
„Román Oscar” Péter Hildának

Péter Hilda, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház színmûvésze a legjobb nõi fõsze-
replõnek járó Gopo-díjat kapott. „Nem
számítottam arra, hogy a Katalin Vargá-
ban alakított szerepemet egyáltalán díjaz-
hatják itthon vagy külföldön” – nyilatkoz-
ta az ÚMSZ-nek a színésznõ.

új magyar szó
2010. március 31., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VI. évfolyam,
63. (1128.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0729 ▲
1 amerikai dollár 3,0233 ▲
100 magyar forint 1,5339 ▲

Rágyújthat a cigarettagyár

Jövõ hét elején újraindulhat a sepsiszent-
györgyi cigarettagyár, miután a Bukaresti
Táblabíróság helyt adott a vállalat kérésé-
nek, hogy az állammal – egy állítólagos tar-
tozás miatt – folytatott pereskedés lezártáig
engedélyezzék a munkát. 

Gazdaság 6

Média 9

Vezércikk 3

Kultúra 8
„Ha hívnak, jövünk Erdélybe”

Sztárok jönnek,
sztárok mennek,
van, akinek a ne-
vére sem emlék-
szünk már, nem-
hogy mûködésé-
re. Benkó Sándor
azonban igazi ál-
lócsillagnak bizo-
nyul a magyar
muzsika egén. 
A klarinéton ját-
szó zenészt jövõ-
beli terveirõl  
kérdeztük.

Az IMF órája
Amikor az egyik adósság a másikat kö-
veti, amikor a második és harmadik hi-
telbõl törlesztik az elsõnek és második-
nak a részleteit, annak általában nem
szokott jó vége lenni. Márpedig manap-

ság Románia úgy mozog
a hitelek között, mint egy
köteltáncos, hiszen úgy
véli: lassan lépkedve, job-
bra-balva dõlve, de még-
iscsak meg tudja tartani
az egyensúlyhelyzetet a

múlt és a jövõ között
átívelõ kötélen. Székedi Ferenc

Cseke Péter Tamás, Fleischer Hilda

Elutasította tegnap a parla-
ment a közszolgálati televízió

(TVR) 2008-as tevékenységérõl
szóló jelentést, s leváltotta a tele-
vízió elnöki tisztségérõl Alex-
andru Sassut, aki az elmúlt há-
rom évben vezette az intéz-
ményt. A parlament két házának
együttes ülésén 195 honatya sza-
vazott a jelentés elutasítására, 78-
an a jelentés mellett, hárman pe-
dig tartózkodtak. A tévéelnök le-
váltása várható volt, mert a most
ellenzékben lévõ Szociáldemok-
rata Párt (PSD) jelölte posztjára.
Alexandru Sassu a plénum elõtt
azt mondta: felelõsséget vállal a
három éves elnöksége alatt tör-
ténteket. Folytatása a 3. oldalon 

Harmincnapos letartóztatási
parancsot adott ki tegnap a

legfelsõbb bíróság a korrupció-
val vádolt Cãtãlin Voicu szená-
tor ellen, aki kevéssel lapzár-
tánk elõtt megjelent a háza
elõtt, és bejelentette: oda megy,
ahova a bíróság küldte, sugallva,
hogy önként feladja magát a
rendõrségen. A befolyással való
üzérkedéssel vádolt bukaresti
honatya huszonnégy órán belül
megfellebbezheti a döntést. Elõ-
zõleg a felsõház állandó bizott-
sága elutasította Voicu szenátor
kérését, hogy a plénum elõtt
védhesse meg magát azokkal a
korrupciós vádakkal szemben,
amelyek miatt a szenátus már
korábban felfüggesztette men-
telmi jogát. 3. oldal 

Közszolgálati
vezetõváltás

Önként vonult
börtönbe Voicu

A helyi önkormányzatok telket és infrastruktúrát biztosítanának az otthonteremtéshez, a kormány pedig a beruházást finanszírozná Fotó: ÚMSZ/archív

Falu végén kurta panel
Szolgálati lakásokkal csalogatná a vidéki településekre az értelmiségieket a kormány

„Románia nehéz pénzügyi
helyzetben van, de a román

kormány intézkedései remélhe-
tõen javulást idéznek elõ. A mo-
netáris politika terén viszont

jobb a helyzet” – összegzett
Dominique Strauss-Kahn, a
Nemzetközi Valutaalap elsõ em-
bere tegnapi bukaresti látogatása
végén. 6. oldal 

Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap vezére Fotó: Fleischer Hilda

„Huszonegyedik századi körülményeket szeretnénk teremteni az elmaradott vidéki települé-

seken ahhoz, hogy odacsábítsuk, illetve ott tartsuk az értelmiségieket” – indokolja a Vidékfej-

lesztési és Turisztikai Minisztérium új falurehabilitációs tervét Tánczos Barna államtitkár. 

A lapunk által megkeresett polgármesterek lelkesen nyilatkoztak a tervrõl, amelynek már a

lehetõsége is felpezsdítette több vidéki település életét. Borboly Csaba Hargita megyei tanács-

elnök azonban „elõkészítetlen, elhamarkodott” programnak nevezte a projektet. 7. oldal 

IMF: a pénzzel gyógyító doki
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Röviden

Megújítanák a számtanoktatást

A Román Matematikatudományi Társaság
tegnap útjára indította a „Matematika éve”
címû programját, amelynek célja alapvetõ-
en megváltoztatni ennek a tantárgynak a
helyét és módszertanát a hazai közoktatás-
ban. A projektben 25 ezer diák, ezer peda-
gógus és ezer iskola vesz részt. A szervezõk
szerint Romániában száz éve mûködik
olyan tudományos társaság, amelynek célja
a matematika hazai népszerûsítése, hagyo-
mánya van a magas szintû mûvelésének,
ezért fontos, hogy korszerû módszertan
szerint dolgozzanak a pedagógusok. 

Új Szatmár–Bukarest repülõjárat

Májustól két újabb repülõjárat indul Szat-
márnémetibõl Bukarestbe. A Szatmár me-
gyei tanács határozata szerint a helyi reptér
1,7 millió lejes költségvetésbõl gazdálkod-
hat a jövõben. Jelenleg a helyi repülõtérrõl
heti öt járat indul a fõvárosba. A határ
mentérõl Bukarestbe ingázók jelentõs szá-
ma miatt azonban a 48 személyes gépek
többsége telt házas.  

Négy régiót hódított el a jobboldal 
az olaszországi választásokon

Négy régiót hódított el az olasz kormányzó
jobboldal a baloldali ellenzéktõl a tegnap
nyilvánosságra hozott végleges eredmények
szerint a regionális választásokon. Az or-
szág húsz régiójából 13-ban volt vasárnap
és hétfõn választás. A Silvio Berlusconi mi-
niszterelnök által vezetett jobboldal, amely
az érintett régiók közül eddig csak kettõt
kormányzott, hatban diadalmaskodott. A
baloldal az ellenõrzése alatt álló 11 tarto-
mányból négyet elveszített. A jobboldal
megtartotta Lombardiát és Venetót, délen
pedig elhódította Campaniát és Calabriát,
továbbá az északnyugati Piemontot és a
Rómát magában foglaló Laziót. 

Júniusban kezdõdik 
a kandahári offenzíva

Júniusban kezdõdik a NATO-erõk és az af-
gán hadsereg Kandahár elleni offenzívája –
közölte egy amerikai katonai vezetõ. A
hadmûvelet célja a dél-afganisztáni város
megtisztítása a táliboktól a muzulmán böjti
hónap, a ramadán augusztusi kezdete elõtt.
A NATO korábban jelentette be, hogy a
nyáron kandahári hadmûveletet indít, de a
pontos idõpontot nem közölte. A nemzet-
közi és afgán erõk február óta folytatnak
nagyszabású offenzívát a szomszédos
Hilmend tartományban a tálibok ellen.
Kandahárban 2009 nyara óta 4 ezer fõs
amerikai kontingens állomásozik.

Terrortámadást hiúsítottak 
meg Azerbajdzsánban

Meghiúsítottak az azeri hatóságok egy ter-
rortámadást, amelyet egy radikális,
iszlamista csoport tervezett kisiskolás és óvo-
dás gyerekek ellen – jelentették be tegnap
Bakuban. Öt férfi és három nõ Grúziából
származó fegyvereket és robbanóanyagokat
rejtett el egy iskolának és óvodának egyaránt
otthont adó bakui épületben, azzal a céllal,
hogy ott támadást hajtsanak végre. A cso-
port tagjai március 16. óta letartóztatásban
vannak. Az egyik gyanúsított csecsen szár-
mazású, a többiek azeri állampolgárok.

Észak-Korea könnyûvizes 
atomreaktort akar építeni

Észak-Korea bejelentette, könnyûvizes
atomreaktort akar mûködtetni, miután ta-
valy már közölte, hogy megkezdi urándúsí-
tó programját. Az ázsiai ország tavaly jelen-
tette be urándúsító törekvését – amely egy-
szerûbb és nehezebben azonosítható mód-
szer atomfegyver elõállítására, mint a plutó-
nium újrahasznosítása. A központi hírügy-
nökség közlése szerint Phenjan a közeljövõ-
ben megépíti saját nukleáris fûtõanyaggal
mûködõ könnyûvizes reaktorát.

Hírösszefoglaló

Moszkvában tegnap gyászna-
pot tartottak a metróban elkö-

vetett robbantásos merényletek
áldozatainak tiszteletére: nagyon
sok házon félárbocra engedett, fe-
kete szalaggal átkötött zászló len-
gett, a lapok a szokásos viccrova-
tok nélkül jelentek meg, és a két
érintett állomásnál egyre gyûlt a
sok virág és mécses.

A hétfõi két robbantás halálos
áldozatainak száma tegnapra 39-
re emelkedett, a kórházakban ko-
ra reggel 73 sérült volt, közülük öt
állapota súlyos, életveszélyes, a
többségé súlyos. Tatyjana Goli-
kova egészségügyi miniszter új-
ságíróknak elmondta: mindazok-
ban a kórházakban, ahol a rob-
bantások sérültjeit kezelik, kellõ
mennyiségû vér, plazma és vérké-
szítmény áll rendelkezésre. Hétfõ
estig 25 halálos áldozatot azono-
sítottak a hozzátartozók. A legfel-
sõ ügyészség mellett mûködõ
nyomozati bizottság kedden kérte
a szemtanúk jelentkezését, hang-
súlyozva, hogy a nyomozás szá-
mára minden apró részlet fon-
tos. Az Interfax hírügynökség a
rendvédelmi szervektõl úgy érte-
sült, hogy tegnap hajnalban rend-
kívüli helyezetek kezelésére had-
gyakorlatot tartottak a moszkvai
metróban, és alaposan ellenõriz-
ték a metró összes – mintegy 500
– szerelvényét. A Megváltó
Krisztus templomban, az orosz
ortodox egyház fõtemplomában
délben újra gyászistentiszteletet
tartottak az áldozatok emlékére.
Elõzõleg hétfõn Kirill pátriárka is
tartott gyászistentiszteletet, és azt
mondta, minden egyes áldozatért
és sérültért külön imádkozni fog.

Közben Ingusföldön a hatósá-
gok megkezdték az ismertebb
szélsõségesek családjainak ellen-
õrzését. Junusz-Bek Jevkurov
ingus elnök utasítást adott a csa-
ládtagok összeszedésére, és min-

denekelõtt annak tisztázására,
hogy hol vannak és mit csinálnak
a családok nõtagjai. Ugyanakkor
az ingusföldi elnök hangsúlyozta,
hogy “még korai ingusföldi nyo-
mokról beszélni” a hétfõi moszk-
vai terrorcselekmények kapcsán.
Alekszandr Bortnyikov, a Szövet-
ségi Biztonsági Szolgálat (FSZB)
igazgatója, továbbá több politikus
és elemzõ is úgy vélekedett, hogy
a terrorakció nyomai a Kaukázus
északi részére vezetnek.

Dmitrij Medvegyev államfõ
arról beszélt: szerinte normális

életfeltételeket kell teremteni az
észak-kaukázusi lakosságnak; ez
az orosz szövetségi és a kauká-
zusi helyi hatóságok feladata, s
nehezebb megoldani, mint meg-
találni és megsemmisíteni a ter-
roristákat.

Vlagyimir Putyin kormányfõ
tegnap a tömegközlekedés bizton-
ságának javításáról tartott tanács-
kozást, s azt mondta, a rendvédel-
mi szervek számára becsületbeli
ügy, hogy elfogják a hétfõi me-
rényletek szervezõit, s bizonyos
benne, hogy meg is teszik. 

MTI

Helybenhagyta a Legfelsõbb
Bíróság (LB) tegnap az Or-

szágos Választási Bizottság
(OVB) határozatát az MDF fõ-
városi listájának nyilvántartásba
vételérõl, így az jogerõssé vált.
Az MDF ezzel Budapesten is te-
rületi listát állíthat. A párt ezen
kívül 16 megyében tudott terüle-
ti listát állítani. Nem lett listája
Nógrád, Somogy és Vas megyé-
ben. Ha az MDF-nek nem lett
volna budapesti területi listája,
nagyon kevés esélye lett volna el-
érni az öt százalékos, parlament-
be jutáshoz szükséges küszöböt.
Az OVB határozata a fõvárosi
területi lista nyilvántartásba vé-
telérõl helytálló, ezért az LB –
végzése szerint – azt helyben-
hagyta, ám indokolását megvál-
toztatta, ugyanis az LB szerint
nem a területi listáról való dön-
tés pillanatában kell fennállnia a
listaállítás törvényi feltételeinek,
hanem a lista bejelentésekor. A
Magyar Demokrata Fórum által
bejelentett fõvárosi területi listát
a Fõvárosi Választási Bizottság
(FVB) március 24-én utasította
vissza. 

Jogerõs az MDF 
fõvárosi listája

Hírösszefoglaló

Újabb rekordot állítottak fel
tegnap a világ legnagyobb ré-

szecskegyorsítójában, az Európai
Nukleáris Kutatási Szervezet
(CERN) nagy hadronütköztetõ-
jében (LHC), ahol 7 teraelektron-
volt (7 ezermilliárd elektronvolt)
energiával ütköztették a fényhez
közeli sebességgel száguldó pro-
tonnyalábokat. Ez az LHC tavaly
novemberi újraindítása utáni 2,36
TeV-es rekordenergia háromszo-
rosa. „Óriási áttörést értünk el, a
fizika egy teljesen új területe van
megszületõben” – nyilatkozta
Oliver Buchmüller, az LHC-pro-
jekt egyik vezetõ kutatója.

A tegnap reggelre tervezett kí-
sérletet néhány órára el kellett ha-
lasztani az energiaellátásban fel-
lépõ zavarok, valamint a mágne-
ses biztonsági rendszer „túlérzé-
kenysége” miatt. Ez arra késztet-
te a fizikusokat, hogy függesszék
fel a nagy erejû ütköztetéseket.

A Genf közelében, a francia-
svájci határon, egy 27 kilométe-
res alagútban mûködõ LHC-ban
a fényhez közeli sebességgel
száguldó protonnyalábok ütköz-
tetése révén remélik a tudósok
megtalálni a más részecskéknek

tömeget adó Higgs-bozont, vala-
mint a szuperszimmetrikus ré-
szecskéket, amelyek a világegye-
tem 25 százalékát kitöltõ sötét
anyagot. Egy másik kísérlet, a

nehézion-ütköztetések során a
fizikusok igyekeznek újraalkotni
a 13,7 milliárd évvel ezelõtt, az
õsrobbanás után röviddel ural-
kodó állapotokat. 

Új rekord a hadronütköztetõben

Virág az áldozatoknak. Moszkvában tegnap gyásznapot tartottak Fotók: Agerpres

A tegnap reggelre tervezett kísérletet néhány órára el kellett halasztani

Gyász Moszkvában
MTI

Az Európai Bírósághoz for-
dul Magyarország azért,

mert Szlovákia tavaly augusz-
tusban nem engedte be az or-
szágba Sólyom László köztársa-
sági elnököt, tájékoztatott a kor-
mányszóvivõ kedden. A közle-
mény szerint a kormány az Eu-
rópai Bizottsággal való korábbi
egyeztetést és a bizottság vála-
szát figyelembe véve döntött ar-
ról, hogy az Európai Bíróság
elõtt is folytatja az eljárást. Az
ügy jogszerû és megnyugtató le-
zárásával elkerülhetõ, hogy a
jövõben az uniós jogra való hi-
vatkozással bármely tagállam-
ban hasonló incidens történhes-
sen, hangsúlyozzák. Az uniós
eljárási szabályok szerint ebben
az esetben is elõször az Európai
Bizottság elé kell terjeszteni az
ügyet; Balázs Péter külügymi-
niszter a magyar kormány bead-
ványát megküldte José Manuel
Barroso elnöknek címezve. Az
Európai Bizottságnak három
hónapja van, hogy a szükséges
lépéseket megtegye, utána Ma-
gyarország benyújthatja kerese-
tét az Európai Bíróságnak. A
magyar kormány továbbra is an-
nak megállapítását kéri, hogy a
Szlovák Köztársaság Sólyom
László köztársasági elnök belé-
pésének megtiltásával megsér-
tette az alapszerzõdéseket és az
irányelvet a közösségi jog visz-
szaélésszerû hivatkozásával, il-
letve azzal, hogy nem zárja ki
hasonló intézkedés megtörtén-
tét a jövõben. A szlovák hatósá-
gok 2009. augusztus 21-én egy
uniós irányelvre hivatkozva til-
tották meg Sólyom László belé-
pését a Szlovákia területére. Az
államfõ aznap egy szlovákiai
társadalmi szervezet meghívá-
sára érkezett volna Révko-
máromba. Szlovákia akkor szó-
beli jegyzékben tagadta meg a
magyar köztársasági elnök belé-
pését. 

