell
betartani a harmincas lét-
számkorlátot. 

Koreck Mária a szakállam-
titkár tájékoztatását csak
részben érezte megnyugtató-
nak. „Ez most biztatónak tû-
nik, de kérdés, hogy mi lesz
jövõre? Hányszor kell újra
kezdeni ezt a küzdelmet? A
mûvészeti oktatás jövõje saj-
nos annyira bizonytalan,
hogy a szülõk kétszer is meg-
gondolják, ide írassák-e a
gyermekeiket. Szinte minden
évben újrakezdõdik ez a cir-
kusz” – tette hozzá rezignál-
tan a szülõ. 
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Visszaszolgáltatják 
a kézdivásárhelyi
Petõfi mozit

Beiktatta átadási és átvételi
idõrendjébe a kormány a
kézdivásárhelyi mozi visz-
szaszolgáltatását, ennek ér-
telmében az épület a lehetõ
legrövidebb idõn belül az
önkormányzat tulajdonát
képezi majd – tájékoztatott
Kelemen Hunor kulturális
és örökségvédelmi minisz-
ter. A visszaadást követõen
Kézdivásárhely vezetõsége
dönthet arról, hogy mit
mûködtet az épületben. A
létesítmény ügyében Bokor
Tibor szenátor nyújtott be
interpellációt a kulturális
minisztériumhoz, amelyben
kérte a kézdivásárhelyi Pe-
tõfi mozi visszaszolgáltatá-
sát a helyi önkormányzat
tulajdonába. 

Féregvadászok 
és náci kanalak 

Féregvadászok, halálos ro-
botok és náci kanalak is
versengenek idén Nagy-Bri-
tannia legfurább irodalmi
elismeréséért, a legkülönö-
sebb címért odaítélt Diag-
ram Díjért. A gyõztes hat
kötet közül kerül majd ki.
Az 1978-ban alapított Diag-
ram Prize (Diagram Díj)
gyõztesét a nagyközönség
választja ki a hat verseny-
ben maradt cím közül a dí-
jat gondozó brit könyvpiaci
magazin, a The Bookseller
honlapján leadott szavaza-
tokkal. A nyertes mû címet
március 26-án hozzák nyil-
vánosságra. Az elmúlt
években olyan könyvek
nyerték el a Diagram Díjat,
mint a Bombproof Your
Horse (Tedd a lovad bomba-
biztossá) vagy a Living With
Crazy Buttocks (Õrült farpo-
fákkal az élet).

Államellenség 
a Rammstein
Fehéroroszországban

Az állam ellenségévé nyil-
vánították Fehérorosz-
országban a Rammstein né-
met rock együttest. A hard
rockot, a metált és az elekt-
ronikus zenét ötvözõ zené-
szek „ártalmasak az állam
rendjére” – derült ki az
Aljakszandr Lukasenka el-
nök támogatását bíró társa-
dalmi tanács hétfõi állás-
foglalásából, amelyet az
együttes március 7-re,
Minszkbe tervezett fellépé-
se elõtt tettek közzé. „A
Rammstein számai az erõ-
szak, a mazochizmus, a ho-
moszexualitás és más per-
verzitások hirdetõi, ame-
lyek szembe mennek a fe-
hérorosz érdekekkel – áll a
közleményben. – A koncert
engedélyezése hiba, amely
sokba kerülhet nekünk”. A
2009-ben alapított bizottsá-
got sok bírálat éri, amiért
korlátozza a gondolatsza-
badságot. Emberjogi szak-
értõk szerint Fehérorosz-
országban a közeli jövõben
ezen a téren nem is várható
javulás, mert egy év múlva
ismét elnökválasztást ren-
deznek.

Kánya Gyöngyvér, Budapest

A magyar olvasáskultúra
fejlesztése és a kortárs

magyar szerzõk megismerte-
tése érdekében tegnap elin-
dult a Márai Program Ma-
gyarországon. A magyar Ok-
tatási és Kulturális Miniszté-
rium, a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) és a Magyar
Könyvkiadók és Könyvter-
jesztõk Egyesülése összefo-
gásával megvalósuló prog-
ram magyar szerzõk jelentõs
mûveit juttatja el többek kö-
zött tizenöt határon túli ma-
gyar könyvtárba. „A 2010-
ben induló Márai Program
célja a magyar olvasáskultú-
ra fejlesztése, a nemzeti
kultúrkincs megõrzése és
széles körû hozzáférhetõvé
tétele a magyarországi és a
határon túli magyar könyv-
tárakba történõ célzott eljut-
tatása révén” – hangsúlyozta
Hiller István oktatási és kul-
turális miniszter tegnap Bu-
dapesten, a Márai Program
bemutatáskor. 

A több éves elõkészítés és
több hónapnyi közvetlen tár-
gyalás eredményeként janu-
ár helyett végül februárban
létrejött program idén a
klasszikus és kortárs szépiro-
dalomi, a gyermek- és ifjúsá-
gi mûveknek, a tudományos
és szakkönyveknek, vala-
mint az ismeretterjesztõ ki-
adványoknak és kéziköny-
veknek biztosít elsõbbséget.
„A pályázati listán a szépiro-

dalmi, gyermek- és ifjúsági
könyvek negyven százalék-
kal, a többi ágazat könyvei
hatvan százalékkal szerepel-
hetnek” – részletezte a mi-
niszter. 

A Márai Program keretén
belül a papíralapú könyvek
mellett hangoskönyvekkel is
lehet pályázni, ezek aránya
azonban nem haladhatja
meg a listán szereplõ mûvek
öt százalékát. A Márai Prog-
ram kedvezményezettjei el-
sõsorban és döntõ módon a
magyar szerzõk mûvei, így
az ajánlati listát véglegesí-
tõ testületnek prioritást kell
biztosítania a magyar mû-
veknek, legalább 65–35 szá-
zalék arányban. A program-
ba jelenleg 579 könyvtárat
vont be a minisztérium,
amelyek közül tizenöt hatá-
ron túli magyar kisebbségi
anyanyelvû könyvtár. A
kedvezményezett könyvtá-
rak egy ezer címbõl álló kí-
nálati listáról választhatnak
maguknak mûveket. 

„A tervek szerint a listára
csak magyarországi bejegy-
zésû, valamint határon túli
magyar kiadók nevezhetik
azokat a kiadványaikat,
amelyek az elmúlt három év-
ben jelentek meg. A végsõ
lista összeállításáról a tízfõs
Márai Testület dönt” – rész-
letezte Hiller. A Márai Prog-
ram végrehajtására – pályá-
zati keretek között – évi egy-
milliárd forintot biztosít az
NKA.

