
Sztrájkoló „telekkönyvelõk”

Megbénulhat a hazai ingatlanpiac, mert
sztrájkba léptek a telekkönyvi és ingatlan-
nyilvántartó hivatalok munkatársai. A kor-
mány a napokban megvonta a hivatalnokok
közalkalmazotti státuszát, és az egységes
bértörvénynek megfelelõen harminc száza-
lékkal csökkentette a fizetéseket.

új magyar szó
2010. április 14., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1425 ▲
1 amerikai dollár 3,0528 ▲
100 magyar forint 1,5636 ▲

Szabadultak Costiniuék

Csak Cãtãlin Voicu szenátor maradt letar-
tóztatásban a nevéhez fûzõdõ megvesztege-
tési ügyben, miután a Legfelsõbb Bíróság
kedd este elfogadta Florin Costiniu, Ma-
rius Locic és Costel Cãºuneanu fellebbezé-
sét, így szabadlábon védekezhetnek az elle-
nük felhozott vádakkal szemben.

Aktuális 3

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 2
Krakkóban temetik el Kaczyñskit

A korábbi hírekkel ellentétben nem szom-
baton, hanem vasárnap temetik Kaczyñski
lengyel elnököt. Ezt az elnöki hivatal he-
lyettes vezetõje közölte. Tájékoztatása sze-
rint kétnapos lesz a hét végén légi kataszt-
rófában elhunyt elnök temetési szertartása.

Magyar–magyar
A Fidesz néhány hét múlva esedékes kor-
mányalakítása után feltételezhetõ, hogy a
politikai kapcsolatok néhány intézmény-
rendszere újból vissza- vagy átalakul, de

nem lépheti túl a partneri
viszony kereteit. A ki-
sebbségi magyarság önál-
lóságának tiszteletben
tartása annál is fontosabb,
mert csupán így lehet Ma-
gyarországnak és szom-

szédainak, illetve az
uniónak a hasznára.

Székedi Ferenc

ÚMSZ

A Fidesz kétharmados gyõzel-
mének megakadályozása ér-

dekében, egyoldalú gesztusként
az MSZP négy budapesti körzet-
ben visszaléptette jelöltjeit az új
parlamenti párt, az LMP jelöltjei
javára. Lendvai Ildikó pártelnök
tegnap úgy fogalmazott: hosszú
vita után, nagy többséggel hozták
meg a visszalépésekrõl szóló dön-
tést. Indoklása szerint azért éppen
ezekben a választókörzetekben
lépnek vissza, mert ezeken a he-
lyeken az LMP a saját átlagánál
jobban szerepelt. Mint mondta:
amit tesznek nem az MSZP vagy
az LMP érdekében teszik, hanem
a demokrácia érdekében és Orbán
Viktor Fidesz-elnök túlhatalma el-
lenében. Folytatása a 2. oldalon 

ÚMSZ

A parlamenti küszöbnek a je-
lenlegi öt százalékról tíz szá-

zalékra való emelését szorgal-
mazza Traian Bãsescu államfõ,
aki kedden este a B1 TV-ben a
kétpárti parlament mellett tette
le a garast. A megemelt parla-
menti küszöb szinte lehetetlenné
tenné, hogy az RMDSZ bejus-
son a törvényhozásba. Bãsescu
ötletét támogatja a Szociálde-
mokrata Párt is, amely szóvivõje
révén közölte, hogy õk is egyet-
értenek a tízszázalékos parla-
menti küszöb bevezetésével.
Varujan Vosganian, a Nemzeti
Liberális Párt alelnöke szerint az
államfõ ezzel a kijelentésével az
RMDSZ-t akarta figyelmeztetni.
2. és 9. oldal 

Fidesz-túlhatalom
ellen az MSZP

Küszöböt növelne
Traian Bãsescu

Vasárnap miatt zárva? 
A hazai termelõk érdekében kerülhet lakat a szupermarketekre a hét utolsó napján

Vadászgépekbe ülhettek teg-
nap azok a bukarestiek, akik

ellátogattak a Black Sea Defense
& Aerospace nevû hadiipari kiál-

lításra. A fegyverszemle látvá-
nyosságai az F-16-osok voltak,
amelyektõl Románia légiereje
korszerûsítését reméli. 2. oldal

A vasárnapi zárva tartásra vonatkozó törvényhozási kezdeményezés a hipermarketek képviselõinek heves ellenállásába ütközött Fotó: Tofán Levente

„Az egészséges áruforgalmi politika kezdetét jelentheti az az indítvány, mely a kistermelõk 
piachoz juttatása céljából megtiltaná a nagy áruházláncok számára a vasárnapi nyitva tartást”
– véli az ÚMSZ-nek nyilatkozó Kelemen Atilla, a képviselõház mezõgazdasági és élelmiszer-
ipari bizottságának alelnöke. Míg a nagykereskedõk érdekvédelmi szervezete a piac veszélyes
torzulását látja az esetleges törvényi beavatkozásban, a kereskedelmi kamarák képviselõi, al-
ternatív megoldásokkal sietnének a hazai termelõk segítségére. Szerintük a nagyáruházak 
és a beszállítók közötti viszony szabályozására is nagy szükség lenne. 6. oldal 