Brüsszelben
Sólyom kitiltása



Folytatás az 1. oldalról

Arról biztosította a honatyákat,
hogy mandátuma alatt egyszer
sem menesztett az intézménybõl
szakembereket, noha számtalan-
szor kérték ezt tõle. A televízió
veszteségeirõl szólva azzal véde-
kezett: közszolgálati adó lévén a
TVR nem reklámozhat például fil-
mek, sportesemények közvetítése
közben, így bevételei nem érik el a
kereskedelmi adókét. 

Sassu ugyanakkor azt állította a
parlamenti vitában, hogy a jelen-
legi kormány akarja politikai el-
lenõrzése alá vonni a televíziót, és
ennek alátámasztására olyan át-
iratot vett elõ, amelyet Emil Boc
miniszterelnök küldött neki. A
kormányfõ a dokumentumban a
tévéelnöktõl azt kérte, hogy min-
den szerdán a legnagyobb nézett-
ségû idõsávban szerepeltessék.
Utóbb a kormány közleményt
adott ki, amelyben pontosítani kí-
vánta: a miniszterelnök a törvé-
nyek szerint járt el, ugyanis a köz-
szolgálati adóknak kötelességük
tájékoztatni a lakosságot a közér-
dekû kormányintézkedésekrõl.

Márton: unalmas a híradó

Az RMDSZ részérõl Márton
Árpád képviselõ szólalt fel a plé-
numban, aki bírálta a TVR telje-
sítményét. Azt mondta: az adó
híradói rendszerint elnyújtottak és
semmitmondóak, ezáltal pedig
unalmasak. A szavazás után a
honatya lapunknak azt nyilatkoz-
ta, a parlament tegnapi eljárása
„kísértetiesen hasonlít” arra az el-
járásra, ahogyan annak idején Tu-
dor Giurgiut, Alexandru Sassu
elõdjét eltávolították tisztségébõl.

Márton mindazonáltal fenntartja:
a közszolgálati adók nem lehet-
nek politikamentesek. „A világon
sehol nincs ilyen, mindenütt van
politikai ellenõrzés a médiumok
felett, hisz az az egyetlen tetten ér-
hetõ, jól mûködõ rendszer, amely-
ben a választópolgárok arányá-
ban van képviselve mindenki elvá-
rása, igénye” – magyarázta a kép-
viselõ. 

Alexandru Sassu ügyvezetõ el-
nökként még 15 napig maradhat
hivatalában, addig a parlamenti
pártoknak meg kell nevezniük je-
löltjeiket az intézmény igazgató-
tanácsába. Hasonló a helyzet a rá-
dió esetében is, amelynek tevé-
kenységi jelentését elfogadta
ugyan tegnap a parlament, ám az
igazgatótanács mandátuma lejárt.
Maria Þoghinã, a rádió elnöké-

nek mandátumát emiatt 15 nap-
pal meghosszabbították.

Az RMDSZ-é a rádió?

Eszerint a két közszolgálati adó
élén két héten belül megtörténik a
vezetõcsere. A hazai sajtó már na-
pok óta tényként tálalja, hogy a
nagyobbik kormányzó alakulat, a
Demokrata-Liberális Párt a televí-
zió elnöki tisztségére, az RMDSZ
pedig a rádió elnöki posztjára je-
lölhet valakit. Név nélkül nyilat-
kozó politikusok lapunknak meg-
erõsítették: valóban van esély ar-
ra, hogy a rádió vezetését a kiseb-
bik kormányzó alakulat kapja
meg. „Még zajlanak errõl a tár-
gyalások a koalícióban, mi igényt
tartanánk a tisztségre” – mondta
az ÚMSZ-nek a koalíciós tanács

egyik RMDSZ-es tagja. Román
lapok többek között Szász Attilát,
a Román Audiovizuális Tanács
tagját, illetve Gáspárik Attilát, a
Marosvásárhelyi Mûvészeti Egye-
tem rektorát emlegették esélyes-
ként a tisztségre. A rádió igazga-
tótanácsában jelenleg Ágoston
Hugó az RMDSZ delegáltja,
utódjáról a napokban dönt a Szö-
vetségi Állandó Tanács. A testület
szintén a napokban nevezi meg
Stanik István utódját a televízió
igazgatótanácsában. A két intéz-
mény elnökét az igazgatótaná-
csok választják meg tagjaik sorá-
ból, döntésüket a parlamentnek is
jóvá kell hagynia. Román lapérte-
sülések szerint a TVR elnöki
posztjára Rodica Culcer hírigaz-
gató, illetve Robert Turcescu, az
Realitatea FM vezetõje esélyes. 
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A közérthetõség kedvéért
gyakran szokták összeha-
sonlítani egy család és egy
ország költségvetését. Ha
egy családban csökken a be-
vétel, akkor nyilvánvalóan
a kiadásokat is csökkenteni
kell, hogy a mindennapi

életet továbbra is egyensúly-
ban lehessen tartani. Ez

azzal jár, hogy tételrõl tételre végignézik, mirõl
lehet lemondani, és mirõl nem. A közszolgál-
tatások számláit ki kell fizetni, az iskolába já-
ró gyermeknek úgyszintén kell a pénz, hiszen
nincsen olyan nap, hogy valamit ne kellenne
megvásárolni, vagy valamilyen közös rendez-
vényre befizetni, de talán elég lesz a jövõben
egy mobiltelefon, az autóval sem kell jönni-
menni, mert a benzin is drága, étkezni termé-
szetesen kell, de azért ott is lehet takarékos-
kodni, az idén elmarad az üdülés, hiszen jól
lehetett pihenni itthon is, és így tovább. 
Ami pedig a legfontosabb: a család csak ak-
kor vesz fel hitelt, ha valóban körmére égett a
gyertya, és már nincs amihez vagy akihez for-
dulnia. Ha ez a család vállalkozásból él, ak-
kor még beüthet valami: szerencsés fordulat a
piacon, néhány olyan megrendelés, amire
nem számítottak, kell a nyersanyag, esetleg
egy új gép és még három-négy munkaerõ, ezt
pedig megint csak hitelbõl lehet megoldani. 
Nyilván, mint minden párhuzam, a csa-
lád–ország párhuzam is sántít, de azért a fen-
ti példából is jól észrevehetõ: egy országnak
hitelre akkor van szüksége, ha mindent meg-
tett ahhoz, hogy a fölösleges kiadásait lefarag-
ja, illetve valamiféle olyan beruházásba, piac-
élénkítésbe próbál kezdeni, amely nem is túl-
ságosan hosszú távon megtermeli azt a jöve-
delmet, amelybõl a hitelt kamatok kamatjai-
val együtt adott határidõre vissza lehet fizetni. 
Amikor azonban az egyik adósság a másikat
követi, amikor a második és harmadik hitel-
bõl törlesztik az elsõnek és másodiknak a rész-
leteit, annak általában nem szokott jó vége
lenni. Márpedig manapság Románia úgy
mozog a hitelek között, mint egy köteltáncos,
hiszen úgy véli: lassan lépkedve, jobbra-balva
dõlve, de mégiscsak meg tudja tartani az
egyensúlyhelyzetet a múlt és a jövõ között át-
ívelõ kötélen. 
Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Va-
lutaalap vezérigazgatója tegnap Bukarestben
újból figyelmeztette a honatyákat: a Román
Nemzeti Bank pénzpolitikája megfelelõ, de ez
nem elég, megfontolt és szigorú gazdálkodás-
ra, államháztartási költségcsökkentésre, a gaz-
daság élénkítésére van szükség ahhoz, hogy a
munkanélküliség is csökkenjen. De nem úgy
– tegyük hozzá – ahogyan az a Dâmboviþa
partján megszokott: egyet mondunk, és mást
teszünk, elméletben felszámolunk, lefaragunk,
reformokat hajtunk végre, de a gyakorlatban
minden marad a régiben. 
A nemzetközi pénzügyi nagymester elõadása
után ott felejtette óráját a parlamentben,
amelyet késõbb visszaadtak. De alighanem
az elkövetkezõ hónapokban, években enélkül
is gyakran hallani majd, hogy mikor üt az
IMF órája….

Román lapszemle

Az IMF órája

Székedi Ferenc

Országszerte Hunyad, Hargita illetve
Argeº megyében nõttek legtöbbet a fizeté-
sek tavaly, 2008-hoz viszonyítva: itt átlag
111  és 88 lej között mozgott a béremelke-
dés. Munkapiaci szakemberek szerint
azonban a számok az elbocsátások révén
keletkezett helyzetet tükrözik, mivel keve-
sebb alkalmazott között oszlott el a fizeté-
sek összege. (Gândul) A brit polgárok
megelégelték, hogy egykori román, bolgár
illetve lengyel vendégmunkások a sziget-
országba járnak vissza szülni – az uniós
normákra hivatkozva, igénybe véve a köz-
pénzbõl finanszírozott egészségügyi szol-
gáltatásokat. (Gândul) Hosszabbított
nyitva tartással, éjfélig várják a vásárlókat
a nagy bevásárlóközpontok csütörtökön
és pénteken. Az áruházak húsvét szom-
batján is csak kevéssel a feltámadási mise
kezdete elõtt zárnak. (Evenimentul Zilei) 

Alexandru Sassu a plénum elõtt azzal védekezett: nem bocsátott el senkit a televízióból

Közszolgálati vezetõváltás

Cs. P. T.

Az alkotmánybírákra vár an-
nak a vitának az elsimítása,

amely tegnap bontakozott ki a
szenátus jogi bizottságában a két
kormánypárt politikusai között. A
testület ülésén a demokrata–libe-
rális Iulian Urban és az RMDSZ-
es Frunda György is elõterjesztett
egy-egy törvénytervezetet a perek
közbeni alkotmányossági kifogá-
sok szabályozására. Mindkettejük
szerint erre azért van szükség,
mert az utóbbi idõkben nagyon
sok per elhúzódott amiatt, hogy
valamelyik fél alkotmányossági
kifogással élt egy, az ügyre is vo-
natkozó jogszabály kapcsán. A
perrendtartás szerint a tárgyalást
fel kell függeszteni, amíg az alkot-
mánybíróság választ nem ad a fel-
vetett kifogásra, így a perek akár
évekig is elhúzódhattak. Iulian
Urban javaslata az volt, hogy a
tárgyalások ne szakadhassanak
félbe  alkotmányossági kifogások
miatt. Frunda György a bírákra
bízná annak eldöntését, indokolt-
e a per felfüggesztése a taláros tes-
tület ítéletéig. Az RMDSZ-es poli-
tikus azt mondta, úgy tudja, hogy
az alkotmánybíróság tagjai is ezt a
változatot támogatják. Mivel nem
sikerült dûlõre jutni a kérdésben,
a jogi bizottságban elhalasztották
a döntést. Abban sikerült meg-
egyezni, hogy a következõ ülésre
meghívják a taláros testület képvi-
selõjét is. 

M. Á. Zs.

Harmincnapos letartozatási
parancsot adott ki tegnap a

legfelsõbb bíróság a korrupcióval
vádolt Cãtãlin Voicu szenátor el-
len, aki kevéssel lapzártánk elõtt
megjelent a háza elõtt, és bejelen-
tette: oda megy, ahova a bíróság
küldte, sugallva, hogy önként fel-
adja magát a rendõrségen. A be-
folyással való üzérkedéssel vá-
dolt bukaresti honatya huszon-
négy órán belül megfellebbezheti
a döntést. 

Elõzõleg a felsõház állandó bi-
zottsága elutasította Voicu szená-
tor kérését, hogy a plénum elõtt
védhesse meg magát azokkal a
korrupciós vádakkal szemben,
amelyek miatt a szenátus már ko-
rábban felfüggesztette mentelmi
jogát. A házbizottság azért nem
adott helyt a kérésnek, mert úgy
ítélte meg, hogy a korábbi eljárás
során betartottak minden sza-
bályt. Cãtãlin Voicu arra alapozta
kérését, hogy mivel a szavazás
napján kórházba került, sérült az
a joga, hogy a mentelmi jogáról
történõ szavazáskor õ is kifejez-
hesse álláspontját. Ellenben a fel-

sõház állandó bizottságában az a
vélemény kerekedett felül, hogy
Voicu a jogi bizottságban, egy
nappal a plenáris szavazás elõtt
„elõadhatta változatát”. 

CãtãlinVoicu PSD-s szenátort
befolyással való üzérkedéssel és
magánokirat-hamisítással vádol-
ják. A nyomozó hatóságok által a
szenátorról összegyûjtött adatok
szerint Voicu többek között latba
vetette befolyását Konstanca kor-

rupcióval vádolt PSD-s polgár-
mestere, Radu Mazãre „tisztára
mosásáért”, és nem rejtette véka
alá azt sem, hogy az idõk folya-
mán megannyi politikus érdeké-
ben eljárt rendõröknél és bíráknál.
Befolyásával visszaélt továbbá
Marian Opriºan, Vrancea megye
önkormányzatának PSD-s elnöke
és Maria Schutz, az alakulat Dolj
megyei alelnöke javára, de köz-
benjárt Miron Mitrea PSD-s sze-
nátor felesége érdekében is. A ki-
szivárogtatott jegyzõkönyvek sze-
rint Voicu szoros kapcsolatot
ápolt Florin Costiniu bíróval, a
legfelsõbb bíróság tagjával, akit a
gazdasági bûncselekmények miatt
bíróság elé állított Costel Cãºu-
neanu üzletember „kifehérítésé-
re” kért meg. 

Önként vonult börtönbe Voicu

Fotó: Fleischer Hilda

Voicu tegnap bajba sodort egy írnokot is
Belsõ vizsgálatot indított a Legfelsõbb Bíróság annak kiderítése
céljából, hogy tegnap ki engedte be a hátsó kapun a meghallga-
tásra igyekvõ Cãtãlin Voicu szenátort. A nyomozás eredménye-
ként a gyanú az intézményben dolgozó Marius Nistor írnokra
vetült, aki elveszítheti állását, és bûnvádi eljárást indíthatnak el-
lene „jóindulatú tette” miatt. 

Koalíciós vita
a szenátusban

Cãtãlin Voicu „a legszükségesebbeket” vitte magával a börtönbe Fotó: Agerpres
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Bogdán Tibor

Az utóbbi idõben az or-
todox papok nem egyszer

hívták fel magukra a figyel-
met a tízparancsolat paráz-
nálkodásra vonatkozó pont-
jának megszegésével, nõ- és
férfiügyeikkel, olykor egye-
nesen pedofília gyanújába
keveredtek. 

Félezer vétkes

A Román Ortodox Egy-
ház hivatalos adatai szerint
tizenhatezer papja közül
több mint ötszázan szegték
meg a házasélet szabályait,
váltak el, nõsültek újra, élnek
vadházasságban. Az egyház
vezetõtestülete mindezek
után határozott, sõt, draszti-
kus lépésre szánja el magát:
szigorúan bünteti rendezet-
len családi életû papjait. El-
képzelése szerint az intézke-
dések mindenekelõtt a vezetõ
tisztségeket betöltõ papokat
érintenék. A kérdés fontos
pontját képezi majd a Szent
Szinódus nyárra tervezett
ülésének. 

A Román Ortodox Egy-
ház ugyanis megelégelte a
papsága soraiban egymást
érõ botrányokat, amelyeket a

sajtó is minden alkalommal
megszellõztet. A Szent Szi-
nódus képviselõi szerint
mindez erõteljesen rontja az
egyház hitelét, amelyet gon-
dosan meg kell õrizni, annál
is inkább, mert éppen ez az
intézmény a legnépszerûbb a
románok körében.

Constantin Stoica, az orto-
dox egyház szóvivõje szerint
a hitelrontás megelõzése cél-
jából Isten szolgái a jövõben
szigorú ellenõrzés alá kerül-
nek: a következõkben min-
den fõpapnak pontos és rész-

letes jelentést kell készítenie a
Szent Szinódus számára a ve-
zetésük alatt álló egyházme-
gyékben jelzett kilengésekrõl,
illetve az azok nyomán ho-
zott büntetõ intézkedésekrõl.
A szóvivõ rendelkezésére álló
adatok szerint a romániai or-
todox papok mintegy három
százaléka marasztalható el
válás, újranõsülés, házasság-
törés miatt, arról viszont már
jóval kevesebbet tudni, hogy
a vétségek elkövetõi közül há-
nyan vannak vezetõ tisztsé-
gekben.  A Szent Szinódus
nyári ülésén elsõsorban ép-
pen ezt szeretnék majd fel-
mérni. A háromszázalékos
arány önmagában is nyugta-
lanító, különösképpen ag-
gasztó azonban, hogy az
utóbbi idõben erõteljesen nö-
vekedett a rendezetlen családi

életû papok száma, ami indo-
kolttá és idõszerûvé teszi a
kemény büntetéseket. A cél
mindenképpen „az ortodox
papi család intézményének
megerõsítése, a pap és egész
családja vallási–erkölcsi arcu-
latának javítása”, az, hogy az
ortodox papság a „keresztény
erkölcs és magatartás példa-
képe legyen, ami elengedhe-
tetlen követelménye a jó lelki-
pásztorkodásnak” – szögezte
le a szóvivõ, aki szerint a szi-
gorítással voltaképpen az el-
vált, újraházasodott papokon
is segítenek. 