Röviden

Márai Program: évi 
egymilliárd az olvasásért

Megmenekül a Mûvészeti?

Festészet óra a marosvásárhelyi Mûvészeti Líceumban. Meddig bírják még cérnával?

HIRDETÉS

Fotó: archív
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Röviden

Farkas István

Tapsvihar, alufóliából készí-
tett „ezüstmedvék” és virág-

csokrok fogadták vasárnap éjsza-
ka a bukaresti Henri Coandã
Nemzetközi Repülõtéren a Ha fü-
tyülni akarok, fütyülök címû film
stábját. A 60. Berlini Nemzetközi
Filmfesztiválról hazatérõ Florin
ªerban rendezõ, Ada Condeescu
és George Piºtereanu színészek,
Cãtãlin Mitulescu forgatókönyv-
író, valamint Daniel Mitulescu
producer érkezését az éjszakai
óra ellenére is rajongók, barátok
és családtagok népes tábora vár-
ta, akiknek taps és hurrá kiáltása-
inak vihara valóságos színpaddá
változtatta a repülõtér terminál-
ját. Amint arról már beszámol-
tunk, a tegnap véget ért nemzet-
közi filmfesztiválon a román ren-
dezõ filmje kapta a zsûri nagydí-
jasának járó Ezüst Medvét, illetve
az Alfred Bauer-díjat, melyet a
fesztiválalapító emlékére adnak
át a legtöbb újítással rendelkezõ
alkotásnak. Az elért eredménnyel
ªerban az ötödik román rendezõ,
aki ily módon nemzetközi elis-
merést kapott.

Elnöki és közemberi 
elismerések

„Werner Herzog, a zsûri elnö-
ke a fesztivál gálavacsoráján sze-
mélyesen is gratulált nekem,
akárcsak a díjat átnyújtó Renée
Zellweger. A rendezõ hangsú-
lyozta, hogy tulajdonképpen két
díjat adott, ugyanis a díjak által
egy felkiáltójeles elismerésben is
részesültem” – áradozott hazaté-
rése után a román rendezõ.  A
resicai filmest a díjátadó után

Traian Bãsescu államfõ hívta fel.
„A legjobb romániai vonatkozá-
sú dolog, amirõl az utóbbi hóna-
pokban hallottam” – melengette
a rendezõ szívét az államfõ, aki a
film stábját egy cotroceni kávé-
zásra is meginvitálta. A berlini
vetítéseken jelen levõ stábtagok
egyöntetûen azt nyilatkozták,
hogy a nemzetközi közönségnek
láthatólag tetszett a román pro-
dukció. „A legnagyobb rendezõk
is gratuláltak nekünk, és mind-
annyian azt mondták, nagyon
tetszett a film. Voltak olyan né-
zõk, akik remegõ hangon gratu-
láltak, és elmondták, hogy a vége
feliratot már könnybe lábadt

szemmel ülték végig” – mesélte a
repülõtéren a fõszereplõ Silviut
alakító George Piºtereanu.

Klasszikus, 
megható, sikeres

A nemzetközi szaksajtó egyön-
tetûen elismerõen nyilatkozott az
elsõfilmes Florin ªerban nagyjá-
tékfilmjérõl, mely Andreei
Valean azonos címû színdarabját
adaptálta vászonra. A film kö-
zéppontjában egy klasszikus bör-
tön-sztori áll, – Silviu négy év le-
töltött szabadságvesztés után, a
szabadulása elõtt négy nappal
úgy dönt, hogy megszökik a fegy-

házból – amely azonban a mû-
vészfilmes kifejezõeszközök ha-
tására nem vedlik át a közhelyes-
ség mocsarába.

„Florin ªerban filmje elsõ osz-
tályú, az általa – és Adrian Sitaru
rövidfilmes által – bezsebelt díjak
bizonyítják, hogy nem román új-
hullámról van szó, hanem egye-
nesen szökõárról” – fogalmazott
a Gândul címû napilapnak Irina
Margareta Nistor filmkritikus.

„A középdöntõben 
voltunk”

A rendezõ tegnap a HotNews
hírportálon tartott online sajtótá-
jékoztatót. Az ÚMSZ kérdésére
elmondta, véleménye szerint a
román filmek külföldön sokkal
nagyobb megbecsülésnek örven-
denek, mint itthon. „Aranypál-
mát nyerni annyit jelent, mint
labdarúgóvébét nyerni. A mi ber-
lini díjaink… Hm… A közép-
döntõben voltunk. Nem hoztuk
el a kupát, de elhoztuk a két fo-
gantyúját, és azok, akik meg-
nyerték, nem tudják megtartani a
kezükben” – fogalmazott
metaforikusan a rendezõ. La-
punk azon kérdésére, hogy véle-
ménye szerint a román újhullám
meddig lesz nyereséges „vállal-
kozás” a nemzetközi fesztiválo-
kon, ªerban elmondta, hogy sze-
rinte nem hullámról, sokkal in-
kább tehetséges emberek mun-
kásságáról van szó. „Hogy med-
dig leszünk jelen a nemzetközi
fesztiválporondon? Addig amed-
dig jó filmeket tudunk készíteni.
Vannak nemzetek, akik már rég
elkezdték, s még most sem hagy-
tak alább” – bizakodott a lapunk-
nak nyilatkozó rendezõ. 

Aki autópályához közel lakik, korábban szá-
míthat érelmeszesedésre, mint kevesebb ki-
pufogógázt belélegzõ embertársai. Svájci,
kaliforniai és spanyol kutatók vizsgálatuk-
ban az autóközlekedésbõl származó levegõ-
szennyezés érkárosító hatását figyelték.
Olyan felnõtteket vizsgáltak, akik az autó-
pályához közel laktak, illetve a közlekedéstõl
távol, jó levegõjû környezetben. Arra jutot-
tak, hogy az autósztrádák közelében élõk
nyaki verõerei évente átlagosan 5,5 mikro-
méterrel lettek vastagabbak, ami kétszerte
nagyobb mértékû érszûkületveszélyt jelent,
mint a tiszta levegõn élõké. Azt is kimutat-
ták, hogy az autópályákhoz közeli területe-
ken a motorfüstbõl eredõ, mikroszkópos mé-
retû szennyezõdés is jóval több.
Román tudósok közben azt vizsgálják, ho-
gyan hat az emberi szervezetre, ha valaki
tartósan sztrádaépítési ígéretek közelében él.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazógép

Hazatért az új nemzeti hõs

Kathryn Bigelow A bombák földjén címû filmje valósággal lesöpörte
az Avatart a Brit Film- és Tévémûvészeti Akadémia (BAFTA) lon-
doni díjkiosztóján. James Cameron bevételi rekordokat döntõ
háromdimenziós fantáziaeposzának csak két elismerés jutott. A
bombák földjén viszont elvitte a legjobb filmnek, a legjobb ren-
dezõnek, a legjobb eredeti forgatókönyvnek, a legjobb
fényképezésnek, a legjobb vágásnak és a legjobb filmhangnak járó
díjat. A legjobb férfi fõszereplõnek járó idei BAFTA-díjat Colin
Firth (A Single Man) érdemelte ki, a legjobb nõi fõszereplõ Carey
Mulligan (An Education – Egy lányról) lett.