Kémrepülõgépeket kémlelgethettek a román fõvárosban

F-16 és társai Bukarestben

Fotó: Tofán Levente 
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Röviden

Brüsszelben ismertette Moldován
az e-Egészségügy programot 

A romániai e-Egészségügy programot is-
mertette tegnap Brüsszelben Moldován Jó-
zsef távközlési államtitkár egy, az európai
és romániai egészségügyi programok össze-
hangolását célzó rendezvényen. Az állam-
titkár elmondta, a projekt fõ célja egy olyan
internetes felület létrehozása, ahol az orvo-
sok és páciensek is megtalálnak minden
szükséges információt az orvosi és egész-
ségügyi szolgáltatások területérõl. Ez új
irányzatok és technológiák bevezetését je-
lenti az egészségügyi kommunikáció terén.
Az e-Egészségügy fontos része az e-Romá-
nia országos stratégiának, amelyet a Kom-
munikáció és Információs Társadalom Mi-
nisztériuma dolgozott ki. 

Obama: katasztrófa lenne, 
ha az al-Kaida atomfegyverhez jutna

Katasztrófa lenne, ha az al-Kaida atomfegy-
verhez jutna – figyelmeztetett Barack
Obama amerikai elnök tegnap Washington-
ban a nemzetközi nukleáris biztonsági
csúcsértekezleten. A történelem könyörte-
len iróniájának nevezte, hogy a hideghábo-
rú vége után két évtizeddel az országok kö-
zötti atomháború veszélye csökkent, de az
atomtámadás kockázata megnövekedett.
Obama bejelentette, a 2012-es utókonferen-
cia helyszíne Dél-Korea. A jelenlevõ Ri
Mjong Bak dél-koreai elnök megerõsítette,
országa elfogadta a felkérést. Megfigyelõk
rámutattak: ez egyértelmû üzenet a nemzet-
közi közösség tiltakozása ellenére atomfegy-
vert kifejlesztõ Észak-Koreának.

Orvoshiány várható az Államokban

Jelentõs orvoshiány várható az Egyesült Ál-
lamokban, ahol az újonnan elfogadott
egészségügyi reformtörvény következtében
az elkövetkezõ években milliókkal bõvül a
betegek száma – írta a tegnapi The Wall
Street Journal. Az amerikai orvosi egyete-
mek nem képesek tartani ezt a tempót, 15
éven belül 150 ezer orvossal kevesebb lesz a
szükségesnél – közölte az Amerikai Orvosi
Egyetemek Szövetségének (AAMC) becslé-
sét az újság. A hiány annak ellenére ki fog
alakulni, hogy a kórházak és az orvosi okta-
tási intézmények mindent megtesznek en-
nek elkerülésére. Az Egyesült Államokban
jelenleg mintegy 954 ezer orvos dolgozik.

Iránról tárgyalt 
az amerikai és a kínai elnök 

Megállapodott az amerikai és a kínai elnök
Washingtonban arról, hogy együttmûköd-
nek az Irán elleni szankciók kidolgozásá-
ban – közölte a Fehér Ház. Barack Obama
és Hu Csin-tao a nukleáris biztonsági
csúcstalálkozó megnyitása elõtt folytatott
másfél órás megbeszélést. A találkozó fõ té-
mája a perzsa állam vitatott atomprogram-
ja volt – mondta Jeff Bader, az amerikai el-
nök tanácsadója. Közlése szerint a két el-
nök utasította diplomatáit, hogy dolgozza-
nak együtt az iráni atomdossziéval foglal-
kozó államokkal és az illetékes ENSZ-tiszt-
ségviselõkkel egy szankciókat tartalmazó
határozat megfogalmazásban.

Légicsapások Pakisztánban 

Legalább 71 civil meghalt a pakisztáni légi-
erõ hétvégi támadásában az afgán határ
mentén – közölték a túlélõk és egy kor-
mányzati tisztviselõ tegnap. Ez utóbbi, mi-
közben neve elhallgatását kérte, elmondta,
hogy a hatóságok már 125 ezer dollárnak
megfelelõ kártérítést fizettek ki az áldoza-
tok hozzátartozóinak egy faluban, a Haibár
törzsi területen. Athar Abbasz vezérõrnagy,
a pakisztáni szárazföldi csapatok szóvivõje
cáfolta, hogy a halottak civilek lettek volna.
Elmondta, hogy a légierõ tudomására ju-
tott, hogy fegyveresek gyülekeztek a szom-
bati támadás helyszínén. Az elsõ jelentések
még arról szóltak, hogy az áldozatok gya-
níthatóan fegyveresek voltak.