Válás vagy tisztség

Ha Daniel pátriárka elkép-
zeléseire rábólint a testület –
és ennek nagy a valószínûsé-
ge – akkor az érsekségek, egy-

házmegyék és patriarkátusok
vezetõ tisztségeiben lévõ el-
vált, elvált és újraházasodott,
megözvegyült majd újraháza-
sodott papok búcsút mond-
hatnak állásaiknak. A hason-
ló helyzetben lévõ, de alacso-
nyabb beosztású papok sem
mentesülnek az intézkedés
szigorától: õket nem javasol-
hatják és nem választhatják
meg vezetõ egyházi funkciók-
ba, de nem változtathatnak
egyházmegyét sem kanoni-
kus helyzetük alapos megfi-
gyelése és értékelése nélkül,
ráadásul a válás, újraházaso-
dás ténye ott szerepel majd
személyi lapjaikon. 

Azokban az esetekben,
amikor az érintett pap elszi-
getelt településen egyedül
képviseli az egyházat, így
egy személyben plébános is,
a vétség elkövetõjét máshová
helyezik át, ahol ugyan foly-
tathatja tevékenységét, anél-
kül azonban, hogy vezetõ
tisztséget kaphatna. Ha az át-
helyezés nem lehetséges, ak-
kor megmaradhat templo-
mában, de lefokozva, és he-
lyébe más plébánost hoznak. 

A szakmailag kiváló telje-
sítményt nyújtó elvált pappal
annyi kivételt tesznek, hogy
munkalehetõséget biztosíta-
nak számára az egyházi ad-
minisztrációban, jótékonysá-
gi akciókat folytathat, „kultu-
rális–nevelõi tevékenységet”
végezhet állami iskolákban,
tevékenykedhet az egyházi
kórusban. A rendezetlen csa-
ládi helyzetû papokat kizár-

ják az egyházi oktatási rend-
szerbõl is: nem taníthatnak
egyházi iskolákban, felsõok-
tatási intézményekben.

Középkori praktikák

Az ortodox egyház papjai
azonban nemcsak rendezet-
len házaséletükkel, vagy la-
zább erkölcsükkel hívják fel
magukra a figyelmet. Egyhá-
zuk ugyanis, ha konkrétan és
nyíltan nem is bátorítja, de
nem is tiltja – legalábbis nem
kellõ határozottsággal – a kö-
zépkori, elmaradott praktiká-
kat. Mi több, nem egyszer
maga is rábólint olyan anak-
ronisztikus gyakorlatokra,
mint például az ördögûzés.
Tanacu példája igen beszédes
ilyen tekintetben: néhány év-
vel ezelõtt egy fiatal apáca
esett áldozatául egy megszál-
lott ördögûzõ papnak, akit –
még mielõtt az igazságszol-
gáltatás börtönre ítélte volna
– kezdetben egyháza meg-
próbált mentegetni.

Ortodox papok az utóbbi
idõben évi rendszerességgel
imádkoznak esõ idején a
szárazságért, aszály idején
az esõért, jó idõben pedig
bárokat szentelnek fel,
mindezt pedig teljesen hiva-
talosan, egyházuk beleegye-
zésével tehetik. Az önmagát
fõ államvallásnak tartó orto-
dox egyház hírnevének az
sem tesz túlságosan jót,
hogy bátorítja a babonákat
és – saját gyakorlatával – a
sarlatánokat. 

Papok, erkölcsök, szankciók

Gyulay Zoltán

A legfrissebb felmérések
szerint az április 11-én

induló magyarországi pár-
tok közül az ebbõl a szem-
pontból újoncnak számító
Jobbik Magyarországért
Mozgalom (Jobbik) olyany-
nyira erõsödik, hogy támo-
gatottsága a kampány során
most elõször megelõzi a kor-
mányzó szocialistákat
(MSZP). A legutóbbi ciklus
folyamán létrejött Legyen
Más a Politika (LMP) és a
Civil Mozgalom (CM) min-
den közvélemény-kutatás
szerint legalább egy-két
mandátumhoz juthat, és
akár meglepetéseket is okoz-
hat.

Szívós menetelés

A szélsõségesen jobbolda-
li Jobbik elõdje az 1999-ben
zászlót bontó, fõként egyete-

mistákat tömörítõ Jobbolda-
li Ifjúsági Közösség volt,
amely 2003-ban alakult párt-
tá. Az egy évvel korábban
megtartott országgyûlési vá-
lasztásokon még a radikaliz-
musával híressé vált (egykor
sikeres ellenzéki drámaíró)
Csurka István vezette Ma-
gyar Igazság és Élet Pártjá-
val (MIÉP) szövetségben in-
dult, de elbuktak, és a MIÉP
ki is esett az országgyûlés-
bõl. A Jobbik viszont meg-
kezdte szívós menetelését.

Ismertségüket növelte elsõ
akciójuk: a 2003 karácso-
nyára meghirdetett országos
keresztállítás (noha a kereszt
nem karácsonyi, hanem
húsvéti jelkép). Elkezdték
használni az Árpád-sávos –
piros–ezüst metszésû – lo-
bogót (amelyet viszont téve-
sen tartanak sokan a román
Vasgárdához hasonló nyilas
mozgalom jelképének; való-
jában magyar történelmi

ereklye, igaz, annak idején a
nyilasok is használták, saját
címerükkel kiegészítve). A
Jobbik nyíltan vállalja naci-
onalizmusát, tagadja ugyan-
akkor, hogy soviniszta, revi-
zionista volna. Ennek vi-
szont az mond ellent, hogy
a párt mind szélesebb kör-
ben ismertté váló vezetõje,
Vona Gábor meglebegtette
a trianoni határok megvál-
toztatását.

A Fideszt is elõzné

A szélsõségesen jobbolda-
li szervezet egyaránt ellenfe-
lének tekinti a szocialistákat,
a mára szinte teljesen elfo-
gyott szabad demokratákat
(SZDSZ) és a kormányzásra
készülõ Fidesz – Magyar
Polgári Szövetséget (Fidesz).
És bár Orbán Viktorék kö-
vetkezetesen tagadják, hogy
adott esetben hajlandóak
lennének koalícióra lépni a
Jobbikkal, az MSZP és az
MDF nem áll el a vád ismé-
telgetésétõl. Ráadásul Vona
a minap egyenesen arra a ki-
jelentésre ragadtatta magát,
hogy nem a Fidesz, hanem
õk szereznek április 11-én
kétharmados többséget (te-
hát hozzájutnak az alkot-
mányozás lehetõségéhez),
így egyedül alakíthatnak

kormányt. A pártvezér
nemcsak a közvélemény-ku-
tatási adatokra, tendenciá-
jukra alapozza ezt, hanem
arra is, hogy tavaly három
mandátumot szereztek az
európai parlamenti válasz-
tásokon; az új parlament
megalakulása után szinte
azonnal esedékes köztársa-
ságielnök-választásra egyik
képviselõjüket jelölik:
Morvai Krisztinát, aki, bár
nem párttag, kijelentéseivel
egyre jobban belesimul a
Jobbik fõsodrába.

A közvéleményt legin-
kább a párt védernyõje alatt
szervezõdött, azóta bírósági-
lag jogerõsen betiltott, de
mégis egyenruhában pará-
dézó Magyar Gárda osztotta
meg. Fõként olyan falvak-
ban tartottak katonai felvo-
nulásokat, ahol a cigány la-
kosság került többségbe,
vagy bár kisebbségben van,
de félelemben tartják a ma-
gyarokat. „Cigánybûnözés-
rõl” beszélnek, és az ilyen
kijelentések, megmozdulá-
sok már-már az egykori faj-
védõ mozgalmakhoz teszik
hasonlatossá a Jobbikot. El-
sõsorban a fiatalok körében
találnak támogatókra, mivel
valós problémákat feszeget-
nek, de rendre rossz válaszo-
kat adnak rájuk.

Zöldek és civilek

Szinte a szemünk láttára
nõtte ki magát a Lehet Más a
Politika, amely 2008-ban ön-
magát „társadalmi kezdemé-
nyezés”-ként meghatározva
a nyugat-európai országok-
ban már erõs zöld pártokhoz
közel álló mozgalomként
kezdte, majd tavaly párttá
alakult át, és indult az euró-
pai parlamenti választáso-
kon – sikertelenül. Alapítója
Schiffer András ügyvéd,
édesapja (Schiffer Péter) szo-
ciológus–bankszakember,
aki már az 1970-es években
az ifjúsági mozgalom (KISZ)
körül legyeskedett; nagyapja
(Schiffer Pál) és dédapja
(Szakasits Árpád), mindket-
ten szociáldemokrata politi-
kusok, akik 1948-ban tevé-
keny részt vállaltak pártjuk
bedarálásában a kommunis-
ta pártba. Jutalmul Rákosi
Mátyás börtönbe vettette
õket, Szakasitsot még az sem
mentette meg, hogy õ volt az
államfõ.

Az LMP jellegzetesen zöld
programot hirdet: céljai kö-
zött a környezet védelme és a
elõsegítése, a jelenlegi politi-
kai elit  és a – felosztás értel-
metlensége elleni küzdelem,
továbbá a társadalom és a po-
litikai elit közötti távolság

csökkentése szerepel. Ellen-
felei megkockáztatják a kije-
lentést, hogy a párt a darabja-
ira hullott és a politikából el-
tûnõ szabad demokraták túl-
élését szolgálja. Listájukon
egyébként neves és névtelen
színészek is szerepelnek.

A legérdekesebb karriert a
Civil Mozgalom futotta be.
Motorja Seres Mária nyír-
egyházi építészmérnök, aki
azzal hívta fel magára a fi-
gyelmet, hogy tavaly népsza-
vazást kezdeményezett a
képviselõi költségtérítések el-
számolásáért, és hatszázezer
támogató aláírást sikerült
összegyûjtenie. A referendu-
mot az országgyûlés tagjai
csak úgy tudták elkerülni,
hogy maguk szabályozták a
kérdést, ezért a kezdeménye-
zés okafogyottá vált.

Programjukat így fogal-
mazzák meg honlapjukon: a
mozgalom „a polgári enge-
detlenség békés eszközeit kí-
vánja felhasználni, hogy a
jelenlegi rablópártok és
hasznavehetetlen politikusa-
ik eltûnjenek a hatalomból”.

A magyar politikai élet sa-
játossága, hogy az a párt,
amelyik az országgyûlési vá-
lasztáson leadott szavaza-
toknak legalább egy százalé-
kát megszerzi, központi tá-
mogatásban részesül. 

Alig másfél hét van hátra a magyar-
országi választásokig. Meglepõ for-
dulat, hogy az országos listát állító
hat párt között három olyan is van,
amelyik jelenleg parlamenten kívüli,
és tulajdonképpen egyikük sem esély-
telen a bejutásra.

A Román Ortodox Egyház Szent Szi-
nódusa aggódva állapította meg, hogy
papjai sorában enyhén szólva meglazul-
tak az erkölcsök, jelentõsen megemelke-
dett a házasságtörések, válások száma.

„Újonc” pártok erõpróbája

Dániel pátriárka bekeményít

Országgyûlési választások Magyarországon (1)

Fotó: archív



Mûvészek és írók ellen mindig az volt a kifogás, hogy nem tel-
jes, kialakult emberek. (…) Aki elmerült a forma szépségébe,
az minden egyebet lényegtelennek tart. De van sok kivétel is a
szabály alól. Rubens mint követ mûködött, Goethe mint ál-
lamminiszter, Milton, mint Cromwell latin titkára. Sophokles
polgári hivatalt viselt szülõvárosában. A modern Amerika hu-
moristái, essay-írói és elbeszélõi, úgy látszik, roppantul szere-
tik a diplomáciában képviselni hazájukat; és Charles Lamb ba-
rátja, Thomas Griffiths Wainewright, akirõl e rövid megemlé-
kezés szól, rendkívüli mûvész temperamentuma mellett más
hatalmaknak is szolgált a mûvészeten kívül: nemcsak költõ és
festõ, mûkritikus és régész, prózaíró, szép dolgok kedvelõje és
minden bájos mûvészet dilettánsa volt, hanem több, mint hét-
köznapi tehetségû hamisító is; azonfelül mint ügyes, hallgatag
méregkeverõ sem a mi korunkban, sem régebbi idõkben nem
találta párját.
Ez az érdekes ember, aki egy költõ csinos kifejezése szerint a
«toll, ecset és méreg» csodálatos mûvésze volt, 1794-ben szüle-
tett, Chiswickben. Apai nagyapja kitünõ ügyvéd volt Grays
Innben és Hatton Garden-ben. Anyai nagyapja a híres dr.
Griffiths volt, a Monthly Rewiew alapítója és kiadója. (…)
Mrs. Wainewright meghalt fia születésekor, alig huszonegy
esztendõs korában. (…) Wainewright apja nem sokkal élte túl
ifjú feleségét, a gyermeket minden valószínûség szerint nagy-
apjánál nevelték. Késõbb, 1803-ban, nagybátyja vette át a ne-
velését – az, akit késõbb megmérgezett.

Wilde Oszkár: Toll, ecset és méreg. Fordította Benedek Marcell 

Rajtam kívül bizonyosan van még három
erdélyi magyar, akit a moszkvai merényle-
tek az átlagosnál is jobban megrázhatnak. 
Tavaly decemberben Egyed Péterrel, Po-
zsony Ferenccel és Tánczos Vilmossal a
moszkvai Magyar Kulturális Központ ven-
dégeiként finnugor konferenciára voltunk
hivatalosak, melyen az Orosz Konföderáci-
óban élõ finnugor népek értelmiségi képvi-
selõivel szándékoztunk megosztani kisebb-
ségi tapasztalatainkat. A találkozó szerve-
zõje, a központ igazgatója, úgy tervezte,
hogy érkezésünk napján pétervári kirándu-
lásra visz bennünket. Az óránként induló
expresszvonatok egyikével, a 21 órással, in-
dultunk volna. A csupa hálókocsiból álló
szerelvényen a nyolc órás út alatt kialud-
hattuk volna magunkat, s másnap már ko-

ra délelõtt megkezdhettük
volna a városnézést. A
MALÉV moszkvai járata
azonban órákat késett, há-
zigazdánk tehát úgy dön-

tött, hogy az utat más-
nap estére halasztjuk.
A szobában volt tévé,
reggel tehát szokásom
a hírmûsorokkal

kezdtem. A készülék a távirányító gombjá-
nak megnyomása után automatikusan egy
orosz adó mûsorára állt be. Egy behavazott
síkon átvezetõ sínpár két oldalán kisiklott
szerelvény kocsiit láttam, rémült embere-
ket, hordágyakkal rohangáló mentõsöket,
véres testeket, borzadály-
tól eltorzult arcokat. Csap-
nivaló orosz tudásom elle-
nére is rögtön megértet-
tem, hogy éppen a „mi vo-
natunkat” robbantották
fel. (Késõbb kiderült, hogy
csecsenek voltak.) Azaz
egy véletlenen múlt az életünk... A robban-
tásra a több száz kilométeres útszakasz
egyik pontján került sor. A robbanószerke-
zetet bárki különösebb erõfeszítés és kocká-
zat nélkül elhelyezhette a síneken. A tette-
sek, ha jól emlékszem, nem is kerültek elõ. 
Az azonban, hogy a legújabb – feltehetõleg
szintén észak-kaukázusiak által végrehaj-
tott – terrorcselekmények egyikét az orosz
titkosszolgálat székházának, a hírhedt
Ljubljankának a közvetlen közelében is
végre lehetett hajtani, egyértelmûen bizo-
nyítja, hogy kellõen elkeseredett terroristák
cselekedeteit gyakorlatilag nem lehet meg-

akadályozni, illetve ha igen, akkor az anya-
giakban, közérzetben, rendõrállami mód-
szerekben közel akkora csapást jelenthet a
társadalomra, mint maguk az elhárított ter-
rorcselekmények. S a tökéletes biztonság
az utóbbi esetben sem garantálható, hiszen

nincs olyan megelõzõ in-
tézkedés, melyet elõbb-
utóbb ne sikerülhetne ki-
játszani. 
Minden jel arra vall, hogy
a terrorizmus megelõzésé-
re egyetlen valóban haté-
kony lehetõség mutatkoz-

na, az okok megszüntetése, amelyek terro-
rizmushoz vezethetnek. S ezek az okok
nem egyebek, mint az erõpolitika, a kato-
nai túl-hatalommal való visszaélés. Terro-
rizmus ott jelentkezik, ahol politikai, kultu-
rális vagy gazdasági kérdéseket a hatalom
maga is katonai eszközökkel próbál úgy-
mond megoldani. Irgalmatlanul. A terro-
rizmust a végletesen egyenlõtlen erõvi-
szonyok közepette kierõszakolt „megoldá-
sok” provokálják ki. 
Hogy ezek a „megoldások” semmilyen vo-
natkozásban sem fizetõdnek ki, évtizedek
óta nyilvánvaló. Az orosz birodalmi refle-

xek azonban ennek az egyszerû ténynek a
belátását is lehetetlenné teszik. Úgy vélik:
Groznij (a „szörnyû hely”) önrendelkezés-
ének elismerése Oroszország számára
olyan presztízsveszteséggel járna, amit a
posztkommunista hatalom birtokosai nem
engedhetnek meg maguknak. A gyengeség
a – Szovjetunió szétesését követõen is –
számos kulturális közösségbõl összeálló
Orosz Föderáció további széteséséhez ve-
zethetne. Az évszázados orosz-szovjet,
majd ismét orosz birodalmi gyakorlat oly
mértékben elmérgesítette az etnikumok
közti viszonyokat, hogy ma már sokan
érezhetik úgy, gyakorlatilag senkiben nem
bízhatnak meg.  
Valójában ilyesmirõl szó sincs. A terroriz-
mus csak és csakis addig tartható fenn,
amíg a hatalmasok nem hajlandóak egyen-
lõ felek gyanánt tárgyalni a másik féllel. Az
a tény, hogy a csecsenek iszonyatos eszkö-
zökkel támadnak ártatlan emberekre, nem
homályosíthatja el a másik tényt, azt hogy
az egykori és mai orosz hatalom maga is
iszonyatos eszközökkel próbál egy jobb
sorsra érdemes népet pacifikálni. Az em-
bertelenséget az embertelenség legitimálja. 
Pedig történhetne fordítva is… 