Bombasiker az idei BAFTA-n
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A Hunyad Megyei Reformá-
tus Egyházközség templo-

mait ismertetõ interaktív CD-t
mutattak be hétvégén a
Vajdahunyadi Magyar Házban.
Az összeállítás egyik támoga-
tója és a bemutató társ-házi-
gazdája Winkler Gyula euró-
pai parlamenti képviselõ, az
RMDSZ Hunyad megyei szer-
vezetének elnöke volt. A ren-
dezvényen lelkipásztorok, civil
szervezetek képviselõi,
RMDSZ-elnökök és a cser-
nakeresztúri Faluturizmust
Promováló Egyesület képvise-

lõi vettek részt. A jelenlevõket
Dézsi Attila, Hunyad megyei
prefektus köszöntötte.

„A dél-erdélyi szórványban a
magyar mûemlékek sokszoros
veszélynek vannak kitéve. A
mûemléktemplomok sok eset-
ben olyan településeken van-
nak, ahol ma már sajnos nincs
magyar gyülekezet, így nincs,
aki gondozza az évszázados ér-
tékeket. Ezért fontos ez a kez-
deményezés, hiszen felkiáltó-
jel, vészharang, amely figyel-
meztet arra a veszélyre, hogy
elveszíthetjük épített öröksé-
günket” – mondta a bemutatón
Winkler Gyula. Az RMDSZ

európai parlamenti képviselõje
szerint sürgõs cselekvésre van
szükség. „Összefogásra van
szükség, hogy a legfontosabb
értékeinket megmentsük, egy
olyan megyei programot kell
kidolgoznunk, amelynek segít-
ségével ezt kivitelezhetjük, és
amelyre pályázati úton anyagi
forrást is tudunk biztosítani” –
hangsúlyozta Winkler Gyula.
Az EP-képviselõ elmondta, a
feltérképezésnek abban is nagy
hasznát látja, hogy a dél-erdé-
lyi magyar mûemlékek megje-
lentek a világhálón, ami vonz-
erõt jelenthet a magyar turisták
számára. 

MTI

Testi sértés és garázdaság vád-
jával állítják bíróság elé Sean

Pennt, amiért az amerikai színész
Los Angeles elõkelõ Brentwood
negyedében bántalmazott egy
paparazzot. Sean Pennek márci-
us 22-én kell megjelennie a bíró-
ság elõtt. Ha bûnösnek találják,
másfél évi börtönre is ítélhetik. A
színésznek már korábban is volt
összetûzése egy fotóssal. 1987-
ben egy forgatáson kapott össze
egy lesifotóssal, amiért 60 napi el-
zárásra ítélték. Végül 30 napot
töltött a rács mögött. 

Médiapolitikai javaslatcsomag 
az EMNT-tõl

Médiapolitikai javaslatcsomagot terjesztett
elõ Marosvásárhelyen Boros Zoltán televízi-
ós szakember, EMNT alelnök, az idén má-
sodik alkalommal megrendezett EMEF-
tanácskozás hétvégi ülésén. A javaslatcso-
mag azt tartalmazza, hogy az összeállítók
szerint milyen fejlesztési stratégia lenne a
megfelelõ a nyomtatott és elektronikus saj-
tó, internet és multimédia területein, de arra
is kitér, hogy milyen lépéseket kellene indít-
ványozni a romániai média-hatóságoknál
(az Országos Audiovizuális Tanács, a Köz-
szolgálati Rádió és Televízió igazgató taná-
csai), illetve a lehetséges magyarországi és
EU-s forrás-intézményeknél. 

Börtönbe kerülhet Sean Penn

Florin ªerban (középen) nemzeti hõsként fogadták Bukarestben

Dél-erdélyi mûemlékek a neten 

Az Oscar-díjas Sean Penn mára már visszaesõ fotóverõsként vonult be a filmtörténelembe

Rossz ötlet volt bezárni 
az „álomboltokat”?

Az Új Magyar Szó internetes olvasói szerint
rossz döntés volt az etnobotanikus készít-
ményeket árusító üzletek bezárása. A 
maszol.ro szavazógépen feltett legutóbbi kér-
désünkre (Ön szerint jó döntés volt bezárni
az etnobotanikus készítményeket forgalma-
zó üzleteket?) válaszoló olvasóink többsége
amellett foglalt állást, hogy ezeknek a bol-
toknak továbbra is engedélyezni kellett vol-
na a mûködést. A kérdésre válaszolók csu-
pán negyede vélekedik úgy, hogy a bezárás
jó döntés volt.

E heti kérdésünk:
Ön szerint Victor Ponta elnökletével mennyiben
nyílik új korszak a PSD történetében?

1. Nagyon
2. Egyáltalán
3. Nem tudom
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Duna színpad
10.35 Szülőszoba
11.30 Család-barát –
Szolgáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.20 Az alkotás útja
15.45 Négyszemközt a
történelemmel
16.10 A világörökség
kincsei
16.35 Visszatérés ping-
vinvárosba
18.00 Zorro (kalandfilm-
sor.)
18.30 Térkép – Integrá-
ciós magazin
19.00 Híradó, Sport
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
tévéfilm sor.)
21.00 Szerelmi hadvise-
lés (angol-NSZK vígj.)
22.35 Híradó, Sport
22.45 Közbeszéd - Aktu-
ális háttérműsor
23.10 Váltó – Gazdasági
Híradó
0.10 Kié ez a dal?
23.25 David Alagna:
Egy halálraítélt utolsó
napja
1.45 A megtalált idő
2.05 Himnusz
2.10 Híradó (ism.)