Cs. P. T.

Az F-16-os amerikai vadász-
gépek voltak a látványosságai

annak a nemzetközi hadiipari ki-
állításnak, amely tegnap kezdõ-
dött Bukarestben. Ennek oka,
hogy a Legfelsõ Védelmi Tanács
nemrégiben bejelentette: Romá-
nia 24 darab F-16-os vadászgépet
vásárol fegyveres erõi számára. A
Black Sea Defense & Aerospace
nevet viselõ „fegyverszemlérõl”
éppen e bejelentés miatt tüntetõ-
en távolmaradt két óriáscég, az
Eurofighter és a SAAB, amelyek
sérelmezik, amiért Románia a

konkurens Lockheed Martin vál-
lalattal kötne szerzõdést légiereje
korszerûsítésérõl. 

Bukarestben 17 ország össze-
sen 180 cége állította ki termékeit.
Míg azonban a MIG 21-esbe akár
be is ülhettek a látogatók, az F-
16-osokat csupán korlátok mögül
lehetett megtekinteni. A gép kö-
zelébe csak Mark Gitenstein ame-
rikai nagykövet és a román veze-
tõi jutottak. Kisebb derültséget
keltett, hogy Ioan Stanciu tábor-
nok, a román légierõk vezérkari
fõnöke nem tudta, hogy hogyan
kell beülni a több tízmillió dollárt
érõ repülõgépbe.

Mint ismert, az F-16-osok be-
szerzésérõl a végsõ szót a parla-
mentnek kell kimondania. Ga-
briel Oprea, a védelmi tárca veze-
tõje szerint azért döntöttek a hu-
szonöt éves amerikai gépek meg-
vásárlása mellett, mert a miniszté-
riumnak nincs pénze új repülõgé-
pekre. A bejelentést belföldön is
számos bírálat érte, mert a vadász-
gépeket fel kell újítani, az pedig je-
lentõs költséggel jár. A döntés pár-
tolói arra hivatkoztak, hogy a je-
lenlegi NATO-szövetségesi hely-
zetben „nincs szükség” új gépek-
re, a légtér védelmét jól el tudják
látni a használt F-16-osok is. 

F-16 és társai
Nemzetközi hadiipari kiállítást tartanak Bukarestben

A francia gyártású Puma helikopterekbe is beülhettek a bukaresti nemzetközi kiállítás látogatói

Folytatás az 1. oldalról

„Jobb ma egy nagy kompro-
misszum, mint holnap egy kont-
roll nélküli Orbán Viktor” – fo-
galmazott. Lendvai Ildikó leszö-
gezte: nem paktumot ajánlanak
az LMP-nek, nincs dolguk a párt
vezetésével, nem akarnak titkos
szobákban tárgyalásokat folytat-
ni velük, nem kockás papíron ki-
számított számszerû viszonzást
várnak a vezetõktõl, hiszen nem
is hozzájuk fordulnak, hanem a
demokratikus választókhoz. A
LMP vezetõinek szerinte csak azt
kell végiggondolniuk: „lehet-e
egyszerre szûznek maradni és
szeretni”. Az új parlamenti párt
lapzártánkig nem reagált az

MSZP gesztusára. Tegnap egyéb-
ként a Jobbik közölte: rágalma-
zás és becsületsértés miatt felje-
lenti Mesterházy Attilát, az
MSZP miniszterelnök-jelöltjét,
mert szerintük a szocialista poli-
tikus a vasárnap esti sajtótájékoz-
tatón „fasisztának” nevezte a
Jobbikot. A közlemény hangsú-
lyozza, a Jobbik „nem fasiszta
párt, hanem egy Magyarorszá-
gon törvényesen bejegyzett és
mûködõ, jelentõs társadalmi tá-
mogatottsággal rendelkezõ erõ”.
Továbbá szimbólumaik között
nem szerepeltettek önkényuralmi
jelképeket, és soha nem töreked-
tek a hatalom – akár erõszakos
eszközökkel történõ – kizáróla-
gos birtoklására. 

Megakadályozná a Fidesz

„túlhatalmát” az MSZP 
Hírösszefoglaló

A korábbi hírekkel ellentétben
nem szombaton, hanem csak

vasárnap temetik Kaczyñski len-
gyel elnököt. Ezt az elnöki hiva-
tal helyettes vezetõje közölte teg-
nap. Tájékoztatása szerint kétna-
pos lesz a hét végén légikata-
sztrófában elhunyt államfõ teme-
tési szertartása: az állami szertar-
tásra szombaton kerül sor, míg
az elnöki pár temetése vasárnap
lesz. A jelenlegi tervek szerint
mind a kilencvenhat elhunyt ko-
porsóját elhelyezik a varsói
Pilsudski téren. Lehetséges, hogy

az elnöki pár földi maradványait
a krakkói Wawel székesegyház-
ban helyezik örök nyugalomra,
ahol       Lengyelország királyai és
elnökei nyugszanak. Bronoslaw
Komorowski, a szejm elnöke el-
mondta, a rendkívüli elnökvá-
lasztás idõpontját várhatóan
szerdán közzéteszik. Tegnap Var-
sóba érkezett az a repülõgép,
amely a lengyel elnök feleségé-
nek, Maria Kaczyñskának a holt-
testével indult reggel Moszkvá-
ból. Közben az orosz egészség-
ügyi minisztérium bejelentette,
negyvenöt halottat azonosítot-
tak, a munka folytatódik. 