A szörnyûség logikája
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Derék kezdeményezés a Föld Órája. Leoltják a villa-
nyokat, lekapcsolják a díszkivilágítást egy órára, mia-
latt a föld lakossága megspórol több órányi áramot.
Tetszetõs képek peregnek a képernyõn, miként sötétül
el a Big Ben és a moszkvai Lomonoszov-egyetem (ko-
rábban is volt némi sötétítõ hatása, igaz, csak az ideo-
lógiai tanszéknek), elfeketül az Eiffel-torony Párizs-
ban, és lehúzzák a milliárdos égõk verõfényét a Parla-
ment épületérõl. Ettõl független azonban a törvényho-
zói tevékenység, hiszen a nyugdíjpontok a sötétben
sem fognak nõni, és meg sem találják azokat. 
Elõször csak Sydneyben kísérleteztek néhány éve. Ab-
ban az Ausztráliában, ahol nem volt még szocialista
kísérlet. Ott mindig egyformák voltak a Dél csillaga
alatt a természetes és mesterséges fényviszonyok. 
A világ felfigyelt rá, és ma már százhúsz országban
van hasonló nagyszabású takarékossági akció. Kiszá-
mították, hogy ez a mennyiség elegendõ néhány ezer
(millió) háztartás egész éves fogyasztásához, feltéve,
ha nem tartanak túl nagy házat. Jó, de akkor miért
kellene kivilágítani ezután is Párizst vagy
Katmandút? Vagy minek is fedeztük fel az áramot és
alkalmazza az emberiség mind szélesebb körben a
pazar díszkivilágítást? 
Valószínûleg alapvetõen azért, mert nem szeret sötét-
ségben élni. Mert az õskori barlangokból hozta ma-
gával a sötétségtõl való rettegést, mert az emberiség
nem sötétben osonó vad, sajnos nem világol a szeme,
csak szikrát hány olykor a dühtõl, máskor a két po-
fontól, mit azért kap, mert villanyt gyújtott. És vilá-
gosságot a fejekbe. 
Ahogy kinézek az ablakon, sötét a környék. A föld se-
tét órája tovább tart. Már alig várom, mikor kell ki-
kapcsolnunk egy órára a hûtõszekrényeket júliusban és
a villanykályhát mínusz 40 foknál, mikor állnak le a
villamosok a csúcsforgalomban, csak egy órára. A fel-
vonók megcsöknek a felhõkarcolóban, a mûtökben
még a pótgenerátort is kikapcsolják, és a bányamély-
ben egy órával tovább tart a mûszak, mert nem mû-
ködnek szerencsefelék. 
Csupa spórlás lesz az életünk, nem gyújtunk villanyt
napokig, növeljük a gyertya, mécses, kanóc, olajlámpa
és elempilács-termelést, nem vezetjük be az áramot,
hadd spóroljanak továbbra is az elmaradott falvak, ta-

nyák, néptörzsek, ahogyan eddig is tették. És
elhisszük: az elektromos civilizáció lu-
xus, dõzs, fölös kéjelgés, nem kellenek té-
vék, csak árnyékszínházak gyufafénnyel. 
Vlagyimir Iljics eszméi megbuktak, buk-
janak a lámpácskák is! Végül kikapcs a

számítógépet, hogy ne lehessen efajta
kekeckedõ cikket beküldeni a mester-
ségesen megvilágított

szerkesztõségbe… Sebestyén Mihály

Lap-top
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A terrorizmushoz vezetõ
okok nem egyebek, mint
az erõpolitika, a katonai
túl-hatalommal való
visszaélés.

Bíró Béla 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha az ember meg akar gyõzni valakit, ne a
megfelelõ érvekben bízzon, hanem a megfelelõ

szavakban.” Joseph Conrad 

Politikusözvegy

A hallgatag hamisító

A Föld 
telepes órája

A nap címe. A helyes diagnózis, Cristian
Tudor Popescu, Gândul.

Magyarázat. Már a vezércikk indítása
kemény: „Az új oktatási törvényt sikerrel
lehetne alkalmazni, azzal a feltétellel, ha
Bãsescu úrnak rendelkezésére állna egy
diktatúra.” Bár a szóban forgó törvényrõl
a véleményünk valószínûleg sok minden-
ben eltér a Cristian Tudor Popescuétól,
az államelnök szentenciózus kijelentései
ugyanúgy idegesítenek. Ez az örök meg-
mondóember egyszerûen túloz, amikor
azt mondja, hogy a román oktatásügy-
ben éppen semmi sem történt az utóbbi
húsz évben (Marga, Miclea, Andro-
nescu, de még Adomniþei is azért tettek
lépéseket a reform irányában); de még
inkább túloz, amikor azt állítja, hogy a
„románok” húsz százaléka homokos,
vagy pláne hogy hazájának orvosai az
esetek negyven százalékában helytelen
diagnózist állítanak fel. (Bezzeg a hupi-
kék misztikusok meg a javasasszonyok
„pontosságáról” nem nyilatkozik ugyan-
ilyen elítélõen.) Meg is kapja CTP-tõl –
íme a vezércikk utolsó mondata: „Nehéz
lenne kideríteni, mire alapozza százalé-
kait Bãsescu úr, de egy dolog biztosnak
tûnik számomra: az õ esetében még
egyetlen orvos sem állapította meg a he-
lyes kórismét.”

Húsvéti politika. Ioan Oltean demokra-
ta-liberális képviselõnek eszébe jutott,
hogy az ünnep jó alkalom ájtatosan enge-
delmességre felszólítani a parlament
munkásait. Azt mondta (az idézet az
Evenimentul zileibõl származik): „A nagy-
héten vagyunk, és az a kérésem, hogy
ezekben a napokban tanúsítsanak több
méltóságot és több megértést a törvények
kezdeményezõi iránt, és szavazzanak
meg mindent, amit a kormány javasol.”
A szocialista válasz hasonlóan szellemes
volt, kevés szenvedést kívánt. 

A nap álhíre. Miután kiderült, hogy Ro-
mánia képviselõi  lógnak a legtöbbet az
Európai Parlament üléseirõl, Gigi Becali
(aki rekorder a mindössze 27 százalékos
jelenlétével) kijelentette: azért hiányzott
annyiszor, mert a gyûlések túl alacsony
színvonalúak voltak számára. 



Fleischer Hilda, 
Szakács Zsuzsanna

A Nemzetközi Valuta-
alapot (IMF) pénzzel

gyógyító orvoshoz, a hozzá
segítségért forduló országo-
kat pánciensekhez, a meg-
szorító intézkedéseket pedig
a gyógyulásért végzett keze-
léshez hasonlította Domi-
nique Strauss-Kahn, a pénz-
intézet elnöke a bukaresti
közgazdaság-tudományi
egyetemen (ASE) tartott elõ-
adásában. A szakember sze-
rint aki a „keserû pirulákat“
elõírás szerint beveszi, a
gyógyulás útjára léphet. 

Egynapos romániai látoga-
tása alatt az IMF elsõ embe-
re Traian Bãsescu államel-
nökkel, Emil Boc kormány-
fõvel, Mugur Isãrescu jegy-
banki kormányzóval és a ka-
binet több tagjával találko-
zott – ezenkívül beszédet tar-
tott a parlamentben, vala-
mint a közgazdaság-tudomá-
nyi egyetem hallgatói elõtt.
Elsõ romániai útjára Marek
Bella, az IMF európai igaz-
gatója, valamint Jeffrey
Franks, a pénzintézet romá-
niai küldöttségvezetõje kísér-
te el.

„Kóros intézkedések”

„Ha az ember egészséges,
nem hív orvost. Romániát
sajnos nagyon rövid idõ alatt

sikerült halálos állapotba
hoznia a demokrata-
liberális–szociáldemokrata
koalíciónak, már 2008 nya-
rán, amikor elfogadott há-
rom nagyon is populista tör-
vényt. Ebbõl az egyik a taná-
rok ötvenszázalékos fizetés-
emelése volt, amelyrõl már
akkor tudta mindenki, hogy
megvalósíthatatlan, a máso-
dik arra vonatkozott, hogy
az átlagfizetéshez való viszo-
nyításban, a nyugdíjpont el
kell hogy érje a 45 százalé-
kot, plusz a különbözõ ked-
vezmények, amelyeket dip-
lomatáknak, bíróknak ítéltek
meg. Ezáltal olyan helyzetbe
hozták az országot, hogy
már 2009 januárjában kide-
rült, ezek a törvények alkal-
mazhatatlanok. Gyakorlati-
lag, az az ember, aki egészsé-
ges volt, hogy Strauss-Kahn
példájával éljek, három hó-
napon keresztül bódította
magát” – fogalmazott la-
punknak Márton Árpád
RMDSZ-es képviselõ a Va-
lutaalaphoz való fordulás
elõzményeit illetõen. 

„Románia nehéz pénzügyi
helyzetben van, de a román
kormány intézkedései remél-
hetõen javulást idéznek elõ.
A monetáris politika terén
viszont jobb a helyzet” –
összegzett Strauss-Kahn lá-
togatása végén. A nemzet-
közi pénzintézet vezetõje
ugyanakkor figyelmeztetett,

hogy nem beszélhetünk a
gazdasági válság végérõl,
amíg a munkanélküliség
nem kerül csökkenõ pályára
– utalva a jelenlegi 8,3 szá-
zalékos rátára, mely szerinte
a következõ hónapokban
még növekedni fog.

Hitelre nyitottan 

Románia hosszú távú
együttmûködésben gondol-
kodik a Nemzetközi Valuta-
alappal mindaddig, míg vég-
re nem hajtja a szerkezeti re-

formokat, például a közigaz-
gatásban vagy az egészség-
ügyben – mondta Traian
Bãsescu államfõ, amikor hi-
vatalában fogadta az IMF
vezérigazgatóját. Az elnök
kilátásba helyezte, hogy a
mostani megállapodás lezá-
rulása után Bukarest újabb
készenléti hitelt vagy rugal-
mas hitelvonalat igényel
majd  – ez a partnerség sze-
rinte ugyanis javítja az or-
szág hitelmegítélését a nem-
zetközi pénzpiacokon.  

„Lehet, hogy intézetünk

néha kegyetlennek tûnik, de
nem teszünk mást, mint ami-
re mi, Önökkel egyetértésben
szerzõdtünk: arra, hogy Ro-
mánia visszatérjen a kívánt
útra és véghezvigye szüksé-
ges reformjait“ – fogalmazott
a pénzintézet vezetõje, meg-
indokolva látogatása célját.
Az eddigi 1,3 százalékról
enyhén lefelé módosíthatja
az IMF Románia gazdasági
növekedésére vonatkozó elõ-
rejelzését, miután a legutóbbi
statisztikák a vártnál gyen-
gébben alakultak – jelentette
ki Jeffrey Franks, az IMF ro-
mániai küldöttségének veze-
tõje a látogatás alkalmával.

Saját reformot!

Problémák merülhetnek
fel, ha egy ország, gazdasága
fellendülése érdekében csak a
külföldi tõkeimpulzusokra
hagyatkozik – figyelmeztetett
Strauss Kahn. Románia
húszéves életszínvonalbeli
fejlõdésére utalva hangsú-
lyozta, hogy a válsághelyzet-
ben különösen fontos saját,
erõteljes reformok véghezvi-
telére összpontosítani a nem-
zetközi szervezetek kölc-
söneitõl való függés helyett.

Szerinte a közszféra átvál-
lalta a magánszektor eladó-
sodottságát, hogy a globális
gazdasági összeomlás elke-
rülhetõ legyen, mely embe-
rek millióit taszította volna

munkanélküliségbe – muta-
tott rá a pénzügyi szakem-
ber. Bár szerinte ez helyes
cselekedet volt, a világgaz-
daságnak most sürgõsen
meg kell küzdenie a halmo-
zódó államadósságok prob-
lémájával.

Európa gyengélkedik?

A globális gazdaságra néz-
ve azzal a jó hírrel szolgált
Strauss-Kahn, hogy az IMF
felmérései szerint az eddig
vártnál hamarabb megtörté-
nik a kilábalás – ennek árny-
oldala viszont az, hogy a kü-
lönbözõ régiók eltérõ ütem-
ben fognak fejlõdni. Európa
különösen nagy kihívás elõtt
áll, mivel összehangolt gaz-
daságpolitika nélkül jelenleg
csupán a második helyre esé-
lyes Amerika és Ázsia ígére-
tesebb fejlõdése mögött. A
válság kimenetelét Európá-
ban leginkább az határozta
meg, hogy az országok mi-
lyen gazdaságpolitikát alkal-
maztak az utóbbi években,
valamint hogy szakmailag
mennyire felkészült  intéz-
ményekkel rendelkeznek –
mutatott rá az IMF vezér-
igazgatója. Elõadásában elis-
meréssel szólt Magyaror-
szágról, mely elsõként for-
dult a valutaalapi támogatás-
hoz, aminek köszönhetõen
az egyik legígéretesebben fej-
lõdõ országgá vált. 
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Kovács Zsolt

Jövõ hét elején újraindul-
hat a sepsiszentgyörgyi

cigarettagyár, miután a Bu-
karesti Táblabíróság helyt
adott a vállalat kérésének,
hogy az állammal való peres-
kedés lezártáig engedélyez-
zék a munkát. 

A cigarettagyár vezetõsége
tegnap kapta kézhez a bírósá-
gi végzést, amelyet el is küld-
tek a Kovászna megyei Vám-

és Pénzügyõrséghez, hogy
vegye le a pecséteket a gyár
ajtajáról – mondta el lapunk
érdeklõdésére Sándor Csaba.
A vállalat mûszaki vezetõje
reméli, hogy a pénzügyõrség
legkésõbb hétvégén eltávolít-
ja az ajtókra és gépekre elhe-
lyezett védõzárat, és a húsvé-
ti ünnepek után elindulhat a
termelés. 

Mint arról korábban beszá-
moltunk, február végén egy
állítólagos 475 millió lejes

tartozás miatt vonták vissza
a cigarettagyár termelési en-
gedélyét, lepecsételve a gyá-
rat és ellehetetlenítve a to-
vábbi termelést. A munká-
sok akkor tiltakozó akció ke-
retében kérték a pénzügyi
hatóságokat a további mûkö-
dés engedélyezésére. A né-
zeteltérés a hivatalos szerv és
a vállalat között a 2004-es
magánosítási szerzõdésbõl
ered, mely kimondta: az új
tulajdonos, a Galaxy Tobac-

co Rt. beruházási és szociális
vállalásai ellenében kedvez-
ményeket kap az államtól –
például nem kell jövedéki
adót fizetnie. 

„Nem a háborút, csak egy
harcot nyertünk meg, amikor
a bíróság arról döntött, hogy
dolgozhatunk tovább, míg az
ügy le nem zárul. Ez olyan,
mintha szabadlábon véde-
kezhetnénk” – nyilatkozta la-
punknak Sándor. Hozzátette,
még nem tudni, a régi meg-
rendelõk közül hányat tud-
nak visszacsábítani. „Kell
legalább egy hónap, hogy ki-
derüljön: kitartanak-e mellet-
tünk az eddigi megrendelõ-
ink, vagy újra kell kezdeni a
piac kiépítését” – magyarázta
a mûszaki vezetõ, aki szerint
a két hónapnyi kényszersza-
badságolás miatt százhatvan
tonna cigaretta értékét veszí-
tették el.

A több mint száztíz éves
múlttal rendelkezõ állami ci-
garettatársaság magánosítása
után a sepsiszentgyörgyi vál-
lalat az egyedüli, mely a ha-
gyományos román márká-
kat, a Carpaþi-ot és a Snago-
vot gyártja. Ezen kívül, bér-
munkában több külföldi már-
kát állítanak elõ, melynek
nyolcvan százalékát külföld-
ön értékesítik. A sepsiszent-
györgyi vállalatnál százhá-
rom személy dolgozik, akik-
nek elbocsátása súlyos szoci-
ális problémákat okozna. 

IMF: a pénzzel gyógyító doktor
Bukarestben járt Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója

Gyulay Zoltán, Budapest

A román és a magyar
nemzeti bank egy idõ-

ben, de egymástól függetle-
nül döntött a hét elején a
jegybanki alapkamat csök-
kentésérõl. Amíg azonban
Bukarestben a várt huszonöt
helyett ötven bázisponttal
csökkentették az irányadó
kamatlábat, Budapesten épp
fordítva történt. Mindkét
döntés kihatással volt azon-
ban a magyar munkanélküli-
ségi mutatók alakulása miatt
gyengélkedõ forintra. 

A magyarországi alapka-
mat ezzel történelmi mély-
pontra, 5,5 százalékra süly-
lyedt, mely londoni elemzõk
szerint az esztendõ végéig
további fél százalékot csök-
kenthet. A magyar fizetõ-
eszköz euróárfolyama jelen-
leg egy helyben topog, miu-
tán az európai valuta gyen-
gülni kezdett a dollárral
szemben. Mivel a forint az
euróval igen, de a dollárral
nem képes lépést tartani,
mától ismét drágul Magyar-
országon a benzin: a Mol
például a 95-ös üzemanya-
got történelmi csúcson, 333
forintért, a gázolajat pedig
306-ért árulja. 