RTL Klub, 15.20
Szóbeszéd

Grace King Bichon álomvilágban él. Minden tökéletes körü-
lötte: a férj, a gyerek, a ház. De egy nap, amikor megpillant-
ja férjét, amint egy másik nővel csókolózik, rá kell jönnie,
hogy ő csak egy baba a boltban. Nincs más választása, a sa-
ját kezébe veszi a sorsát és húga, Emma segítségével valódi
nőt farag magából, aki képes visszahódítani a férjét, Eddie-t,
és kilépni a társadalmi elvárások sodrásából.

Antena 1, 20.30
Inferno

A sivatagi város, Inferno lakóit a Rykerek és a Raverek tart-
ják rettegésben. Egy alkalommal Matt, Jesse és Pete Ryker
alaposan helybenhagynak egy öngyilkosságra készülő sze-
rencsétlen flótást, Eddie Lomaxot, akitől miután összever-
ték, elrabolják pisztolyát és a motorját, majd sorsára hagy-
ják. Eddie-re rátalál egy öreg csavargó, Jubal Early, aki ma-
gával viszi és addig ápolja, míg megmenti az életét.

film+, 22.10
Alkonyattól pirkadatig

Két veszedelmes bűnöző tart a mexikói határ felé. Sokadik
véres bulijukon vannak túl, majdnem lekapcsolja őket az FBI,
ezért forróvá válik a lábuk alatt a talaj. A mexikói Carlos
megígéri nekik, hogy a határ túloldalán menedéket biztosít
számukra. A Gecko fivérek Fuller tiszteletes családjának la-
kókocsiját veszik igénybe. Megegyeznek, hogy a határon túl
szabadon engedik őket.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.55 Téli Olimpia 2010 -
Vancouver
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Sorstársak
11.40 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Schiff - Haydn soro-
zat
15.05 Másfélmillió lépés
Magyarországon
15.40 Szabadlábon Zemp-
lénben
17.25 Találkozás az afrikai
kultúrával
18.15 Benyovszky Móric és
a malgasok földje
18.45 Balett ABC Henriet-
tel
18.55 Kormányváró
19.20 Ez történt Ma Reg-
gel
20.35 Marci (rajzfilm sor.)
20.50 Caillou (rajzfilm sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lova-
sa (ausztrál filmsor.)
22.15 Casanova (angol
minisor.)
23.40 Záróra
0.30 Vezérlő fény (am.
sor.)
1.10 Bűvölet (olasz sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL-hírek - Déli ki-
adás
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 Szóbeszéd (ameri-
kai romantikus vígjáték)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói té-
véfilm sorozat)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar tévéfilm soro-
zat, 1998)
Közben: RTL-hírek
22.20 Vaklárma 
(amerikai vígjáték,
1989)
Utána: RTL-hírek
0.30 Bűn (amerikai kri-
mi, 2003)
2.35 Reflektor – Sztár-
magazin
2.55 Műsorszünet

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.30 A szerelem nevé-
ben (német vígj.)
14.20 Kvízió - Telefonos
játék
15.50 Dokik (amerikai
filmsor.)
16.25 Charly, majom a
családban (német film-
sor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (am. filmsor.)
18.30 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán - Ven-
dégváró valóság-show
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Doktor House
(am. filmsor.)
23.20 Született felesé-
gek (amerikai vígjáték
sor.)
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai filmsor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
3.10 Blanche, a bosszú-
álló angyal (francia
vígjáték)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai
show-műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

11.35 Smallville 12.25
A férfi fán terem 13.15
A nagy házalakítás 14.05
A pokol konyhája 15.10
Nyomtalanul 16.00
Nyomtalanul 16.50 CSI:
Miami helyszínelők 17.40
A férfi fán terem (am.
vígjáték sor.) 18.25 A
pokol konyhája 19.30 A
nagy házalakítás 20.15
Két pasi - meg egy kicsi
21.35 CSI: Miami hely-
színelők 22.20 Nyomta-
lanul (amerikai krimi-
sorozat)   

7.00 Hírek 11.05 Infor-
máció 12.05 Labdarúgás:
Benfica Lisabona - Hertha
Berlin 13.05 Fogadás a
félelemmel 14.05 Külön
kiadás 15.00 Hírek
16.00 BoxBuster: Juan
Diaz - Paul Malignaggi
17.00 Sportos pontos idő
18.00 Hírek 19.05 Infor-
máció 20.05 Fogadás a
félelemmel 21.00 Hírek
22.00 Wrestling Super-
stars 23.00 BoxBuster:
Floyd Mayweather – Car-
los Baldomir 

9.15 Kaméleonok (soro-
zat) 10.30 Szerelmek (so-
rozat) 11.30 Teleshopping
11.45 Életképek (sorozat)
14.30 Aniela (sorozat)
15.30 Elrabolt sorsok
(filmsorozat) 16.30 Sze-
gény Mária (filmsor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevében
(filmsorozat) 19.30 Kamé-
leonok (filmsor.) 20.30
Aniela (filmsor.) 21.30 In-
dia 22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 Terra Nostra
(filmsor.)    

8.25 A bűnös áldozat
(amerikai thriller) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Wicker Park (amerikai
dráma) 15.15 Férjhez
mész, mert azt mondtam!
(amerikai vígj.) 17.10
Aranyeső Yuccában
(western-vígj.) 20.25 Biz-
tosítási csalás (akcióf.)
22.10 Alkonyattól pirka-
datig (amerikai akcióf.)
0.05 Dr. Halál (amerikai
horror) 1.50 Halálos lecke
(thriller) 3.25 Sin City
(amerikai akcióf.)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet (soro-
zat) 10.00 Menyet anyá-
nak 12.30 Hírek 13.00
Egy újabb sors 15.00
Mondd mennyibe kerül
16.00 Terefere Bahmu-
val (talk show) 18.30 Hí-
rek 19.30 Menyet anyá-
nak (reality show) 20.30
Ég veled, de szeretlek!
(reality show) 22.00 Tit-
kos terv (kan. akciófilm,
2001) 0.00 A múmia le-
gendája (amerikai thriller,
1997)   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sorozat) 11.00 Viktó-
ria titka (amerikai filmdrá-
ma) 13.00 McLeod lányai
(auszt. sorozat) 14.00
Amy-nek ítélve (filmsoro-
zat) 15.00 Kisvárosi gyil-
kosságok (filmsorozat)
17.00 Charlie angyalai-
nak másik élete (dráma)
19.00 Amy-nek ítélve
(amerikai filmsor.) 20.00
Nyughatatlan Jordan
21.00 A médium (krimiso-
rozat) 22.00 A férjem vé-
delmében (sorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondola-
tok
6.50 Ma Reggel
10.00 Téli Olimpia
2010 - Vancouver
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok
(magyar filmsorozat)
14.30 Hrvatska kroni-
ka - Horvát nyelvű nem-
zetiségi magazin
15.05 Ecranul nostru -
Román nyelvű nemzeti-
ségi magazin
15.35 Kormányváró
16.05 Téli Olimpia
2010 - Vancouver
(ism.)
18.15 Körzeti híradó
18.25 Híradó
18.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilm-
sor.)
19.25 A palota ékköve
(dél-koreai filmsorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Yorkshire-i szív-
ügyek (angol drámaso-
rozat)
21.55 Téli Olimpia
2010 – Vancouver
0.40 Az Este - Szerda
1.05 Prizma
1.20 Hírek, Sport