Krakkóban, és csak vasárnap 

temetik el Lech Kaczyñskit

Kiegyensúlyozott politikára számít a Fidesztõl a román külügymi-
niszter. Theodor Baconschi tegnap Bécsben azt mondta, a Fidesz
fontos partner az Európai Néppártban és biztos benne, hogy ki-
egyensúlyozott, felelõs politikát fog folytatni. Reményét fejezte ki,
hogy az új kormány vezetése alatt sikerül a gazdasági válságból ki-
lábalni. A szenátus elnökét, Mircea Geoanát aggasztják a magyar-
országi választási eredmények. Szerinte a Fidesz gyõzelme a Szász
Jenõ által irányított MPP megerõsödéséhez vezethet. Úgy vélte,
nem lenne meglepõ, ha Traian Bãsescu és Orbán Viktor „összehan-
goltan az RMDSZ kárára cselekedne” majd. Az RMDSZ elnöke,
Markó Béla tegnap levélben gratulált a gyõztes pártnak. „Úgy vé-
lem, az eredmény megteremtette a feltételeit a határon túli magyar-
sággal kapcsolatos egyértelmû, határozott reform-elképzelések ér-
vényesítésének is” – írta Orbán Viktor Fidesz-elnöknek Markó.

Markó, Geoanã és Baconschi a Fidesz-gyõzelemrõl

A házaspár koporsóit az elnöki hivatalban ravatalozták fel

Hírösszefoglaló

Kész lemondani Kurmanbek
Bakijev kirgiz elnök tegnapi

bejelentése szerint, ha a biskeki
hatóságok szavatolják az õ és
családja biztonságát. A kirgiz
ideiglenes kormány tegnap el-
rendelte az elûzött államfõ letar-
tóztatását, miután megfosztotta
Bakijevet mentelmi jogától azzal
az indokkal, hogy polgárhábo-
rút akar kirobbantani az ország-
ban. Bakijev a hatalomból való
eltávolítását követõen az ország
déli részén keresett menedéket,
és itt szervezi híveit. Dzsalá-
lábád városában kedden egy
tüntetésen szónokolt, és polgár-
háborúra szólított. Bakijev
ugyancsak Dzsalálábádban je-
lentette be lemondási készségét,
biztonsági garanciákért cserébe.
A biskeki ideiglenes kormány
máris jelezte, hogy kész tárgya-
lásokba bocsátkozni Bakijevvel
a válság megoldása érdekében.
Azimbek Beknazarov, a bizton-
sági kérdésekért felelõs minisz-
terelnök-helyettes közlése sze-
rint a kormány képviselõi a hely-
színen vannak és „Bakijevnek
kell megmondani, mikor és mi-
lyen formátumban kezdõdjenek
meg a tárgyalások”. A kirgiz
ügyészség kérésére a bíróság el-
fogatóparancsot adott ki Danijar
Uszenov volt miniszterelnök és
Bakitbek Kalijev védelmi mi-
niszter ellen is. Letartóztatási
parancsot adott ki továbbá az ál-
lamfõ fivére, Zsanibek Bakijev
ellen, aki az államvédelmi szol-
gálatot vezeti, illetve az államfõ
fia, Marat Bakijev ellen, aki a
nemzetbiztonsági szolgálatnál
dolgozott. Mindnyájukat „külö-
nös kegyetlenséggel elkövetett
gyilkosságok megszervezésével”
vádolják. 

Alkura kész
a kirgiz elnök

Fotó: Agerpres

Fotó: Tofán Levente



M. Á. Zs.

Csak Cãtãlin Voicu szenátor
maradt letartóztatásban a ne-

vével fémjelzett megvesztegetési
ügyben, ugyanis a Legfelsõbb Bí-
róság kilenctagú bírói testülete el-
fogadta Florin Costiniu, Marius
Locic és Costel Cãºuneanu felleb-
bezését és engedélyezte nekik,
hogy szabadlábon védekezzenek
az ellenük felhozott vádakkal
szemben. 