Kérdés, hogy a forint hely-
zetének alakulásába beleszól-
e a küszöbön álló kormány-
váltás, és ha igen, milyen

mértékben. Simor Andrást, a
magyar jegybank szociállibe-
rális kormány által kineve-
zett elnökét a jelenlegi ellen-
zék hevesen támadja és nyílt
titok, hogy a kormányfõ-vá-
rományos Orbán Viktor párt-
ja nem szívesen tartaná õt
meg hivatalában. A kineve-
zés azonban hat évre szól,
amibõl még csak kettõ telt el,
tehát gyakorlatilag teljesen
lefedi a következõ kormány
hivatali idejét. Mivel a levál-
tás törvényi nehézségekbe üt-
közik, az egyedüli megoldás
az önkéntes távozás lehet. A
magyar politikai életben
azonban ilyenre is volt már
példa: a Horn-kormány ide-
jén lemondásra kényszerítet-
ték az elõzõ kabinet által je-
lölt Bod Péter Ákost.

Közben tizenhat éves
csúcsra emelkedett a magyar
munkanélküliségi ráta is:
2009 decembere és 2010
márciusa között 11,4 százalé-
kot mértek.  Egyetlen hónap
alatt 24 ezerrel nõtt az állás-
talanok száma. Szakértõk
egy csoportja úgy véli, hogy
a kedvezõtlen statisztika mö-
gött a nyugdíjba vonulás fel-
tételeinek változása is állhat:
január elsejétõl ugyanis az
1952 után született korosz-
tályok fokozatosan, 62 he-
lyett 65 éves koruk után vál-
nak jogosulttá az öregségi el-
látásra. 

Magyar kamatvágás 
– következményekkel  

Rágyújthat a cigarettagyár

Hamarosan lekerülnek a pecsétek és a lakatok a sepsiszentgyörgyi cigarettagyár kapujáról A szerzõ felvétele

Strauss-Kahn elégedett a romániai monetáris politikával

F
o

tó
: 

F
le

is
ch

er
 H

il
d

a



Antal Erika, Kovács Zsolt

„Huszonegyedik századi
körülményeket szeret-

nénk teremteni az elmara-
dott, vidéki településeken ah-
hoz, hogy odacsábítsuk, illet-
ve ott tartsuk az értelmiségie-
ket: orvosokat, tanárokat” –
indokolja a Vidékfejlesztési
és Turisztikai Minisztérium
új falurehabilitációs tervét
Tánczos Barna államtitkár.
Az Elena Udrea miniszter
vezette szaktárca elképzelései
szerint az önkormányzatok
telket és infrastruktúrát bizto-
sítanának az otthonteremtés-
hez, a kormány pedig a beru-
házást finanszírozná. „A cél
a vidék fellendítése, ezért
ezek a házak önkormányzati
tulajdonban maradnának, la-
kóik méltányos bér ellenében
addig lakhatnának itt, amíg
saját otthont tudnak vásárol-
ni, de a pontos feltételekrõl
még egyeztetni fogunk” – is-
mertette a tervet a minisztéri-
um képviselõje.

Megéri az áldozatot

Már a program lehetõsége
is felpezsdítette több vidéki
település életét. A Maros me-
gyei Erdõszentgyörgy is je-
lentkezett az új falurehabil-

itációs programra, az önkor-
mányzat pedig bizakodó.
„Hét-nyolc lakásigénylés ér-
kezett a polgármesteri hiva-
talba, a tanács is jóváhagyta
a telek biztosítását, már csak
a pénzre van szükség” – nyi-
latkozta lapunknak Tarr
András polgármester, aki lel-
kesen nyilatkozott a kor-
mányprogramról. A helyiek
tisztában vannak azzal, hogy
megfelelõ infrastruktúrát kell
biztosítaniuk az építkezés-
hez, de úgy vélik, a beruhá-
zás megéri a befektetést. A

Maros megyei település elöl-
járója lapunknak elmondta:
reméli, hogy bár Erdõszent-
györgy nemrég városi rangot
kapott, attól még részt vehet
a programban. Az erdõszent-
györgyi helyi tanácsosok úgy
vélik, a legideálisabb egy
tömbház megépítése volna,
ahol több, a városkába ingá-
zó tanár, orvos és rendõr csa-
ládja találhatna otthonra.

Maros megyében Nagysár-
más a másik város, amely
szintén igényt tart az állami
támogatással építendõ laká-

sokra. Itt azért fontos a be-
fektetés, mert a tanárok, or-
vosok, egészségügyi alkalma-
zottak többsége ingázik, és a
munkahelyén kívül semmi
nem köti a településhez.
„Vonzó a lakáshoz jutás le-
hetõsége, mert az ingázás
költséges és nagyon fárasztó,
ráadásul Marosvásárhelyen
semmi esélyünk saját tulaj-
donú ingatlanra. Persze kér-
dés, hogy így valóban ottho-
nossá válhat-e a település,
tényleg fellendül-e általunk a
közösségi élet” – nyilatkozta

egy vidéken szolgálatot telje-
sítõ pedagógus. Maros me-
gyében közel ötven polgár-
mesteri hivatal igényelte a
programban való részvételt,
hiszen több mint négyszáz
személy érintett az ügyben.
Az elképzelés szerint 48 tele-
pülésen 397 ház épülne, 194
kétszobás és  203 háromszo-
bás ingatlan. 

Többeknek 
kedveznének

Kovászna megyében 27 vi-
déki település jelezte, hogy
részt venne a kormány által
támogatott vidéki lakásépítõ
programban. A tervek szerint
összesen 235 ház épülne, így
288 szakember találhat ott-
honra Háromszéken: 193 pe-
dagógus, 52 orvos és egész-
ségügyi asszisztens, illetve 43
rendõr kaphat szolgálati la-
kást falun. György Ervin pre-
fektus ugyan szorgalmazta,
hogy a vidéki polgármesterek
az állatorvosoknak vagy
mérnököknek is ajánlják fel
ezt a lehetõséget, ilyen irányú
igény azonban nem érkezett.
Erdély András, a prefektúra
szóvivõje szerint a kézdi-
szentléleki, köröspataki és
elõpataki polgármester tizen-
öt ház építésére kért támoga-

tást, a nagyborosnyói tanács
13, a rétyi 12 házat építene,
míg Zágonbárkányban, Bö-
lönben, Szentkatolnán, Cser-
nátonban, Kökösben, Esztel-
neken, Hídvégen, Torján és
Vargyason tíz-tíz házat építe-
nének. A települések minden
háznak ötszáz négyzetméte-
res közmûvesített telket aján-
lanak fel.

„Elõkészítetlen 
program”

A program Hargita megyei
népszerûségérõl nem sikerült
a tegnap hasznos idõben ada-
tokat megtudnunk a prefek-
túráról, ám Borboly Csaba
megyei tanácselnök úgy tud-
ja: a helyi polgármesterek
nem rajonganak a kormány
elképzeléseiért. „Szerintem
ez egy elõkészítetlen, elha-
markodottan meghirdetett
program. Már az sem termé-
szetes, hogy a prefektúra ösz-
szesíti az igényléseket, hiszen
ez a hivatal alig tartja a kap-
csolatot a helyi önkormány-
zatokkal” – mondta az Új
Magyar Szónak nyilatkozó
Borboly. A politikus úgy tud-
ja, a program jogi háttere sem
tisztázott, hiszen a törvény je-
lenleg tiltja a településeknek,
hogy telkeket adjanak el. 
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Illegális volt a leégett kocsma
Sipos M. Zoltán

A kolozsvári önkormány-
zat tegnapi nyilatkozatá-

ban szabályszegéssel vádolja
annak a klubnak a mûködte-
tõit, ahol vasárnap hajnalban
tûz ütött ki. Amint arról la-
punk is beszámolt, a sokak ál-
tal ismert és kedvelt szórako-
zóhelyen jelentõs kárt okozó
tûz tombolt, húsz embert a
tûzoltóknak kellett kimenekí-
teniük az épületbõl.  „A
Victor Babeº  utcai ingatlan-
ban mûködõ klub egyáltalán
nem szerepel az önkormány-
zat nyilvántartásában: a hiva-

tal nem adott mûködési enge-
délyt a szórakozóhely tulaj-
donosai, és a nyitva tartás
rendjét sem határozták meg.
A többszintes klubnak nem
volt engedélye terasz mûköd-
tetésére sem. Ennek ellenére
a tûz az ingatlan legfelsõ
szintjén ütött ki, ott, ahol a te-
rasz mûködött” – mondta el
lapunknak Oana Buzatu, a
kolozsvári polgármesteri hi-
vatal szóvivõje.  A kolozsvári
tûzoltóság továbbra is vizs-
gálja a tûzeset okait. „Még
nem tudjuk, mi okozta a bal-
esetet: feltételezéseink szerint
az ingatlan negyedik emele-

tén levõ hûtõszekrény lett
zárlatos. A tárgyi bizonyíté-
kok kivizsgálása mellett birto-
kunkban vannak a szemta-
núk, illetve a tulajdonosok
nyilatkozatai is, ezeket most
elemezzük” – ismertette az
eljárást az ÚMSZ-nek Andrei
Biriº, a kolozsvári tûzoltóság
szóvivõje. Adrian Munteanu
klubtulajdonos leszögezte,
hogy nem gyanakszik bûn-
cselekményre. Ezért egyelõre
csupán véletlen egybeesésnek
tûnik, hogy a Munteanu bir-
tokában levõ My Way nevet
viselõ kocsma pár éve szintén
a tûz martalékává vált. 

Kovács Zsolt

Korszerûsítik Sepsiszent-
györgy legrangosabb isko-

lájának épületét, a városköz-
pontban lévõ Székely Mikó
Kollégiumot. Sztakics Éva
sepsiszentgyörgyi alpolgár-
mester arról tájékoztatta la-
punkat, hogy megnyerték azt
a másfél éve leadott pályáza-
tot, amelynek célja a Székely
Mikó Kollégium felújítása. A
Regionális Operatív Program
által támogatott munkálatok
összértéke 11,2 millió lej,
amibõl az önkormányzat 2,5
milliót önrészként biztosít. A
tervek szerint felújítják a pati-
nás iskolaépület homlokza-
tát, és teljesen átalakítják az

iskola belsõ udvarát: lebont-
ják a régi étkezõt és a sport-
termet, a jelenleg lebetono-
zott beltérre pedig zöldöveze-
tet telepítenek. Sztakics Éva
szerint a Székely Mikó udva-
rára új csarnokot építenek,
amelynek földszintjén próba-
terem mûködik majd, és ott
rendezik be a könyvtárat is.
Az elsõ emeleten egy nagy
alapterületû tornatermet ala-
kítanak ki, amely mozgatha-
tó falakkal három részre oszt-
ható, hiszen az iskolában
1300 diák tanul, és egyszerre
több tornaórát is tartanak.
Az új épület tetején hálókkal
körbevett szabadtéri sportpá-
lyát szeretnének létesíteni.
Antal Árpád polgármester az

ÚMSZ-nek arról számolt be,
hogy az önkormányzat
tizenkét évre szóló ingyenes
használati szerzõdést kötött
az épület tulajdonosával, a
református egyházzal. „Ez a
szerzõdés elõnyös a város
számára, hiszen így biztosí-
tott, hogy továbbra is iskola
mûködhet itt, és megtakarít-
juk az erre az idõszakra ese-
dékes 3,6 millió lejes bért is”
– nyilatkozta az elöljáró. A
tervek szerint a munkálato-
kat a nyári vakáció idején
kezdik el. Ez a kollégium
Székelyföld egyik legna-
gyobb múltú tanintézete,
amelyet 1859 -ben alapítot-
tak gróf Mikó Imre adomá-
nyaiból. 

Hadüzenet kalózteraszoknak
Totka László

„Olyan Nagyvárad belvá-
rosa, mint egy zsibvásár,

ott nyit mindenki vendéglõte-
raszt, bárt, üzletet, ahol jól-
esik, de legalábbis, ahol éri,
pedig ez a város valamikor
európai színvonalú volt. Egy-
általán nem méltó a mai vá-
roskép ahhoz, amit Adyék

örökül hagytak” – panaszolja
lapunknak egy helybéli lakos,
amikor arról kérdezztük, mit
szól az önkormányzat szigo-
rú városrendezési tervéhez. 

Vendégváró káosz

A polgármesteri hivatal a
napokban döntött úgy, hogy
véget vet a kaotikus állapo-
toknak, és rendezi a belvá-
rost, illetve a központban ön-
kényesen mûködõ kocsmák,
kávézók helyzetét. Carmen
Chertes, az önkormányzat

szóvivõje arról számolt be az
ÚMSZ-nek, hogy számtalan
panasz érkezett a „kalóztera-
szok” ellen, ezért a polgár-
mesteri hivatal úgy döntött,
brassói és nagyszebeni példá-
ra a vendégváró placcokat az
utca közepére helyezi, az
üzemeltetõket pedig kötele-
zik arra, hogy a gyalogosok
áthaladását akadálymente-

sen biztosítsák. A frissen élet-
be lépett szabvány szerint
legalább egy 1,2 m széles „fo-
lyosót” kell szabadon hagyni
az áthaladók számára. 

Szecesszió-kommandó

Az új szabályoknak megfe-
lelõen a történelmi város-
részben található teraszokon
az utcai bútorzatnak össz-
hangban kell lennie a szom-
szédos épületek stílusával,
vagyis a szecessziós korszak
hangulatát kell idézniük.

Kérdésünkre, hogy lesz-e kü-
lön „stílusszakértõje” az ön-
kormányzatnak, illetve hogy
hogyan ellenõrzik majd a
„történelmi hûséget”, egyelõ-
re nem kaptunk választ az il-
letékesektõl. 

Megtudtuk, a bárok nyit-
vatartási rendje is számos né-
zeteltérést okozott, ezért a
továbbiakban a nagyváradi
sétálóutcán található ven-
déglõteraszok hétvégén éjfé-
lig, a történelmi városrész-
ben levõk 23 óráig tarthat-
nak nyitva. Ilie Bolojan pol-
gármester a városrendezési
tervvel kapcsolatban el-
mondta, az átszervezés je-
lentõs befektetést is igényel.
„A teraszok megfelelõ elhe-
lyezése, szabványnak megfe-
lelõ berendezése sok pénzbe
kerül, ezért a fenntartónak
mérlegelnie kell, tudja-e vál-
lalni ezt az áldozatot vagy
sem” – figyelmeztetett az
elöljáró. Ellentmondásosan
nyilatkozott lapunknak az
új rendelkezésrõl egy érin-
tett klubtulajdonos. „Azzal
mi is tisztában vagyunk,
hogy nagyon sok zavart
okoz a jelenlegi helyzet.
Van, akit csak a gyors jöve-
delem érdekel, és ezért nem
nyújt igényes szolgáltatást,
az ilyen befektetõ valószínû-
leg visszariad egy nagyobb
beruházástól. Sokan azon-
ban úgy véljük, hogy ez a
város és ez a városkép meg-
éri a ráfordítást, hosszú tá-
von nekünk is hasznos lehet
az egységes, rendezett ven-
déglátás” – nyilatkozta la-
punknak az üzletember. 

Falu végén kurta panel
Szolgálati lakásokkal csalogatná a kormány az értelmiségieket az elmaradott vidéki településekre 

KI ahol éri? Vendéglõterasz Nagyvárad belvárosában 

Az egyik Maros megyei település helyi tanácsosai szerint egy tömbház megépítése volna az ideális

Megújul a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium

A szerzõ felvétele
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Bethlen Kolozsváron
vendégszerepel

Kolozsváron vendégszere-
pel a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata Závada
Pál Bethlen címû drámájá-
val. A debreceni DESZKA
Fesztiválon nemrég nagy
szakmai érdeklõdésre szá-
mot tartó elõadást április 8-
án, csütörtökön este láthat-
ják az érdeklõdõk a Kolozs-
vári Magyar Opera színpa-
dán. Závada Pál darabja
Móricz Zsigmond Erdély cí-
mû regénytrilógiája alapján
készült, ami a legizgalma-
sabb irodalmi alkotások
egyike. A többszörös
stilizáció eredményeként
megszületett darab cselek-
ménye alapvetõen két szá-
lon halad: az egyik a politi-
kai történésekre, a másik
Bethlen magánéletére, meg-
hasonulására irányítja a fi-
gyelmet. 

Hamarosan kész az
ópusztaszeri emlékpark

Befejezéséhez közeledik az
európai uniós támogatással
megvalósuló rekonstrukció
és fejlesztés az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlék-
parkban: megújul a rotunda,
az ott látható Feszty-körkép,
és új állandó kiállítások is
nyílnak – tudósít az MTI.
Tokovics Tamás, az emlék-
park igazgatója a helyszí-
nen, kedden tartott bejárá-
son elmondta: április elsejé-
tõl az érdeklõdõk új szem-
szögbõl is láthatják Feszty
Árpád A magyarok bejövetele
címet viselõ monumentális
körképét. A terepasztal fö-
lött részben átlátszó üveg-
lapokból ösvény épült,
amely olyan közel viszi a lá-
togatókat a festményhez,
amilyen közelrõl csak az al-
kotás megszületése után, a
millennium idején láthatták
a honfoglalást megörökítõ
képet. A rotunda, a tetõszer-
kezet felújítása és az épület
akadálymentesítése várható-
an májusra készül el, és ek-
kor nyílnak meg az új állan-
dó kiállítások is.