7.00 Jégkorong: Playoff
4
9.40 Hírek, sport,
időjárásjelentés
10.10 Szerelmes Don
Juan (sor.)
11.15 Labdarúgás UEFA
Champions League 
12.05 Sziluett-recept
12.45 Titkok a palotában
(sor.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Eurovision 2010
14.50 Olimpiai info
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársa-
ink
16.00 Együttélések
16.55 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
18.25 Titkok a palotában
(koreai filmsor.)
19.40 Olimpiai info
19.50 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 UEFA Champions
League - stúdióbeszélge-
tés
21.40 Labdarúgás: Inter-
nazionale Milano -
Chelsea
23.50 UEFA Champions
League - stúdióbeszélge-
tés
0.15 Hírek, sport,
időjárásjelentés
0.30 UEFA Champions
League 

7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 A fekete özvegy
(amerikai film, 1987, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
1973, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Stephanie Daley
(amerikai filmdráma,
2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, Sport
20.30 Úszó erőd (francia-
amerikai akciófilm, 1992)

22.15 State és Románia
(román filmsorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Chuck (amerikai
sor.)
1.00 Úszó erőd (francia-
amerikai akciófilm, 1992,
ism.)
3.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárás

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Lessie (amerikai-ka-
nadai filmsor.)
12.00 Sheena (am. film-
sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Simona
Gherghe
14.00 A folyó (amerikai
filmdráma, 1984, ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés Alina Pe-
trescuval
20.30 Inferno (amerikai
akciófilm, 1999)

22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés  (ism.)
23.30 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
0.45 Inferno (amerikai ak-
ciófilm, 1999, ism.)
2.30 Sheena (am. film-
sor., ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Viharsólyom (ameri-
kai filmsorozat, ism.)
8.20 Sport Florentinával -
sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Autófórum
9.30 Blitz ingatlan
10.00 Galileo (ism.)
10.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
11.30 Médium (amerikai
filmsor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Sodró lendület
(amerikai vígjáték, 2004,
ism.)
16.15 Lököttek (vígjáték-
sorozat)
17.15 Galileo
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők króniká-
ja – szórakoztató műsor

22.30 Lököttek (vígjáték-
sorozat)
23.15 NCIS (filmsor.)
0.15 Gyilkos számok
(amerikai krimisorozat)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Végzetes másodpercek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink - Tetová-
lók
12.00 Tönkre vágva - Éjsza-
kai műszak
13.00 Hogyan csinálják? –
Erdőtüzek/kipufogógáz
14.00 Túlélés törvényei -
Oregon
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Acélhordó
17.00 Állítólag... - Ólom-
gömb
18.00 Újjáépítők

19.00 X-Machines - Szuper-
gépek
20.00 Túlélés törvényei -
Válogatott kalandok
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másodper-
cek
22.30 A túlélés törvényei –
Írország
23.30 Viharvadászok 
0.30 Rács mögött 
külföldön

7.30 Csodák (olasz film-
sorozat, ism.)
8.10 Amerikai nagybá-
csi 2 (olasz vígjátékso-
rozat)
10.00 Folklórműsor
(ism.)
10.50 Eurovision 2010
11.00 A Retyezát jégpa-
lotái
11.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.10 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010 (ism.)
17.00 Olimpiai info
17.15 Labdarúgás: UEFA
Champions League
(ism.)
18.00 Euronews
18.15 Csodák (olasz
filmsor.)
18.45 Berlin, Berlin 
(német filmsorozat)
19.20 A Retyezát jégpa-
lotái
20.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010 - Alpesi sí
22.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Férfi Jégko-
rong
22.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
0.30 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010 - Alpesi sí
1.55 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010 - Futó sí

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely  12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvi-
lág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjszakát 21.00 Rá-
diószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: evangélikus
egyház műsora 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek, rendezvényajánló, műsorism. 16.15 Ineteraktiv
szolgáltató műsor meghívottal. 17.00 Nap-óra 17.30 Jazzma-
gazin 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden   
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Ma Alfréd nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
Az Alfréd germán erede-
tû férfinév, elemeinek je-
lentése: tündér és tanács.
Holnap Mátyás napja
van.

Évforduló
• 1443-ban született I.
(Hunyadi) Mátyás ma-
gyar és cseh király.
• 1455-ben Johannes Gu-
tenberg elkezdte nyom-
tatni az emberiség elsõ
nyomtatott könyvét, a
Bibliát.
• 1997-ben skót tudósok
bemutatták a sajtónak
Dolly-t, az elsõ sikeresen
klónozott emlõst.

Recept
Elzászi rakott lepény
Hozzávalók: 25 dkg
liszt, 1 csomag friss élesz-
tõ, 4 fej vöröshagyma, 5
dkg vaj, 1 evõkanál olaj,
25 dkg füstölt szalonna,
15 dkg krémsajt, 2 dl tej-
szín, bors, só.
Elkészítése: A tésztát
elõzõ nap kell elkészíte-

ni. Az élesztõt langyos víz-
ben felfuttatjuk, majd a
liszttel, az olajjal és egy csi-
petnyi sóval sima masszává
gyúrjuk. Szobahõmérsékle-
ten két órát állni hagyjuk,
majd másnapig lefedve hû-
tõbe tesszük. Újból átgyúr-
juk, majd téglalap alakúra
nyújtjuk. A hagymát apró-
ra vágjuk, az olaj meg a vaj
keverékében megfuttatjuk,
és sóval, borssal ízesítjük.
A szalonnát felkockázzuk,
lobogó vízben puhára fõz-
zük, majd lecsöpögtetjük.
A tésztát tepsibe simítjuk, a
hagymával és a szalonnával
megszórjuk. A sajtot a tej-
színnel simára keverjük, só-
val, borssal ízesítjük, és a
tortára simítjuk. Meleg sü-
tõben készre sütjük. Rög-
tön tálaljuk.