A rendõrségi fogdából távozó
Marius Locic üzletember méltat-
ta a fõbírák döntését, akik nem
engedtek a média nyomásának,
és csak a rendelkezésre álló per-
iratok alapján döntöttek. Arra az
újságírói kérdésre, hogy valóban
harmincezer eurót fizetett-e
Voicunak azért, hogy „összehoz-
zon” számára egy kihallgatást a
fõvárosi rendõrségen, Locic visz-
szakérdezett: ki olyan hülye,
hogy ennyi pénzt fizessen egy be-
szélgetésért? Szerinte Voicu sem
vétkes, ugyanis csak annyiban
„hibázott”, hogy felhívta a rend-
õrség figyelmét arra, hogy a ro-
mán üzletembereket külföldi sze-
mélyek megzsarolják. A másik
két vádlott, Costel Cãºuneanu
üzletember és Florin Costiniu

volt bíró nem kívánta kommen-
tálni a döntést, csupán annyit je-
gyeztek meg, hogy igazságosnak
érzik szabadlábra helyezésüket.
A Legfelsõbb Bíróság tulajdon-
képpen nem oldozta fel teljesen a
három vádlott szabad mozgását

korlátozó korábbi döntést, csu-
pán enyhítette azt, ugyanis az
ideiglenes letartóztatási paran-
csot az ország elhagyását har-
minc napig tiltó döntésre módo-
sította. Ugyanakkor kötelezte
õket arra, hogy a nyomozó szer-

vek rendelkezésére álljanak, ne
viseljenek lõfegyvert és tájékoz-
tassák az üggyel foglalkozó ható-
ságokat, ha lakóhelyet változtat-
nak.

A vádirat szerint Voicu szená-
tor kérésére Costiniu bíró „köz-
benjárt” Costel Cãºuneanu érde-
kében egy per tárgyalása kapcsán,
Marius Locic pedig jogi tanács-
adási szerzõdést kötött Voicuval,
hogy a kenõpénzként átadott
százezer lejt fehérre mossák.

Idõközben arra is fény derült,
hogy Traian Bãsescu államfõ is
baráti kapcsolatot ápol az egyik
vádlottal, Costel Cãºuneanuval.
Az államfõ tárta ezt fel a B1 tele-
víziónak adott interjúban, leszö-
gezve, hogy közeli kapcsolatuk el-
lenére sem vette a szabadságot,
hogy közbelépjen az érdekében. 
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Hogyha valaki alaposan
megvizsgálná, az elmúlt
két évtizedben miként ala-
kultak a magyar–magyar
kapcsolatok, mindenekelõtt
valamiféle rendet kell te-
remtenie a sokféleségben.
Ha ezt megteszi, akkor rá-

jön arra, hogy a múlt szá-
zad kilencvenes éveire

jellemzõ erõteljes magyarországi áttelepedés
lecsengett, a romániai magyarok számára
már a magyarországi vendégmunka sem
olyan kecsegtetõ, mint egykor, sõt helyenként
ennek ellenkezõje is tapasztalható. 
Az erõsebb egyéni-családi kapcsolatok kiáll-
ták az idõk próbáját, és túlélik azt a külö-
nösképpen székelyföldi divathullámot is,
amely „táposnak” nevezi még a pénzét
itthagyó magyarországi turistát is. Az intéz-
ményes kapcsolatok jó úton haladnak, kül-
honi fiókokat létesített az Akadémia, rend-
szeresen találkoznak a színházak, partner-
kapcsolatokra lépnek egyetemek és igen
gyakran Magyarországon doktorálnak fia-
tal erdélyi magyar egyetemi oktatók. A ro-
mániai magyar szellemi-mûvelõdési-
oktatási élet támogatásának intézményes
háttere kormányról kormányra formailag
módosult ugyan, de gyakorlatilag nem. 
A sajátosan erdélyi és a magyarországi pá-
lyázatokra mindvégig be lehetett nevezni, a
gyõztesek kiléte azonban adott mértékben is-
meretség- és politikafüggõ maradt, szerencsés
kivételt jelentve a bárki számára hozzáférhe-
tõ, iskoláskorú gyermekeknek juttatott támo-
gatás. A magyar–magyar gazdasági kapcso-
latok kellõképpen ingadoztak az „egy romá-
niai magyar bank mindent megold” típusú
délibábok és a romániai magyar vállalkozá-
sokat megsegítõ hitelek, tõkekihelyezések
vagy általában romániai piacot szerezni
óhajtó magyarországi vállalkozások között. 
Ami a politikai kapcsolatokat illeti, a ma-
gyarországi politikai erõk egyrészt megpró-
báltak leginkább önmaguk számára tõkét ko-
vácsolni a kettõs állampolgársággal és más,
alaposan át nem gondolt fogalmakkal kap-
csolatos álláspontjaik kifejtésébõl, másrészt
pedig különbözõ olyan intézményeket igye-
keztek kialakítani, amelyekben önmaguké a
vezetõ szerep. A Fidesz néhány hét múlva
esedékes kormányalakítása után feltételezhe-
tõ, hogy a politikai kapcsolatok néhány in-
tézményrendszere újból vissza- vagy átalakul,
de nem lépheti túl a partneri viszony kereteit.
Azaz legyen szó Romániáról, Szlovákiáról,
Szerbiáról vagy Ukrajnáról, mindenekelõtt a
helyi magyarság hiteles politikai képviselete
az, amely az adott ország körülményei között
kidolgozza a közelebbi és távolabbi célokat és
támogatásukat igényli. Ám semmiképpen
nem a gyámkodást és atyáskodást saját ma-
ga fölött, mint ahogyan olyan, úgymond
helyzetteremtést sem, amellyel a magyaráza-
tokon túl nem tud mit kezdeni. A kisebbségi
magyarság önállóságának tiszteletben
tartása annál is fontosabb, mert csupán így
lehet Magyarországnak és szomszédainak, il-
letve az uniónak a hasznára. 