Új kiállítótér nyílik 
Sepsiszentgyörgyön

Rónai Péter pozsonyi és
Farkas Roland komáromi
képzõmûvészek Mester és
tanítványa1 címû kiállításá-
val nyílik meg a MAGMA
Kortárs Mûvészeti Kiállító-
tér Sepsiszentgyörgyön –
idézi az intézmény közle-
ményét a transindex.ro. A
tárlatot a Szabadság tér 2.
szám alatt, április elsején
nyitja meg Szombathy Bá-
lint vajdasági író, képzõmû-
vész, mûkritikus. A Mester
és tanítványa kiállítássorozat
keretében a szervezõk egy
idõs és egy fiatal alkotót
kérnek fel közös kiállítás
létrehozására. A következõ
kiállításon Juraj Bartusz
György (Kassa) és
Radoslava Macejova (Kas-
sa) alkotásai lesznek látha-
tóak. A Mester és tanítványa1
kiállítás április 20-ig láto-
gatható.

Röviden „Ha hívnak, jövünk Erdélybe”
Idei terveirõl kérdeztük a hetvenedik életévét töltõ Benkó Sándor dixiekirályt 

A. E.

Többnyire Erdélyben,
Csíkban, Máramarosban,

de Görögországban, Német-
országban, Ausztriában és
Szerbiában is fotózott ke-
reszteket Vajda György fo-
tós, a Maros megyei Népúj-
ság címû napilap munkatár-
sa, akinek kereszt témájú
felvételeibõl április 25-ig lát-
ható kiállítás a Marosi Egy-
házmegye Református Es-
peresi Hivatalának tanács-
termében. 

Égre tekintõ kereszt,
amely az égiekkel való kap-
csolatunkat jelképezi, vagy
a hegytetõn, az Istenhez kö-
zeli helyet szimbolizálja, fe-

szület a temetõben, mint az
élet és a halál jelképe, a
templom elõtt, vagy a temp-
lom tornyán, az út mentén,
a falu szélén, sírhanton vagy
dombtetõn – megannyi
helyszín és ugyanannyi
szimbólum Vajda György
Feszület címet viselõ kiállítá-
sán, ahol 64 fénykép tekint-
hetõ meg. A fotós a keresz-
tet többféle kontextusban
láttatja, élet és halál szimbó-
lumaként mutatja be. Jel-
kép, amely a kereszténység
szimbóluma, de amely még
jóval a kereszténység elterje-
dése elõtt is létezett, szerepe
a népi kultúrában is jelen-
tõs. A felvételek más-más
helyszínen készültek, és

ahogy Vajda György mond-
ta, mindegyiknek megvan a
saját története. „Nem vélet-
lenül húsvétra idõzítettem,
hiszen úgy gondolom, hogy
ehhez a tavaszi ünnephez
leginkább ez a szimbólum
illik” – mondta lapunknak a
fotós, aki szerint Krisztus
megfeszítése, majd feltáma-
dása, az újjászületés, a ta-
vasz, az élet jelképe is a ke-
reszt. Vajda György fotói
alá képaláírásként egy-egy
zsoltárt válogatott Baricz
Lajos marosszentgyörgyi
római katolikus plébános,
így nemcsak tematikájában,
de a megnevezésekben is il-
leszkedik a tárlat a húsvéti
hangulathoz. 

Célkeresztben a keresztek

Gyulay Zoltán, Budapest

A tavalyi év sem múlt el
nyomtalanul az együttes
életében, ahogy mondani
szokás: sikeres évet zártak.
– Szerencsére. Minden ked-
vezõtlen külsõ körülmény el-
lenére feladataink bõven vol-
tak, szép sikerekben volt ré-
szünk, számos helyen még
mindig a jövõnket alapoz-
zuk. Rendkívül örülök, hogy
a TV2 A jazz története születésé-
tõl napjainkig címû nagysza-
bású vállalkozásunkat szom-
batonként levetíti, és vasár-
nap megismétli: közönsé-
günk márciusig 48 adásban
nézhette meg ezt a munkán-
kat. Esztendõrõl esztendõre
szép sikert hoz a Karácsonyi
Mise, az elõadások mindig
telt házasak; így volt ez 2009-
ben is.

Különbözött valamiben
2009 az elõzõ évektõl?
– Szokásos évi nagykoncer-
tünket május elsején mint-
egy nyolcezer nézõ élvez-
hette a Budapest Sportaré-
nában. A hangverseny a
Mûszaki Értelmiség Napjá-
hoz csatlakozó kiemelt kul-
turális rendezvény volt,
amelyen mintegy kétszáz
elõadómûvész kápráztatta
el a közönséget. A koncert-
rõl készült CD és DVD ösz-
szeállítása befejezõdött, és
hamarosan meg is lehet vá-
sárolni. Tavaly oroszországi
turnén voltunk, Szentpéter-
váron és Moszkvában lép-
tünk fel; az orosz fõvárosba
idén februárban vissza is
tértünk, hogy a város leg-
elegánsabb koncerttermé-
nek 3400 nézõjét szórakoz-
tassuk.

Erdélyben is szeretik
önöket.
– Nagy-nagy örömünkre.
Zsombolya a blues fõvárosa:
tavaly augusztus 24-én mi is

felléptünk a Jimbo Blues
Fesztiválon, számunkra is
nagy élmény volt. Mindig szí-
vesen jövünk, valahányszor
lehetõségünk adódik. Az

idén július elején ott leszünk
Csíkszeredában a dzsesszna-
pokon, és már jövõre is van
két meghívásunk. Várunk
egy harmadikra, hogy az in-
vitálásnak eleget tehessünk.

Mintha csak tegnap lett
volna, hogy Amikor 64 éves
vagyok, azaz When I’m
Sixty-Four címmel – a Beat-
les együttes egyik remeké-
bõl kölcsönözve – a 64. szü-
letésnapját együtt ünnepel-
hette a közönséggel. A hiva-
talosan augusztus 25-én ese-
dékes évfordulót kissé elõ-
rehozva az együttes most,
április 8-án emlékezik meg
az alkalomról.
– A koncertre a jegyek már
decemberben elfogytak.
Nem akarunk azonban csa-
lódást okozni azoknak a ba-
rátainknak sem, akik így ki-
szorultak a hangversenyrõl,
ezért a csapat másik fõ ese-
ménye az általam kezdemé-
nyezett, és immár hagyo-
mánnyá vált Mûszaki Értel-
miség Napjához csatlakozó a
Benkó Dixieland Band és ba-
rátai címû elõadásunk lesz
május 13-án. A helyszínt szá-
mos kollégánk kérésére most
a Budapest Sportaréna he-
lyett a budapesti Mûvészetek
Palotájába helyeztük át. 

Sztárok jönnek, sztárok mennek,
Benkó Sándor azonban igazi álló-
csillagnak bizonyul a magyar muzsi-
ka egén. A Benkó Dixieland Band
április 8-án emlékezik meg vezetõje
közelgõ születésnapjáról. A klarinét-
on játszó zenészt eddigi eredménye-
ikrõl kérdeztük.

Mûemlékvédelem: tûzoltás
egyszerre több helyen is
Antal Erika

Több területen is szükség
van „tûzoltásra” – vonta

le a hétvégén Szovátán tar-
tott mûemlékvédelmi konfe-
rencia tanulságát Csortán Fe-
renc, aki a szakemberek kine-
velését tartja prioritásnak. A
Maros megyei mûemlékvé-
delmi szakember szerint leg-
alább kétezer szakemberre
volna szükség, és az új mû-
emlékvédelmi törvénnyel
egyidõben az állami költség-
vetés pénzére is. 

A kétévente megrendezett
Mûemlékvédelem Erdélyben
címû mûemlékvédelmi kon-
ferenciát negyedik alkalom-
mal szervezte meg a kolozs-
vári Entz Géza Mûvelõdés-
történeti Alapítvány és a ma-
rosvásárhelyi Arcus Egyesü-
let. A szakmai megbeszélé-
sen jelen volt Kelemen Hu-
nor mûvelõdési miniszter is.

Amint az értekezésen is el-
hangzott, a rendezvény célja
lehetõséget biztosítani az er-
délyi mûemlék-helyreállítási,
a mûemlékekhez és ingó
örökségünkhöz kötõdõ kuta-
tások, valamint a különbözõ
örökségvédelmi programok
bemutatására. A hét végén a
mûemlékvédelemben szere-
pet kapó különbözõ szakte-
rületek magyarországi és er-
délyi képviselõi, mûvészet-
történészek, építészek, régé-
szek és restaurátorok tartot-
tak elõadást, ismertették a
frissen megjelent szakköny-
veket, az elmúlt idõszak fel-

mérési programjainak hely-
zetét, valamintkerekasztal-
beszélgetést tartottak a digi-
talizációs lehetõségekrõl. Ke-
lemen Hunor tájékozódott
arról, hogy milyen szinten áll
a mûemlékvédelem Románi-
ában, milyen módosításokra
van szükség az új mûemlék-
védelmi törvény megalkotá-
sához.

Csortán Ferenc Maros me-
gyei mûemlékvédelmi szak-
ember az ÚMSZ érdeklõdé-
sére elmondta, azért fonto-
sak a kétévente megrendezett
szakmai konferenciák, mert
nagyobb számban találkozik
a szakma, nagyobb a rálátás
egymás munkájára, egymás
kutatásainak eredményeire.
Csortán szerint jó dologként
könyvelhetõ el az oktatási
mûhelyek létezése, mûködé-
se Erdélyben és Magyaror-
szágon is. „Elindult a könyv-
kiadás is, az Erdélyi Múze-
um Egyesület szakmai folyó-
irata lehetõséget nyújt a szak-
mának a publikálásra, az
Entz Géza Alapítvány is ad
ki könyveket, de az egyházak
is elindították mûemlék érté-
kû javaik felmérését és köte-
tekben való közzétételét” –
összegzett Csortán Ferenc.

Kelemen Hunor egy ko-
rábbi, marosvásárhelyi sajtó-
tájékoztatóján elmondta, Ro-
mániában  harmincezer mû-
emléket tartanak számon, je-
lenleg háromszáz olyan épí-
tõtelep mûködik, amely a
mûemlékek restaurálásával
foglalkozik. 

A fotós a keresztet többféle kontextusban láttatja, élet és halál szimbólumaként mutatja be Fotó: Vajda Boróka 

A Benkó Dixieland Band története
Az 1957-ben alakult Benkó Dixieland Band a világon az
egyik legjobb, Magyarországon a legnépszerûbb dzsessz-
zenekar. Már elsõ lemezük aranylemez lett. Hazai feszti-
válok és versenyek sorát megnyerték, számos kitüntetést
mondhatnak magukénak. Nemzetközi karrierjüket a hat-
vanas években kezdték a szomszédos országokban. Tur-
néztak az NDK-ban, Szovjetunióban, Csehszlovákiában,
Lengyelországban. A hetvenes években indultak el nyu-
gatra, amerikai sikersorozatuk a nyolcvanas években in-
dult. Benkóék mûvészetét a legmagasabb elismerés övezi
Magyarországon is. (www.benko-dixie.hu)
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Farkas István

A román filmipar legfonto-
sabb eseményeként számon

tartott IV. Gopo-gálán, melyet
hétfõ este tartottak a parlament
Egyesülés termében, a szervezõ
Román Filmet Népszerûsítõ
Szövetség (APFR) összesen 47
olyan romániai produkciójú fil-
met vitt az ítészek elé, amelyet
2009-ben mutattak be (14 nagy-
játékfilm, 13 dokumentumfilm
és húsz rövidfilm). 

Péter Hilda is Gopós

Az idei rendezvényen, Péter
Hilda, a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház színmûvésze a Var-
ga Katalin címszerepéért vihette
haza a Gopo-szobrocskát. Bár
Peter Strickland produkcióját
hét kategóriában is jelölték (leg-
jobb film, legjobb nõi fõszereplõ,
legjobb operatõr, legjobb mellék-
szereplõ, legjobb eredeti filmze-
ne, legjobb vágás, legjobb hang),
végül csak a nõi fõszereplõ kap-
ta meg a díjat. „Nagyon örülök
ennek a díjnak. Már a jelölés is
nagy dolog volt, teljesen megle-
pett. Tulajdonképpen nem is
gondoltam arra, hogy egyáltalán
díjazhatnak engem ezért a szere-
pért  akár itthon, akár külföld-
ön” – nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Péter Hilda, aki elmondta, na-
gyon örül annak, hogy az embe-
rek ennyire nyitottak voltak
Strickland filmje iránt. „Szá-
momra most is hihetetlennek tû-
nik ez az egész. Nagyon jó érzés
volt a román filmesek között len-
ni, azok között az emberek kö-
zött, akiket eddig csak a televízi-
óból, hírbõl, illetve filmvászon-
ról ismertem” – mondta a szí-
nésznõ, majd hozzátette „külön
öröm számomra, hogy a díjat
Ion Besoiu adta át.”

Arra a kérdésünkre, hogy a
díjesõben fontolgatja-e, hogy
filmszínésznõvé váljon, Péter
Hilda nem tudott egyértelmû

választ adni. „Szeretnék még
filmben dolgozni, nagyon inspi-
rál” – fogalmazott sejtelmesen.

Porumboiu ismét villogott

Corneliu Porumboiu Rendõr,
melléknév (Poliþist, adjectiv) címû
filmje – amely a számtalan kül-
földi díj mellett (és miatt) Ro-
mánia Oscar-küldöttje volt – a
legjobb játékfilm, a legjobb ren-
dezés, a legjobb forgatókönyv, a
legjobb férfi fõszereplõ (Dragoº
Bucur), a legjobb férfi mellék-

szereplõ (Vlad Ivanov), a leg-
jobb operatõri munka (Marius
Panduru) kategóriában is nyert
az APFR idei díjátadóján. A
rendezõnek Kelemen Hunor
mûvelõdési miniszter adta át a
díjat, idézve egy Diana
Cavalliotival készült interjút,
melyben a színésznõ elmondja,
hogy a pénztárnál figyelmeztet-
ték, hogy román filmre vált je-
gyet. „Változtatnunk kell ezen a

mentalitáson” – dicsérte a ro-
mán filmmûvészet darabjait Ke-
lemen.

Nagy csalódások

Ezzel szemben Radu Jude be-
mutatkozó filmje, A legboldogabb
lány a világon (Cea mai fericitã fatã
din lume) a tizenegy jelölésbõl
csupán egyet tudott díjra válta-
ni. Andreea Boºneag, a legjobb
fiatal tehetségnek járó díjjal tér-
hetett haza. A Franciaország-
ban élõ Radu Mihãileanu A kon-

cert (Concertul) címû filmje,
nyolc kategóriában volt jelölve,
melyekbõl négyet sikerült díjra
váltania, ám ezek egyike sem
tartozik a fontosabb kategóriák-
ba. Mihãileanu produkcióját il-
leti a legjobb vágásért, díszle-
tért, filmzenéért és sminkért já-
ró díj. Adrian Sitaru francia–ro-
mán koprodukcióban készült
Sporthorgászat (Pescuit sportiv) cí-
mû filmje – melyet több nem-

zetközi fesztiválon is kitüntet-
tek –, bár négy kategóriában je-
lölték, egy Gopo-szobrot sem
kapott.

„Futottak még”

A legjobb dokumentumfilm-
nek az HBO Alexander Nanau
rendezte produkcióját, A világ
Ion B. szemével (Lumea vãzutã de
Ion B.) találták, míg a legjobb
rövdifilm a Tudor Cristian
Jurgiu rendezte Oli esküvõje
(Nunta lui Oli) lett. A közönség-
díjat az Emlékek az aranykorból
(Amintiri din Epoca de Aur –
Frumoasã e viaþa!) kapta, amelyre
26 520 nézõ váltott jegyet. A leg-
jobb európai film díjat a
Gomorrah címû olasz–francia
koprodukciónak ítélték. A több
mint kilencven nagyjátékfilmben
szereplõ Draga Olteanu Matei a
IV. Gopón életmûdíjat kapott. 

Roncscipõ-programot indított egy aradi ci-
pész, amivel azokat kívánja támogatni, akik
nem engedhetik meg maguknak, hogy új ci-
põt vegyenek az ünnepre. ªtefan Filipaº sze-
rint az ötletet az adta, hogy folyamatosan
tapasztalja, egyre kevesebben engedhetik
meg maguknak, hogy új cipõt vásároljanak.
A javításra ugyan nagy a kereslet, de az el-
adások száma jelentõsen lecsökkent az el-
múlt idõszakban. Az akciónak köszönhetõen
azok az aradiak, akik húsvétig elmennek a
cipész mûhelyébe, és visznek magukkal egy
pár régi lábbelit, fele áron juthatnak hozzá
egy újhoz. Ugyanakkor Filipaº a tervek sze-
rint a régieket is megjavítaná és aradi jóté-
konysági szervezeteknek adományozná.
Tessék mondani, roncsország-programot
nem lehetne indítani?

(szûcs el)

Száz szó

„Román Oscar” Hildának

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

✁

Angolul folyékonyan beszélõ fiatalok
jelentkezését várjuk sales/projekt-
menedzseri munkakörre az Arab
Emirátusokba (Dubaj) es Romániára.
Szakmai tapasztalat elõnyt jelent, de
nem kizáró ok, mivel úgyis megtaní-
tunk, hogyan válj profi értékesítõvé
és sikeressé munkádban. Francia
nyelvtudás elõnyt jelent. Ha szereted
a kihívásokat, jelentkezz! 
E-mail címünk: rotterom@rdslink.ro.

Apróhirdetés

Péter Hilda nyerte a legjobb nõi fõszere-
plõ díját a Gopo-gálán. Corneliu
Porumboiu Rendõr, melléknév címû film-
je tíz jelölésbõl hatot váltott be a nagy
hasú emberkét ábrázoló szoborra.