Vicc
– Mi leszel, ha nagy leszel,
Pistike?
– Még nem tudom. Anyu-
kám azt akarja, hogy le-
gyek valaki, apukám meg
azt akarja, hogy inkább
dolgozzak valamit.

2010. február 23., kedd   www.maszol.ro

A magány az elmének az, ami
a diéta a testnek. Kevés olyan
dolog van, amitõl jobban fél-
nénk, mint a magánytól. Pe-
dig a magány pillanatai a
megnyugvás, a számvetés és
az elõretekintés ideje, egyfajta
megtisztulás és erõgyûjtés. Az
üresség, a hiány nem feltétle-
nül rossz vagy káros. Ahogy a
diéta és a böjt hasznos a test-

nek, és az erõgyûjtés fontos lépé-
se, akképpen a magány is felké-
szíti a lelket a találkozásokra.
Mert találkozni nem lehet felké-
születlenül, a találkozásokra fel-
készülni pedig csak magányo-
san lehet. Ennek ellenére az em-
ber gyakran megfosztja magát a
magánynak ezektõl a nagyszerû
pillanataitól. Azért, mert fél ön-
magával egyedül maradni.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Mostanában nem annyira a
munkája minõségére, mint
személyiségére, kellemes stílu-
sára figyelnek fel.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Valóra válthatja elképzeléseit.
Érzelmi élete is kiteljesedni
látszik. Fontos, hogy nyílt,
õszinte választ adjon annak,
aki arra érdemes.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Apró ügyek intézésével telik a
mai nap. Hosszan elbeszélget
egyik ismerõsével, és lehet,
hogy ismeretségük barátsággá
alakul.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Derûsen ébred, kellemes elfog-
laltság várja, és ez kedvez a
hangulatának. Minden megy,
mint a karikacsapás. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Volt szerelme, akit nem tud fe-
ledni, szintén szép emléket õriz
Önrõl. Ha mindketten szaba-
dok, talán úgy döntenek, hogy
újra találkoznak. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Gyakorlatiasabb magatartás-
ra lenne szükség, ha szeretne
megfelelni a munkahelyén.
Ma gyakorolhatja az alázatot
és a kitartást. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A gondok tönkreteszik a nyu-
galmát, ha nem tud véget vet-
ni az aggodalmaskodásnak.
Józan mérlegeléssel megköny-
nyítheti a problémák megol-
dását.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Környezetében többen is azon
mesterkednek, hogy megront-
sák. Ne a visszavágáson törje a
fejét, hanem a megoldáson.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egyre több áldozatot kell hoz-
nia sikerei érdekében. Azon ér-
demes elgondolkodnia, milyen
értékeket kell feláldoznia, és
mit kap cserébe. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Csodálatosan szép napja van
ma. Egy hirtelen jött ötlettel
sikerül megoldania egy rég hú-
zódó problémát. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Örömmel végzi munkáját,
mert látja, hogy sikeres és érté-
kelik. Arra törekszik, hogy
mindig javítson, szépítsen a
dolgokon.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy feladatot nagy kihívásnak
ítélt elsõ látásra, de remekül
vette az akadályokat és hamar
a végére is járt. 
Kivívta mások csodálatát,
tiszteletét.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata

11

Február 23., kedd
Az év 9. hete, eltelt 54 nap, hátravan 311 nap

Látomás

Szerkesztõség és kiadó: 

013 701 Bukarest, P-þa Presei
Libere nr. 1, corp B, etaj III, 
cam. 342-353 Telefon: 031/405-4088, 
Fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Bíró Béla, Lokodi Imre, 
Székedi Ferenc, Szûcs László 

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális),

Bogdán Tibor (Háttér), Darvas

Beáta (Kultúra), Nagy Vajda Zsuzsa

(Gazdaság), Turós-Jakab László,

Vásárhelyi-Nyemec Réka (Sport),

Farkas István (Média), Orosz Anna

(Életmód), Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Biró Vitus 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0728-780582 (Kolozsvár), Totka

László – 0770-101571 (Nagyvárad),

Horváth István – 0788-822442 (Csík-

szereda), Kovács Zsolt – 0788-715766

(Sepsiszentgyörgy), Csibi Márti – 0749-

462069 (Gyergyószentmiklós), Kánya

Gyöngyvér – +36 20 532 8751 

(Budapest), Mayla Júlia – 0745-

682401 (Beszterce), Fleischer Hilda –

0788-715712 (Bukarest), Sike Lajos –

0788-715687 (Szatmárnémeti), Tamás

András – 0744-781709 (Nagyenyed) 

Képszerkesztõ: 
Tofán Levente

Grafikus: 
Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Mihãiþeanu Albert 

Kiadja a Scripta Kiadó Rt.

Adminisztrációs igazgató: 
Szentiványi Márta

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739, Erdõs
Lajos – 0741-424094 (Gyergyó)
Gyurka Lajos – 0788-488740
(Hargita), Tósa András –  0788-715481
(Kolozs, Szilágy)

Jogtanácsos: 
Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  és a

szerkesztõségben. Elõfizethetõ a Ro-

mán Postánál  (katalógusszám:

19302), a Rodipet-kirendeltségeknél,

pénzutalvánnyal (mandat poºtal)

közvetlenül a szerkesztõségnél és elõ-

fizetés-szervezõinknél. Forgalmazza

a Rodipet és magánterjesztõk.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

A Romániai 
Példányszám-auditáló 
Hivatal (BRAT) tagja 

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK



ÚMSZSPORT2010. február 23., kkeedddd www.maszol.ro 12

Röviden
Pályára lép a címvédõ

A múlt heti összecsapások után ma és hol-
nap a másik négy nyolcaddöntõs párharc
is megkezdõdik a labdarúgó Bajnokok Li-
gájában. Ma a címvédõ FC Barcelona is
pályára lép, mégpedig Németországban
játszik a Ciprian Maricát foglalkoztató
Stuttgarttal. A 21.45 órakor kezdõdõ talál-
kozót az RTV1 és a TV2 közvetíti. A mai
másik összecsapás az Olimpiakosz–Bor-
deaux meccs lesz.

Továbbjutásra tör a Benfica

A továbbjutás a tét a labdarúgó Európa Li-
ga tizenhatoddöntõjében, amelynek egyik
visszavágóját már ma koraeste lejátszák. A
Lisszaboni Benfica a Herthát fogadja a ber-
lini 1-1-es döntetlen után. A többi összecsa-
pás, köztük az Urziceni–Liverpool találkozó
csütörtökön lesz.