Román lapszemle

Magyar–magyar

Székedi Ferenc

Bár a Dacia képviselõi tagadják, francia
lapokban megjelent információk szerint a
mioveni-i mérnökök új modellt terveznek.
Az új jármû állítólag az MPV nevet visel-
né, mely az angol nyelvû Multi Purpose
Vehicle rövidítéseként, a „sokoldalú“ jelle-
gére utalna. (Adevãrul) Méltánytalanul
hanyagolja Románia a világhírû Constan-
tin Brâncuºi emlékét. A szobrászmûvész-
nek még múzeuma sincs. (România liberã)

A szingapúri halálos kimenetelû inci-
denst megelõzõen, már görögországi kon-
zulsága idején is érintett volt egy autóbal-
esetben Silviu Ionescu volt diplomata.
(Adevãrul) Káoszban a bérelt lakások pi-
aca. Bár túlkínálat mutatkozik a kiadó la-
kások területén, az árak hat hónapja nem
csökkentek. Szakértõk szerint a tulajdono-
sok azért kérnek nagyobb összeget, hogy
könnyebben lehessen alkudni. (Gândul)

Mircea Geoanã szenátusi elnök tegnap megerõsí-
tette azt a Traian Bãsescu államfõ által közzétett in-
formációt, hogy a tavalyi PD-L–PSD-kormányzás
kezdetén telefonon egyeztettek arról a veszélyrõl,
amelyet Cãtãlin Voicu belügyminiszterré való kine-
vezése jelenthet. „Igen, meg tudom erõsíteni, hogy
Bãsescu államfõ felhívott és elmondta fenntartása-
it Voicu esetleges kinevezésével kapcsolatban. De,
mint tudják, akkor a választásunk Gabriel Opreára
(jelenlegi védelmi miniszter, a független honatyák
csoportjának vezetõje – szerk. megj.) esett; második
lehetõségként Liviu Dragnea, harmadikként pedig

Dan Nica neve merült fel” – avatott be a szociálde-
mokraták akkori döntéshozatali mechanizmusába
Geoanã. A B1 televíziónak nyilatkozó államfõ eny-
he hangsúlyeltolódással ismertette a telefonbeszél-
getés részleteit. „Figyelmeztettem Geoanát, hogy
ne merészeljék Voicut jelölni belügyminiszternek,
ugyanis nem engedem oda az eskütételhez” –
mondta el Bãsescu. Arról is beszámolt, hogy a volt
szociáldemokrata szenátor elleni kivizsgálás azt
követõen kapott új lendületet, hogy a Román Hír-
szerzõ Szolgálat (SRI) elkezdett nyomozni a bel-
ügy-minisztériumi kiszivárgások kapcsán.

Mirõl egyeztetett Traian Bãsescu és Mircea Geoanã?

A rendõrségi fogdából szabaduló Florin Costiniu „fõbírót” (középen) felesége és a sajtó várta 

Szabadultak Costiniuék
A Legfelsõbb Bíróság elfogadta a Voicu-ügyben érintettek fellebbezését 

Cs. P.  T. 

A tízszázalékos parlamenti kü-
szöb bevezetésének híve

Traian Bãsescu. Egyebek mellett
errõl beszélt kedden este a B1 TV
meghívottjaként az államfõ, aki
sürgette a választási törvény mó-
dosítását. „Támogatnám a tíz szá-
zalékos küszöbre való áttérést. En-
nél is fontosabbnak tartom azon-
ban a tisztán egyéni szavazókerü-
letes, egy- vagy kétfordulós válasz-
tási rendszer bevezetését. Ez két
nagy párt kialakulását eredmé-
nyezné, amelyek egymást válto-
gatva kormányoznának, esetleg
egy kisebb alakulat támogatásá-
val. A koalíciók nem vezetnek jó-
ra” – magyarázta Bãsescu.

A parlamenti küszöb öt száza-
lékról tíz százalékra történõ meg-
emelése kiszorítaná a kis pártokat,
köztük az RMDSZ-t a törvényho-
zói testületbõl. A szövetség a vá-
lasztásokon rendszerint 6-7 száza-
lék közötti eredményeket ér el.