Sokat tévéznek a gyerekek
ÚMSZ

A világon élõ gyerekek
egyharmada naponta három

vagy több órát tölt a televízió
vagy a számítógép képernyõje
elõtt – derült ki 34 ország több
mint hetvenezer tinédzserének
megkérdezésébõl.

A gyerekek nem mozognak
eleget, nem számít, hogy gazdag
vagy szegény országban élnek –
mutatott rá az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) tanulmá-
nya. A felmérésben részt vett
gyerekek mindössze 15 százalé-
ka mozgott eleget. Az uruguayi
fiúk érték el a legjobb eredményt
(42 százalékuk mozgott eleget),

és a Zambiában élõk a legrosz-
szabbat (mindössze 8 százalék).
A lányok „versenyét” az indiai-
ak nyerték, a szubkontinensen a
13-15 éves lányok 37 százaléka
mozgott eleget. Egyiptomban vi-
szont nagyon rossz arányt mér-
tek, ott csak a tini lányok 4 szá-
zaléka felelt meg a WHO felté-
telének. Összességében a mian-
mari gyerekek minõsültek a leg-
kevésbé „ülõ szobornak”, az
ázsiai országban mindössze a fi-
úk 13 és a lányok 8 százaléka
töltött naponta három órát vagy
annál többet a képernyõk elõtt.
A legtöbbet „képernyõzõ” tizen-
évesek a St. Lucián és a Kajmán-
szigeteken élnek. 

Röviden

Vântut bírálja Patriciu trösztje 

Sajtóközleményben bírálja az Adevãrul Hol-
ding a Sorin Ovidiu Vântu által irányított
Acces Press sajtóterjesztõ cég által gyakorolt
„cenzúrát”. A cég ugyanis nem forgalmaz-
zaaz Academia Caþavencuból kivált szerkesz-
tõk Kamikaze címû lapját. Dinu Patriciu mé-
diatrösztje kijelentette, megszakítja a kapcso-
latot azokkal a terjesztõkkel, akik engednek
az Acces Press „aberrációjának”.

A Gopo-díjat (Ion Popescu Gopo Emlékdíj) a
Román Filmet Népszerûsítõ Szövetség alapítot-
ta 2007-ben. Az 1957-es Történelem röviden
(Scurtã istorie) címû animációs filmjéért Cannes-
ban Aranypálmával díjazott, 1989-ben elhunyt
román rajzfilmkészítõ emlékére alapított díjki-
osztót a szervezõk az Oscar-gálák mintájára ter-

vezték meg (román Oscarnak is szokás nevezni).
A legjobbaknak járó, Gopo rajzfilmfiguráját, az
Emberkét ábrázoló szobor Adrian Ilfoveanu
szobrászmûvész alkotása. A bukaresti rendez-
vény olyan neves európai gálák modelljét követi,
mint a nagy-britanniai BAFTA, a franciaországi
Cesar illetve a spanyolországi Goya. 

A Gopo-díj története

Postafiók

Kié a székelyföldi termék márkanév?

Mindenekelõtt szeretném megköszönni
Önöknek, hogy egyáltalán figyelemre mél-
tatják a magamfajta kezdõ, de jóhiszemû
kisvállalkozó levelét. Mivel nemrégen csap-
tam fel kisvállalkozónak, a közelmúltban
nem sokat tudtam még a székelyföldi ter-
mék márkanévrõl. (...) Elkezdtem olvasni a
sajtót, internetet bújni, ismerõsöket faggat-
ni, és legnagyobb megrökönyödésemre
több ilyen márkanevet is találtam. (...)
Megfogalmazódott a kérdés: kinek van iga-
za? igazából kié ez a márkanév? A Hargita
Megyei Tanácsé, Demeter Jánosé, vagy pe-
dig Erõss Magdolna Cecíliáé? Azért kér-
dem, mert semmiképpen nem a Székely
Termék Egyesületé, amelyikbe már szinte
beiratkoztam. Így viszont felmerül a kér-
dés, miért szorgalmazzák annyira a vállal-
kozók felvételét ebbe az egyesületbe, ami-
kor ez nem rendelkezik egyetlen ilyen jelle-
gû lefoglalt márkanévvel sem? Miért fizet-
nénk évi 250 eurós tagsági díjat, miért ad-
nánk ki további évi 150 eurót? (...) Talán
együtt sikerül tisztázni, hogy hova lett a
pénz, vagy a levédések, amit a Székely Ter-
mék Egyesület vett el, illetve ígért meg, és
mi hasznunk ebbõl az egészbõl, azonkívül,
hogy számlálatlan pénzt dobálunk egy fe-
neketlen kútba. Köszönettel,

Andrási Attila, Székelyudvarhely 

Péter Hilda a Katalin Varga címszerepében nyújtott alakításáért vehette át a Gopo-díjat Fotó: Agerpres
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Arcélek
10.25 Újrakezdés
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Ametiszt Kupa
Standard Országos Rang-
lista Verseny - Kaposvár
16.15 II. János Pál
(olasz-am.-lengyel életr.
drama)
17.00 Pannóniától a csil-
lagokig
17.25 Miért éppen Ma-
gyarország?
18.00 Zorro (amerikai
kalandfilmsor.)
18.30 Térkép - Integráci-
ós magazin
19.00 Híradó, Időjárás-
jelentés
19.35 Mese
20.00 A kék pillangó
(kanadai-angol filmdrá-
ma)
21.40 Híradó - Esti
21.50 Sport - Esti
21.55 Közbeszéd - Aktu-
ális háttérműsor
22.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
22.35 Tökéletlen szere-
lem (olasz-spanyol film-
dráma, 2001)
0.10 Kortársaim (2008)
1.05 Kikötő - Friss
1.15 Vers

TV2, 12.40
Lelkük rajta

Különös dolog történik négy emberrel. Bár meghalnak egy
balesetben, a sors kegyeltjeiként a lelkük a Földön marad:
kapnak még egy lehetőséget. Legnagyobb balszerencséjük-
re, második lehetőségük sikere a jó természetű, ám furcsa
Thomas Reilly kezében van. Thomas ugyanis halandó létére
arra kárhoztatott, hogy segítse a földhöz kötött lelkeket. Bár
olykor nehezen, de azért békésen megvannak ők öten.

Duna televízió, 20.00
Kék pillangó

A tizenéves Pete Carlton sérült kisgyermek, szenvedélye a
pillangók világa. Hatalmas nagy lepkegyűjteménye van. Pe-
te egyetlen vágya, hogy életében megpillanthassa a Föld
legcsodálatosabb pillangóját, a legendás Mariposa azult, az-
az a kék pillangót, amely csak a trópusi őserdőben megtalál-
ható, Dél-Amerika szívében. Édesanyja mindent megtesz
azért, hogy fia álma valóra váljék.

PRO tv, 20.30
Én, a kém

Alex Scott, a titkos ügynökök James Bondja új bevetésre in-
dul. Vissza kell szereznie azt a szuperfegyvert, amelyet egy
gátlástalan bűnöző, Arnold Gundars lopott el az amerikai
kormánytól. A fegyverkereskedő szenvedélyes bokszrajon-
gó, aki egy nagy meccset akar összehozni Budapesten a ve-
retlen Robinson és a regnáló Európa-bajnok között. Az ame-
rikai elnök megkéri a bokszolót, hogy segítse az ügynököt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 100 év - Játék a
színház
11.35 Négyszázezer nap
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
16.05 Harmónia
16.30 Magyar retro
17.25 Egy lépés előre
(spanyol sor.)
18.15 Zene az életem
18.45 Ez történt ma reg-
gel
20.30 Gyerekjáték az
internet
20.35 A kis királylány
(rajzf. sor.)
20.45 Malackó (rajzf.
sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.10 Tűzvonalban (ma-
gyar filmsor.)
23.05 Záróra
23.55 Magyar retro
0.50 Az agyfürkész totál
kész (am. vígj.)
2.20 Tűzvonalban (ma-
gyar filmsor.)
3.10 Dublini doktorok (ír
filmsor.)
4.05 Bűvölet (sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.35 Hatalmas aranyos
(amerikai vígjáték)
17.15 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sorozat)
18.15 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 (ma-
gyar tévéfilm sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Gálvölgyi-show
0.10 Házon kívül - Heti
magazine
0.45 Európai idő - EU-
magazin
0.05 Alias (amerikai ak-
ciófilm-sorozat)
1.55 Reflektor - Sztárma-
gazin
2.10 Infománia - Multi-
média magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefonos
játék
11.50 Teleshop
12.40 Lelkük rajta (am.
vígj., 1993)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Dokik (am. film-
sor.)
16.20 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(filmsor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 MrÉsMrs (magyar
show-műsor)
21.15 Aktív - A TV2 maga-
zinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Csupasz pisztoly
(am. vígj., 1988)
0.00 pokerstars.hu
1.00 Tények Este – Hír-
műsor
1.30 EZO.TV
2.20 Painkiller Jane
(kan.-am. sor.)
4.00 Segíts magadon!
4.25 Animációs filmek

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló - A vidék
magazinja
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja 

9.00 Halálbiztos diagnó-
zis 9.55 Gyilkos sorok
(amerikai filmsor.) 10.50
Smallville 11.40 Szívek
szállodája 12.40 A nagy
házalakítás 13.45 A po-
kol konyhája 14.40
Nyomtalanul 15.30
Nyomtalanul 16.20 A
helyszínelők 18.15 A po-
kol konyhája 19.15 A
nagy házalakítás 20.10
Elvált Gary (vígj. sor.)
21.30 A helyszínelők
23.10 New York-i helyszí-
nelők (krimisorozat)   

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport Hírek 9.00 Hírek
10.00 Hírek 11.10 Infor-
mációk 12.10 Labdarúgás
– Europa League: Liver-
pool – Lille; Wolfsburg -
Rubin 13.10 Vakációs já-
tékok 14.10 Külön kiadás
15.00 Hírek 16.00
Europa League 17.00
Pontos sportidő 18.00
Férfi kézilabda: Chekho-
kie Medvedi – Reale
Ademar 19.30 Információ
21.00 Hírek 22.00
Europa League   

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Szerelmek
(filmsorozat) 11.15 Életké-
pek (filmsorozat) 14.00
Aniela (filmsorozat) 15.30
Elrabolt sorsok (filmsoro-
zat) 16.30 Szegény Mária
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Mindörökké
együtt (filmsorozat) 19.30
Kaméleonok (filmsorozat)
20.30 Aniela (filmsor.)
21.30 India (filmsor.)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Terra Nostra (film-
sorozat)   

8.10 A szélvihar pokla
(amerikai katasztrófa f.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A király nevében
( n é m e t - k a n . - a m e r i k a i
kalandf.) 15.35 A felkelés
(indiai életr. dráma)
18.30 Késő bosszú (ame-
rikai akció-vígj.) 20.25
Célzott lövés (amerikai-
kan. akcióf.) 22.10
Copland (amerikai akcióf.)
0.05 Megfizetsz (ameri-
kai thriller) 1.45 Az Igaz-
ság mecénása (arubai-
am.-dél-af. akcióf.)   

7.00 A szív dala (film-
sor.) 8.00 Anyaszeretet
(filmsor.) 10.00 Menyet
az anyának 12.30 Hírek
13.00 Egy új sors (sor.)
15.00 Mondd mennyibe
kerül (versenyműsor)
16.00 Terefere Bahmu-
val (show) 18.30 Hírek
19.15 Menyet anyának
(reality show) 20.30
Szegény gazdag gyerme-
kek 22.00 Ragadozó
(am. thriller, 2001) 0.00
A múmia legendája (am.
thriller, 1997)

10.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 12.00 Amy-nek
ítélve 13.00 Őrangyal
14.00 Nash Bridges -
Trükkös hekus (sorozat)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok 17.00 A győztes is
veszít (kanadai filmdrá-
ma) 19.00 Nyughatatlan
Jordan (krimisor.) 20.00
Nash Bridges - Trükkös
hekus (sor.) 21.00 Bűnös
szándék (amerikai soro-
zat) 22.00 Az iskolatárs
(angol krimi) 0.00 Ve-
szélyes fantázia  

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő - Szilágyi
Tibor műsora
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar filmsorozat)
15.05 Rondó - Kisebbsé-
gi magazin
15.40 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután - Hét-
főtől péntekig minden,
ami szórakoztató!
18.45 A vadon bűvöleté-
ben (angol tévéfilm
sorozat)
19.40 McLeod lányai
(ausztrál sor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Kassza - Közéleti
vitaműsor
22.00 Magyarország vá-
laszt 2010
22.30 Az agyfürkész to-
tál kész (am. vígjáték,
2001)
0.05 Hírek
0.10 Memento
0.20 Teadélután (ism.)
1.25 Nappali (ism.) -
Közéleti szórakoztató
magazin

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szóra-
koztató műsor
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő - szórakoz-
tató műsor, második
rész
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin filmsor.)
11.15 UEFA Champions
League
12.10 Tojásfestés Buko-
vinában
12.45 Titkok a palotá-
ban (dél-koreai filmsoro-
zat, ism.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
16.55 Haydn (dokfilm)
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.25 Titkok a palotá-
ban (dél-koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Közaréna
22.25 A mágikus szem
23.00 Dr. House (film-
sor.)
0.00 Hírek, Sport, 
Időjárás

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Csodakeresés
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2006, ism.)
12.00 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977, 3. rész, ism.)
13.00 ProTv hírek
13.45 Sztár-detektív
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2008)
15.45 A Názáreti Jézus
(olasz-angol filmdráma,
1977, 4. rész)

17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Én, a kém (ameri-
kai akció-vígjáték, 2002)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport
0.00 A mentalista (sor.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Benny Hill (film-
sor.)

12.00 Csillagháló (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (vígjátéksor.)
14.30 Kikezdesz a szőkék-
kel?
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Mutassalak be a
szüleimnek - szórakoztató
műsor
22.00 Reality show
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Tűzkígyó (kanadai-
amerikai horror, 2007)

4.30 Kötekedők króniká-
ja (ism.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Ház, épület és de-
sign
8.20 Sport Florentinával
(sportműsor)
8.30 Teleshopping
9.00 Ying, yang, yo
9.30 Saman király
10.00 Tarzan (anim.
film)
10.30 Galileo - szórakoz-
tató műsor
11.00 Aida
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 NCIS (sor.)
15.15 Nicsak ki főz
16.15 Lököttek (vígj.
sor.)
17.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a
tortán (reality show)
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.30 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 A test (am.-izr.-
német thriller, 2001)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Mondenii Show
(ism.)
3.30 Lököttek (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák –
Áfonyatermesztő
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 A Kolónia - Kénye-
lem a káoszban
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei
– Patagónia
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Mozgólépcsők
17.00 Állítólag - Zuhanó
és kilőtt golyó
18.00 Újjáépítők - Autó az
iskolának

19.00 Töréspont
20.00 A túlélés törvényei
- Szibéria
21.00 Hogyan készült?
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 A borzalom pillana-
tai
23.30 Katasztrófa: ahogy
én láttam
0.30 Fekete arany
1.30 A Kolónia - Kénye-
lem a káoszban

7.00 Szépségközpont
(filmsor.)
8.10 A szerelem szár-
nyán (német-osztrák
film, 2006, ism.)
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Atlasz (ism.)
10.45 Találkozás - szó-
rakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport, Idő-
járás
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Elisa (filmsor.)
18.00 UEFA Champions
League
18.50 Csodák (film-
sorozat)
19.20 Felhők a szemed-
ben (német filmdráma,
2006)
21.00 Sikerkép - szóra-
koztató műsor
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek, Sport, Idő-
járás
23.10 Séraphine (fran-
cia-belga életrajzi drá-
ma, 2008)
1.15 Lehet, hogy nem
tudtad
1.30 Ne mozdulj (olasz-
spanyol-angol filmdrá-
ma, 2004)

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 EU információs magazin   z

Marosvásárhelyi rádió  11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióúj-
ság 12.00 Híradó, Hitvilág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi
tanácsadó 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk
hozzátok 17.55 A nap hírei röviden   

CSÜTÖRTÖK
2010. április 1.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Árpád nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
Az Árpád régi magyar fér-
finév, az árpa szó szárma-
zéka. A -d képzõ a valami-
ben bõvelkedõt is jelenti,
így jelentése árpás–árpács-
ka is lehet.
Holnap Hugó napja van.

Évforduló
• 1732-ben született Joseph
Haydn osztrák zeneszerzõ.
• 1809-ben született Nyi-
kolaj Vasziljevics Gogol
orosz író, drámaíró.
• 1889-ben átadták az
Eiffel-tornyot Párizsban.
• 1901-ben a Daimler Mo-
tor bemutatta új autómo-
delljét Nizzában, melyet a
megrendelõ leányáról
Mercedesnek neveztek el.

Recept
Vörösborban sült 
csípõs oldalas
Hozzávalók: 1 kg sertésol-
dalas, 50 dkg paradicsom,
2 dl vörösbor, 6 gerezd fok-
hagyma, 1 csokor petrezse-
lyem, szárított, piros csípõs
paprika, só, olívaolaj.

Elkészítése: A húst a cson-
tok mellett felvágjuk, és for-
ró olívaolajban körbesütjük.
Egy tepsibe beleöntjük a
bort meg a felkockázott pa-
radicsomot, megsózzuk, 4
gerezd felaprított fokhagy-
mát adunk hozzá, és bele-
morzsolunk egy szárított csí-
põs paprikát. Rátesszük a
húsokat, és lefedve 2 órán át
sütjük 220 °C-on. Az utolsó
20 percben levesszük a fóli-
át, és besûrítjük a szaftot,
megpirítjuk a húst. A húst
10 perc múlva meg is fordít-
juk, hogy mindkét oldala pi-
ruljon. A petrezselymet ap-
róra vágjuk, 2 gerezd fok-
hagymával elkeverjük, és
összekeverjük a hússal meg
a levével. Fehér kenyér illik
hozzá.