Vâlceai siker a Viborg ellen

Rangadót nyert vasárnap este a Râmnicu
Vâlcea-i Oltchim nõi kézilabdacsapata, 27-
26-ra legyõzte a vendég Viborgot a Bajno-
kok Ligája fõcsoportjában. A román bajnok
ezzel közel került a továbbjutáshoz, hiszen
a második kvartett élén áll. A gyõr az elsõ
csoportban szerepel, és jelenleg második a
Larvik mögött.

Spanyolországban a pólósok

Pontevedrában szerepel ma este Románia
felnõtt férfi vízilabda-válogatottja a Világli-
gában. A harmadik európai csoportban sze-
replõ trikolórok korábban bravúros, 9-7 ará-
nyú gyõzelmet arattak hazai pályán a spa-
nyolokkal szemben, és jelenleg a kvartett
második, még továbbjutást jelentõ helyén
állnak. A négyes másik összecsapása a Szer-
bia–Törökország meccs lesz.

Tömeges letartóztatások 
Törökországban

Hetvenhét személyt vettek õrizetbe Török-
országban, akiket a közelmúltbeli bundabot-
rányban való részvétellel gyanúsítanak. A
rendõrség tegnapi tájékoztatása szerint az
elõállítottak közül 41-et a kihallgatás után
szabadlábra helyeztek, a többiek elõzetes le-
tartóztatásban vannak, és bûnszervezetben
való részvétellel gyanúsítják õket, melynek
során játékosokat és edzõket fizettek le, és
mintegy húsz törökországi mérkõzés ered-
ményét manipulálták. Isztambuli sajtóérte-
sülések szerint a nemzetközi fogadási maf-
fia mintegy 50 millió eurós nyereségre tett
szert a megbundázott találkozók révén.

Söderling elõrelépett

A múlt héten Marseille-ben negyeddöntõs
svéd Robin Söderling már hetedik a férfi
teniszezõk legfrissebb, tegnap kiadott világ-
ranglistáján, miután megelõzte a Memp-
hisben címvédõként csak a legjobb nyolcig
jutott amerikai Andy Roddickot. Az élen
továbbra is Roger Federer, Novak
Djokovic, Rafael Nadal a sorrend. Victor
Hãnescu egy helyet javított, így jelenleg a
44. pozícióban áll.

Újra ringbe lép Holyfield?

A Las Vegas Review Journal szerint az eddig
már többször elhalasztott Frans
Botha–Evander Holyfield találkozó ügyét
ismét leporolták. Úgy fest, a két veterán
profi ökölvívó április 17-én, Las Vegasban
mégis összecsaphat egymással – adta hírül
a profibox.hu.

Visszasorolták McCabe csapatát

A Kínai Labdarúgóliga a másodosztályba
sorolta vissza a bundabotrányba keveredett
Csengtu Blades és a Kuangcsu GPC alaku-
latát. Elõbbi annak a Kevin McCabenek a
tulajdonában van, aki a Ferencváros futball-
klubját is birtokolja.

Neuner-dupla az olimpián
Olimpia

Hírösszefoglaló

Magdalena Neuner duplá-
zott, és a sílövõk 10 km-es ül-

dözéses versenye után a 12,5 km-
es tömegrajtos viadalt is meg-
nyerte a vancouveri téli olimpián.
A német biatlonos mögött az
orosz Olga Zajtceva lett a máso-
dik, míg a szintén német Simone
Hauswald a bronzérmet szerezte
meg. Romániát ebben a számban
csak Tófalvi Éva képviselte, ám
az erdélyi sportolónak ezúttal
nem ment a lövészet, és ötöt is hi-
bázott. Ezzel a teljesítményével
csak a 23. helyet szerezte meg. A
férfiak 15 km-es tömegrajtos via-
dalát az orosz Jevgenyij Uszt-
jugov nyerte meg.

Az alpesi sízõknél az amerikai-
ak klasszisa, Bode Miller ért fel a
csúcsra, aki három ezüst- és egy
bronzérem, továbbá négy világ-
bajnoki cím után most végre
megnyerte pályafutása elsõ olim-
piai aranyát, miután gyõzött a
férfiak szuperkombinációs szá-
mában. Az Egyesült Államok
versenyzõje mögött a horvát
Ivica Kostelic lett a második, míg
a svájci Silvan Zurbriggen a har-
madik helyen zárt.

Gyorskorcsolyában a nõk
1500 méteres számában, a négy
éve Torinóban 3000 méteren
olimpiai bajnok, 1500-on pedig
bronzérmes holland Ireen Wüst
gyõzött, míg a síakrobaták most
debütált krossz számában a
svájci Michael Schmidt lett az
aranyérmes.

A magyarországi sportolók kö-
zül a Hoffmann Nóra–Maxim
Zavozin-jégtáncpáros folytatta
menetelését, és csárdásuk után a
14. helyen állnak. Szereplésüket
az idõeltolódás miatt itteni idõ
szerint hajnalban zárták a kûrrel.
A mai versenynapon négy szám-
ban osztanak érmeket: gyorskor-

csolyában a férfi 10 000 méteren,
sílövészetben a nõi 4x6 km-es
váltóban, északi összetettben a
4x5 km-es váltóban, míg síakro-
batikában a nõi krosszban.

Langék történelmet írtak

A német Andre Lange–Kevin
Kuske-páros nyerte meg a kettes-
bobosok küzdelmét Vancouver-
ben, és ezzel a sporttörténelem-
ben elsõként lettek négyszeres
olimpiai bajnokok a sportágban.
A vezetõ 36 éves Lange – akinek
ez volt pályafutása utolsó ötkari-
kás játéka – és társa Salk Lake
Cityben a négyesek között nyert,
míg négy éve Torinóban meg-
védte címét, és a kettesek között
is a dobogó legfelsõ fokára állha-
tott fel. A mezõnyben elindult a
romániai duó is, a Nicolae
Istrate és Florin Cezar Crãciun
alkotta egység. A trikolórok a vi-
adal felénél még a kilencedik he-
lyen álltak, végül aztán a 11. po-
zícióban zárták a versenyt. A

próbát különben végig a néme-
tek uralták, hiszen Langék mö-
gött honfitársaik, a Thomas
Florschuetz–Richard Adjei-
páros lett az ezüstérmes, míg a
bronzérem az orosz Alekszandr
Zubkov és Alekszej Vojevoda
nyakába került.