Az államfõi elképzeléseket ed-
dig csupán a Szociáldemokrata
Párt (PSD) karolta fel. Az alaku-
lat szóvivõje, Radu Moldovan
tegnap azt mondta, a PSD támo-
gatja a parlamenti küszöb emelé-

sét, annál is inkább, mert nincs
féltenivalója. „Reméljük azon-
ban, hogy az államfõ komolyan
gondolta javaslatát, s néhány hó-
nap múlva nem feledkezik meg
róla. Tavaly ugyanis még a parla-
menti küszöb csökkentésérõl be-
szélt, amikor a Magyar Polgári
Párt került szóba” – jelentette ki
a szóvivõ.

A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) politikusai elfogadhatat-
lannak tartják a küszöbemelést.
„Az ezzel kapcsolatos államfõi ki-
jelentéseknek elsõsorban a kiseb-
bik kormánypártot kellene elgon-
dolkoztatniuk. Lehet, hogy az
RMDSZ-ben elégedetlenséget
váltott ki a koalíció mûködése, s
nyilatkozatait Bãsescu fenyegetés-
nek szánta” – mondta tegnap a B1
TV-ben Varujan Vosganian, a
PNL alelnöke.

Gabriel Berca PD-L-s szenátor
szerint a parlamentnek kell dönte-
nie a küszöb kérdésében. „Nem
tudom, mennyire lenne hasznos
egy ilyen módosítás. Ennek el-
döntésében nem az államfõre, ha-
nem a parlamentre hárul a fõ sze-
rep” – vélekedett a politikus, aki
elismerte, a módosítással elsõsor-
ban az RMDSZ járna rosszul.

A küszöbemeléssel kapcsolatos
kijelentések mellett nagy vissz-
hangra találtak az államfõnek
azok a kedd esti nyilatkozatai,
amelyekben egykori alakulatát, a
Demokrata–Liberális Pártot, illet-
ve a kormányt bírálta. Traian
Bãsescu a PD-L „bolsevizálódásá-
nak” nevezte azt az eljárást,
ahogyan a párt nyári kongresszu-
sán új vezetõséget választanak a
küldöttek. Azt kifogásolta, hogy
az alakulat alapszabálya értelmé-
ben a négy elnökhelyettes szemé-
lyére az elnök tesz javaslatokat, a
posztokért nem kell egyénileg
megméretkezniük a jelölteknek.
„Ez azt jelenti, hogy a pártelnök
maga mellé veszi klikkjét. Ilyen
elõször fordul elõ a PD-L történel-
mében” – mondta az elnök.

A PD-L több politikusa – köz-
tük Cristian Preda és Theodor
Stolojan EP-képviselõk – egyetér-
tettek tegnap Bãsescu bírálataival.
Mások – mint például Cezar
Preda alelnök és Mircea Toader
frakcióvezetõ – pedig arra hivat-
koztak, hogy a tisztújításnál alkal-
mazott eljárásról a párt bõvített
vezetõsége, egy hétszáz tagú tes-
tület döntött, ám ez szerintük még
módosítható a kongresszuson. 

Fotó: Agerpres

Tízszázalékos parlamenti
küszöböt akar Traian BãsescuÚMSZ

Nagyon súlyosnak nevezte
Victor Ponta szociáldemokra-

ta elnök, az alakulat anyagi hely-
zetét, ugyanis az adósságok mér-
téke meghaladja a kétmillió
eurót. A Hotnews hírügynökség-
nek nyilatkozó pártelnök hozzá-
tette: az összegrõl a megválasztá-
sa után elrendelt, még folyamat-
ban levõ, könyvvizsgálás elõzetes
eredményei alapján szerzett tudo-
mást. Ponta akkor fogott gyanút a
felhalmozódott adósságokkal
kapcsolatban, amikor hivatala át-
vétele után közölték vele, hogy a
pártkassza üres. Elõdje, Mircea
Geoanã  szenátusi elnök Ponta fi-
atalságának rovására írta az ügy-
buzgalmat, szerinte természetes
dolog, hogy a kampányban fel-
gyülemlett kiadások egy ideig
még kifizetetlenek maradnak.
„Egyébként sem, nem a párt el-
nöke kezeli a kampánypénzeket.
Nem Geoanã kampánya volt, ha-
nem a PSD elnökválasztási kam-
pánya” – mutatott rá Geoanã. A
Ponta által meglebegtetett összeg-
gel kapcsolatban is megfedte
utódját, hangsúlyozva, hogy az
ilyen ügyeket párton belül kell
megbeszélni, nem a sajtón keresz-
tül üzengetni. 