Vicc
Katonai sorozáson kérdezik
az újonctól:
– Maga mi a civil életben?
– Tolmács vagyok, több nyel-
ven beszélek.
– Jó, akkor beosztjuk posta-
szolgálatra. Maga fogja nyal-
ni a bélyegeket.

2010. március 31., szerda   www.maszol.ro

Csak az kedves nekünk iga-
zán, amit félünk elveszíteni.
Az ember sok felesleges dolog-
gal és érzéssel tölti meg az éle-
tét, és meg van gyõzõdve, hogy
ezekre neki mind szüksége
van. Ám ha a dolgok elveszté-
sére kerül a sor, akkor meglepõ
könnyedséggel tud elszakadni
olyan dolgoktól, amit rendkí-
vül fontosnak tartott. Kevés

olyan dolog van életünkben,
amihez igazán ragaszkodnánk.
Az ember alapvetõen hûségre lett
teremtve, ezért a szíve mélyén
igazán ragaszkodni is tud. Ez a
mély ragaszkodás viszont leg-
többször csak akkor derül ki, ha
az elszakadást meg kell élnünk.
Boldog az, aki elszakadás nélkül
is tudja, hogy életében mi az iga-
zán fontos és mi az értéktelen.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy önzõ, tapintatlan ember
megpróbálja rávenni valamire.
Ön elég bölcs ahhoz, hogy vissza-
utasítsa a kérést. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Könnyen és hatékonyan megy
minden a maga útján, és Ön bol-
dog az elért eredmények miatt.
Próbáljon meg harmonikusan
együttmûködni másokkal.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egyik ismerõse elbûvöli, de ha-
marosan kiderül, hogy nem
minden önzés nélkül teszi. Túl
sok tanáccsal akarja ellátni,
amire Önnek nincs szüksége.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kellemesen indul a nap, és min-
den esély megvan arra, hogy jól
is végzõdik. Vidáman szórakoz-
tatja párját, tele van ötletekkel.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy kaland hosszabbnak ígérke-
zik, mint azt reméli. Ha kedvet
érez hozzá, csak rajta, de ha úgy
érzi, hogy hosszú távon nem tud-
ja vállalni, ne is kezdjen bele.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Vonzónak talál valakit, de ami-
kor kialakulna szorosabb kapcso-
lat, kiderülhet, hogy mégsem õ
az, akire vágyik. Hagyja, hogy
maguktól történjenek a dolgok.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma nem lesz túl kegyes Önhöz a
sors. Valószínûleg többször ke-
resztülhúzza a számításait. Ha
párjának is hasonló napja volt,
este ne számítson semmi jóra.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Úgy látszik, ez a hullámvölgy
rosszabb a szokottnál. Beleavat-
kozik mások dolgába. Össze-
gyûjthet magának néhány hara-
gost, ha nem vigyáz kellõképpen.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Alaposan felpörgette magát az
utóbbi napokban, ezért elfogul-
tan ítéli meg az eseményeket.
Több forrásból is tájékozódjon,
mielõtt véleményt formál.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Mindenféle munkával könnye-
dén megbirkózik ma. Új ismeret-
ségre tehet szert, amely könnyen
romantikus vonzalommá ala-
kulhat, ha Ön is úgy akarja.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ez a nap kedvez a nagyvonalú
gesztusoknak. Változtasson ott-
honán, vásároljon meglepetése-
ket szeretteinek. Ha szórakozni
megy, ne maradjon túl sokáig.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Próbálja meg a pénzügyeket az
eddiginél gyakorlottabban kezel-
ni. Tegyen félre mindig egy kevés
megtakarított pénzt úgy, hogy
közben ne szenvedjen hiányt. 

Horoszkóp
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Röviden
Folytatódik a BL-parádé

Az Arsenal–Barcelona-labdarúgómérkõzést
közvetíti ma élõben az RTV 1-es csatornája a
Bajnokok Ligája-negyeddöntõbõl. A másik
mai találkozót Milánóban játsszák, ahol a
Moszkvai CSZKA lesz az Internazionale
vendége. A tegnapi két összecsapást lapzár-
tánk után rendezték.

Rosszul hajráztak 
a váradiak a fináléban

Végül csak a harminckét fõs mezõny 17. he-
lyén zárta a Nagyváradi VSK párbajtõrcsa-
pata az idei BEK-et, amelyet a németországi
Heindheimban rendeztek. A Nyisztor Sán-
dor, Árkosi Bertalan, Radu Andrei és Tardi
Ottó alkotta román bajnok már az elsõ kör-
ben kifogta ellenfélként a torna házigazdá-
ját, és miután eleinte még vezettek, a drámai
végjátékban 43-42-re kikaptak. A németek
amúgy a második körben kikaptak a Római
Carabinieriktõl. A Nicolae Ille edzette ala-
kulatban Andrei Timoce, Tardi Zoltán és
Tardi Ottó cserejátékosként szerepelt. A
BEK-et a Honvéd nyerte meg, miután a
döntõben legyõzte a rómaiakat.

Elkészült a négyes döntõ párosítása

Elkészítették a férfi kosárlabdázók Román
Kupájában a négyes döntõ párosítását. Az
április 9–10-ei, nagyszebeni torna elsõ nap-
ján Otopeni–Temesvár- (16 óra), Medgyes–
Ploieºti- (18 óra) elõdöntõ lesz, a mérkõzé-
sek gyõztesei másnap a fináléban találkoz-
nak, míg a vesztesek a bronzéremért fognak
csatázni. Az összecsapásokat a román köz-
szolgálati televízió fogja élõben közvetíteni.

Zaporizzsjában 
selejteznek a „trikolórok”

Elutazott Zaporizzsjába Románia felnõtt nõi
kézilabdacsapata, ahol ma a házigazda ukrá-
nokkal mérkõzik meg az idei Európa-baj-
nokság selejtezõjében. A csoport rangadójá-
nak számító párharc ma 18 órakor lesz, míg
az ukránok elleni, buzãui meccset szombat
délre tervezik.

A Yankeesnél fizetnek a legtöbbet

Egy sportfelmérés szerint a legendás ameri-
kai baseballcsapatnál, a New York
Yankeesnél adják a legnagyobb fizetéseket
a sportolóknak. Átlagosan fejenként évi
mintegy 5,2 millió eurós bérekkel kötnek
szerzõdéseket. Ez meghaladja az összesí-
tettben második és harmadik helyen tanyá-
zó spanyol labdarúgógigászok, a Real Mad-
rid és a Barcelona béreit. Elõbbi átlagosan
évi mintegy 4,7 millió eurót fizet egy-egy
futballistájának, míg utóbbit 4,5 millió
euróval jegyzik. A toplista negyedik helyén
a Chelsea szerepel, megelõzve hét alakula-
tot az amerikai profi kosárlabda-bajnokság-
ból. A top tizenkettõ sereghajtója egy indiai
krikettcsapat, az RC Bangalore, ahol évi
mintegy 3,3 millió eurót kereshetnek a
sportolók.

Kuznyecova kiesett Miamiban

A Szávay Ágnest búcsúztató, elsõ helyen ki-
emelt orosz Szvetlana Kuznyecova a nyol-
caddöntõben sima 6-3, 6-0 arányú vereséget
szenvedett a francia Marion Bartolitól a Mi-
amiban zajló keménypályás tenisztorna nõi
versenyében. A férfiak küzdelmében nem
született komolyabb meglepetés.

Lehmann visszavonul

Az idény végén visszavonul Jens Lehmann,
a német labdarúgó-válogatott korábbi kapu-
sa. „A családi tanács hozta meg a döntést” –
közölte tegnap a Stuttgart negyvenéves háló-
õre. Néhány hete Lehmann még azt hangoz-
tatta, hogy kipróbálná magát az Egyesült Ál-
lamok bajnokságában, és egy londoni lehe-
tõségrõl is beszélt. A 61-szeres válogatott az
idei vb-n csak tévés szakkommentátorként
lesz ott Dél-Afrikában.

LPF-ítélet: Vargáéknak
nem volt játékjoga
Labdarúgás

ÚMSZ

Dacian Vargának és Tiberiu
Bãlannak nem volt joga pá-

lyára lépni a Rapid csapatában a
Temesvár elleni bajnoki mérkõ-
zésen – hozott ítéletet a Profi
Labdarúgóliga (LPF) vitás ügyek
megoldásában illetékes testülete
tegnap délután, miután mindkét
fél elõterjesztette bizonyítékait és
érveit. „Már semmin sem lepõ-
dünk meg – magyarázta Nicolae
Manea, a Rapid technikai igaz-
gatója. – Már megszoktuk, hogy
elveszítjük a mérkõzéseinket a
zöld asztalnál. Jobb lett volna,
ha szólnak, hogy zavarunk, és
gyorsabban döntöttek volna.”

A hetek óta húzódó ügyet,
mint ismert, a Bega-partiak kez-
deményezték, miután 1-0-ra ki-
kaptak az élvonalbeli bajnokság
huszadik fordulójában a
Rapidtól. Szerintük a két futbal-
lista jogtalanul szerepelt a mér-
kõzésen, mivel a vasutasok a
Liga I-es átigazolási idény befe-
jezte után igazolták le õket úgy,
hogy a Sportul Studenþesctõl a
negyedosztályban szereplõ Ra-
pid III-hoz hozták a két labda-
rúgót. A szabályzat ezt megen-
gedi, így a két futballista meg-
kapta a játékengedélyt a LPF-
tõl, csakhogy utána a Bukaresti
Városi Labdarúgó-egyesület

szabálytalanságot jelzett a ligá-
nak. Az LPF emiatt megtagad-
ta a Rapidtól Bãlan és Varga pá-
lyára küldését. A bukaresti lab-
darúgó-egyesület késõbb vissza-
vonta ellenvetését, és tette ezt
épp a Rapid Temesvári FC elle-
ni mérkõzés napján. A hír hal-
latán a vasutasok mindkét fut-
ballistát szerepeltették a bajnoki
összecsapáson, amelyet 1-0-ra
meg is nyertek. A játékosok iga-

zolványa le is volt pecsételve –
ez a pecsét szükséges a Liga I-
ben való szerepléshez –, de nem
kérték a LPF megerõsítését az
ügyben.

A Temesvári FC tehát követe-
li, hogy a találkozót 3-0 arány-
ban a javukra írják, és a tegnapi
ítélet után minden bizonnyal a
fegyelmi bizottság a Bega-parti-
aknak ad majd igazat. Csak-
hogy várhatóan az ügynek itt

még nem lesz vége, hiszen azt
már mindkét fél jelezte: kedve-
zõtlen döntés esetében a Nem-
zetközi Sportdöntõbírósághoz
fordulnak jogorvoslatért. „Sze-
rintem oda jut majd az ügy. Sõt,
biztos vagyok benne” – mondta
Dumitru Dragomir, a LPF elnö-
ke. Abban az esetben, ha igaza
lesz, várhatóan csak a bajnoki
szezon vége után lesz végleges
ítélet ebben a kérdésben. 

Daniel Isãilã: õrült bajnokság 
a Liga I, bármi megtörténhet
Labdarúgás

ÚMSZ

Bud 19. percben szerzett gól-
jával 1-0-ra nyert Brassóban

a Kolozsvári CFR, és ezzel a há-
rom ponttal a 24. forduló után is
az élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság élén áll. Immár két pont az
elõnye a második helyre elõrelé-
pett Vaslui elõtt és három a kép-
zeletbeli dobogó harmadik he-
lyén tanyázó Steaua elõtt.

A találkozó után Andrea
Mandorlini, a Szamos-partiak
trénere kijelentette: „Szerintem a
jobbik csapat nyerte ezt a mérkõ-
zést.” Meglátása szerint nem
szükséges esetleges kezezésrõl be-
szélni akkor, amikor a gólt lõtték,
mert ha nem akkor, késõbb úgyis
betaláltak volna a brassói kapu-
ba. Viorel Moldovan, a házigaz-
dák trénere csak a lelátóról néz-
hette végig a mérkõzést, mert el-
tiltás alatt állt. Ezért a találkozó
utáni sajtótájékoztatón is a segéd-
tréner, Daniel Isãilã értékelte a já-
tékot. „Egy õrült bajnokság,
amelyben bárki bárkit legyõzhet”
– fogalmazta meg a szakember.

És valóban továbbra is rendkí-
vül szoros a pontvadászat, eddig
csak a Rapid szakadt le az élboly-
tól: a bukaresti vasutasok négy
pontra állnak az európai kupa-
szereplést jelentõ helyektõl, és
nyolcra a „bajnoki címtõl”. A fõ-
városiaknál azonban továbbra is
edzõproblémák vannak, Nicolae

Manea ugyanis kijelentette, õ
többet már nem vezetõedzõje a
csapatnak. Ioan Andone neve
már korábban felmerült potenci-
ális utódként, és miután tegnap
lemondott a Szófiai CSZKA-nál
betöltött tisztségérõl, elképzelhe-
tõ, hogy visszatér az országba
dolgozni.

„A Rapidnak jó kerete van.
Örülök, hogy Gigi Corsicaru
(szerk. megj: a B-közép egyik ve-
zetõje) is felhívott, és mondta,
hogy szeretnének a csapatnál
látni. Találkozni fogok Co-
possal (szerk. megj: George Co-
pos, a klub tulajdonosa), és
meglátjuk, mit ajánl fel” – jelen-
tette ki a szakember. 

A bajnokság állása 
1. Kolozsvár 24 13 7 4 29-14 46
2. Vaslui 24 13 5 6 33-23 44
3. Steaua 24 12 7 5 32-22 43
4. Temesvár 24 11 9 4 40-16 42
5. Dinamo 24 11 9 4 36-23 42
6. Urziceni 24 11 9 4 34-22 42
7. Rapid 24 11 5 8 40-27 38
8. Galac 24 10 5 9 27-28 35
9. Brassó 24 8 7 9 25-23 31

10. Beszterce 24 7 9 8 23-29 30
11. Ploieşti 24 7 7 10 28-33 28
12. Medgyes 24 6 10 8 20-30 28
13. Craiova 24 8 3 13 33-34 27
14. Iaşi 24 7 5 12 22-34 26
15. Internaţ. 24 7 4 13 21-37 25
16. Tg. Jiu 24 5 9 10 15-22 24
17. Pt. Neamţ 24 4 7 13 19-40 19
18. Fehérvár 24 4 5 15 22-42 17

Áprilisra ígéri a szövetségek
pénzét Doina Melinte
Hírösszefoglaló

Áprilisban, a húsvéti ünne-
pek után kapják meg a pén-

züket a sportszövetségek – jelen-
tette be Doina Melinte, az Orszá-
gos Ifjúsági és Sporthatóság
(ANTS) vezetõje, miután
Cristian Gaþu, a Román Kézilab-
da-szövetség elnöke jelezte, hogy
még nem kapták meg az állami
pénzt. „Tizenöt szervezet már
aláírta a szerzõdést velünk, a hé-
ten pedig reméljük, hogy a többi
szerzõdést is megkötjük. A költ-
ségvetésbõl megítélt pénzössze-
geket a jövõ hónaptól, a húsvéti
ünnepek után kezdjük el átutal-
ni” – mondta Melinte.

Az idén, mint ismert, csupán
65,3 millió lej állt a hatóság ren-
delkezésére, hogy szétossza a
szövetségek között. Ebbõl a
pénzbõl a legtöbb az atlétikára
jutott, összesen hatmillió lej. Az
evezõsök 5,8 milliót, a kézilabda
pedig 4,8 millió lejt kap. „A pén-
zek elosztásánál a jelenlegi és ko-
rábbi teljesítményeiket, fejleszté-
si terveiket és hagyományaikat
vettük figyelembe” – magyarázta
az államtitkár. A tornászok en-
nek megfelelõen 4,1 millió lejt, a
vívók hárommilliót, a súlyeme-
lõk, a birkózók és a rögbisek 2,8
milliót, a kosárlabdázók és a
cselgáncsozók 2,5 milliót, a sízõk
és a biatlonosok 2,3 milliót, a ka-
jak-kenusok 2,1 milliót, a teni-
szezõk és az ökölvívók 1,8 milli-
ót, a röplabdázók 1,7 milliót, az

úszók 1,6 milliót, a sportlövõk és
a vízilabdázók 1,4 milliót, míg az
asztaliteniszezõk egymillió lejt
kaptak az idei büdzsébõl.

Gaþu nagyon pesszimistán érté-
keli a helyzetet. A sportvezetõ ki-
jelentette: „A sport a klinikai ha-
lál állapotában van. Kénytelenek
vagyunk a Ceauºescu által építte-
tett termekben játszani, és oda ju-
tottunk, hogy szövetségi elnö-
kökként egymás között veszek-
szünk a pénzen és a termek kibér-
lésén.” Melinte is tudja, hogy a
költségvetés nem elég, de ahogy
elmondta: „Senkit sem hagytunk
pénz nélkül, de igazságosan pró-
báltuk elosztani az összeget. Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy ez a
pénz nem elég, de nem szabad el-
felejteni, hogy válság van.” 

Dacian Varga hiába segítette gyõzelemre a Rapidot, a LPF-szerint nem lett volna joga pályára lépni

Melinte tudja, hogy kevés a pénz

Fotó: archív
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