Amerika nyerte 
a csúcsrangadót

Az Egyesült Államok váloga-
tottja nyerte a férfi jégkorongtor-
na csoportkörének csúcsrangadó-
ját, 5-3-ra legyõzte a házigazda
Kanadát a vancouveri téli olimpi-
án. A találkozón többnyire ugyan
a hazaiak játszottak fölényben,
de az amerikaiak kapusa, Ryan
Miller kiváló formában védett,
összesen 42 lövést hárított. Ezzel
a gyõzelemmel az Egyesült Álla-
mok legjobbjai százszázalékos
teljesítménnyel végeztek az A-
kvartett élén, és egyenes ágon
kvalifikálódtak a negyeddöntõbe.
A juharleveleseknek középdön-

tõs meccset kell játszaniuk a leg-
jobb nyolc közé jutásért, így ma a
németek legjobbjaival mérik ösz-
sze tudásukat. A C-csoport skan-
dináv rangadóját a svédek nyer-
ték 3-0-ra a finnek ellen, de a tor-
na rendszerének átalakítása foly-
tán mindkét együttes egyenes
ágon kvalifikálódott a negyed-
döntõbe. A legjobb nyolc közé ju-
tásért ma Svájc–Fehérorosz-
ország, Csehország–Lettország,
Kanada–Németország és Szlová-
kia–Norvégia mérkõzések lesz-
nek, a gyõztesekre pedig az
Egyesült Államok, Svédország
és Finnország mellett az oro-
szok várnak a negyeddöntõben.
Utóbbiak épp a kanadai–német
csata nyertesével csapnak majd
össze. A csoportkör utáni össze-
sített rangsor: 1. Egyesült Álla-
mok, 2. Svédország, 3. Oroszor-
szág, 4. Finnország, 5. Csehor-
szág, 6. Kanada, 7. Szlovákia, 8.
Svájc, 9. Fehéroroszország, 10.
Norvégia, 11. Németország, 12.
Lettország. 

A juharlevelesek hazai közönségük elõtt maradtak alul az amerikaiak elleni csatában Fotó: Agerpres
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Turós-Jakab László

A Real Madrid 6-2-re nyert
a Villarreal ellen a spanyol

labdarúgó Primera División 23.
fordulójának vasárnapi játék-
napján. Kaká és Higuaín is dup-
lázott, de Cristiano Ronaldo és
Xavi Alonso is betalált a királyi
gárdából. További eredmények:
Almería–Atlético Madrid 1-0,
Athletic Bilbao–Tenerife 4-1,
Málaga–Espanyol 2-1, Osasuna
–Valladolid 1-1, Zaragoza–Gi-
jón 1-3. A Valencia–Getafe ta-
lálkozót tegnapi lapzártánk után
rendezték. Az összetettben to-
vábbra is a Barcelona (58 pont)
vezet a Real Madrid (56), a Va-
lencia (43), a Sevilla (42) és a
Deportivo la Coruna (38) elõtt.

Az angol Premier League 27.
fordulójában az Aston Villa 5-2-
re verte a Burnley-t, a Manches-
ter City–Liverpool mérkõzésen
pedig nem született gól. Továb-
bi eredmények: Blackburn Ro-
vers–Bolton Wanderers 3-0,
Fulham–Birmingham City 2-1,
Wigan Athletic–Tottenham
Hotspur 0-3. A legjobbak: 1.
Chelsea 61 pont, 2. Manchester

United 57, 3. Arsenal 55, 4.
Tottenham 46, 5. Manchester
City 46, 6. Liverpool 45, 7.
Aston Villa 45. 

Az olasz Serie A 25. forduló-
jának vasárnap esti zárómér-
kõzésén az AC Milan 2-0-ra
nyert Bariban, a gólokat Bori-
ello (43. perc) és Pato (69. perc)
szerezte. A tabellán az Inter-

nazionale 55 ponttal vezet, az
AS Roma (50), az AC Milan
(48), a Juventus (41), a Nápoly
(40), a Palermo (40) és a
Sampdoria (40) elõtt.

A német Bundesliga 23. for-
dulójának vasárnapi játéknap-
ján a Hertha 3-0-ra nyerte ide-
genben a Freiburg elleni „kiesé-
si” rangadót, míg Brémában a
Werder a 90. percben mentett
pontot a listavezetõ Bayer
Leverkusennel szemben (2-2). A
címvédõ Wolfsburg 2-1-re nyert
a dobogós Schalke ellen. A
Bayer Leverkusen továbbra is
csak jobb gólarányával elõzi
meg a szintén 49 pontot gyûjtött
Bayern Münchent, a Schalke
45, a Hamburg 40, a Borussia
Dortmund pedig 39 pontot
gyûjtött. 

Idegenben hengerelt az
Olympique Lyon a francia Ligue
1 25. fordulójában, a Sochaux 4-
0 arányban maradt alul. További
eredmények: Olympique Mar-
seille–Nancy 3-1, Stade Rennes
–Lille 1-2. A Girondins Bor-
deaux–Auxerre összecsapást el-
halasztották. Az élcsoport állása:
1. Bordeaux 51 pont, 2. Mont-
pellier 48, 3. Lille 47, 4. Lyon 46,
5. Marseille 45. 

Hatot lõtt a királyi gárda

Kaká duplázott a Realnak

Dinamós siker 
a nyitányon
Labdarúgás

ÚMSZ

„Nagyon nagy szégyen, hogy
nem a pályán dõlt el a mérkõ-

zés” – jelentette ki Mark Wotte –
a Craiovai Universitatea vezetõ-
edzõje, miután csapata 2-1-re ki-
kapott Bukarestben a Dinamótól,
az élvonalbeli labdarúgó bajnok-
ság 18. fordulójában. A vasárnap
esti mérkõzésen a házigazdák
már a nyolcadik percben megsze-
rezték a vezetést Boºtinã révén, a
probléma azonban a 13. percben
adódott, amikor egy vitás helyzet-
ben a játékvezetõ, Augustus
Constantin nem ítélt tizenegyest a
vendégeknek. „Azoknak a 99 szá-
zaléka, akik látták a helyzetet,
büntetõt és piroslapot ítéltek vol-
na” – háborgott Wotte. A 18.
percben már kétgólos hátrányban
találta magát a Craiova, erejébõl
pedig csak a szépítésre futotta, de
azt már a 20. percben megtették,
Mihai Dina révén. A tavaszi sze-
zon nyitófordulója kevéssel teg-
napi lapzártánk után fejezõdött
be az Urziceni–Kolozsvári CFR
rangadóval. A találkozó 0-1-ra
végzõdött. 
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