Kétmillió eurós
gödörben a PSD?
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Bogdán Tibor

A dokumentumot a kabi-
net megszavazása elõtt

három hetes nyilvános vitára
bocsátotta, ahol az érdekelt
felek kifejthették véleményü-
ket, módosítási és kiegészíté-
si javaslataikat. A kormány
általi megszavazását követõ-
en a jogszabályjavaslat a par-
lamenthez került, a képvise-
lõház vezetõ testületének ha-
tározata szerint pedig az al-
sóházban sürgõsségi eljárás-
sal vitatják majd meg, ennél-
fogva elfogadásához szûk
határidõt szabtak. A parla-
menti szakbizottságok április
19-ig nyújthatják be kiegészí-
tõ és módosító javaslataikat,
a képviselõház plénumának
pedig április 25-ig kell vok-
solnia a tervezetrõl. A döntõ
szót kimondó ház azonban a
szenátus lesz. 

Gimnáziumi portfolió

Az új törvényjavaslat sze-
rint az iskolások ismereteit

második osztálytól kezdve
kétévenként tesztelik és
ezek az osztályzatok is bele-
számítanak a X. osztályba
történõ felvételibe.

Szeptembertõl egyébként
az ötödik évüket betöltõ
gyermekek úgynevezett elõ-
készítõ csoportba kerülnek,
ez lesz a kötelezõ oktatás el-
sõ esztendeje. A II. osztály
végén tartják az elsõ képes-
ségfelmérést írásból, olva-
sásból és matematikából. A
tesztek eredményeit „sze-
mélyi dossziékban”, „port-
foliókban” tüntetik fel, ame-
lyekbe, IX. osztályig bezáró-
an bekerülnek az összes ér-
demjegyek, minõsítések. A
IV. osztály végén nemzetkö-
zi típusú felmérésen esnek
át a tanulók, a VI. osztály
befejezésekor román, mo-
dern és – a kisebbségek nyel-
vén oktató iskolákban –
anyanyelvbõl, valamint ma-
tematikából tesznek vizsgát.
A IX. osztály végzõsei or-
szágos vizsgán esnek át:
írásbelit tesznek egyebek kö-

zött román, modern és –
úgyszintén a kisebbségi is-
kolák esetében – anyanyelv-
bõl, matematikából és szó-
belit „polgári és társadalmi
kompetenciából”.

A líceumi felvétel az emlí-
tett portfolió alapján törté-
nik, amennyiben a jelentke-
zõk száma nem haladja meg
a felkínált helyek számát.
Túljelentkezés esetén hetven
százalékban a gimnázium-
záró vizsgajegyek átlaga,
harminc százalékban pedig
a líceum által szervezett fel-
vételin szerzett jegyek szá-
mítanak.

A törvénytervezet értel-
mében a líceumi felvételit
2013-tól, az érettségit 2012-
tõl szerveznék az új rendszer
szerint. Ennek megfelelõen
román nyelvbõl és iroda-
lomból, kisebbségi iskolák-
ban emellett anyanyelvbõl,
reál tagozatokon matemati-
kából, humán tagozaton
földrajzból kell írásbelizni,
újdonságként pedig bevezet-
nek egy-egy úgynevezett

transzdiszciplináris vizsgát,
amely a reál osztályok eseté-
ben a fizika, kémia és bioló-
gia tantárgyakat, humán
osztályokban pedig a társa-
dalomtudományokat foglal-
ja magába.  

Megújuló 
vezetõtanácsok 

Változott a vezetõtanács
összetétele is. Az új vezetõta-
nácsban négy tanár, négy
szülõ, négy helyi vagy me-
gyei tanácsos és az iskola-
igazgató foglal majd helyet; a
tanárt a vezetõtanács, a szü-
lõket a szülõbizottság, a taná-
csosokat pedig az önkor-
mányzat választja ki. A de-
centralizáció következtében
a líceumok a megyei tanács-
hoz, az óvodák és a gimnázi-
umok, a helyi önkormány-
zathoz tartoznak majd. Az
iskola igazgatója és aligazga-
tója lehet párttag, de nem
vállalhat párton belüli vezetõ
funkciót. 

A szülõk büntetésére vo-
natkozó cikkelyek a kormány
által elfogadott változatban
csak azokra a szülõkre vonat-
koznak, akik gyermeküket
nem járatják iskolába. Bírsá-
gukat ötszörösen, egy 100–
1000 lej közötti összegre
csökkentették. Ha a szülõ
nem tudja ezt az összeget
megtéríteni, közmunkát kell
vállalnia.

Pozitív diszkrimináció

A hétfõi kormányülésen
elfogadott törvénytervezetbe
bekerültek a kisebbségi okta-
tásra vonatkozó fontos cikke-
lyek, így a román nyelv és
irodalom kivételével minden
tantárgyat, Románia törté-
nelmét és földrajzát is mind-
végig, a líceumot is beleértve,
magyarul tanulhatnak a ki-
sebbségi oktatásban résztve-
võ diákok. A román nyelvet
és irodalmat végig sajátos
tantervbõl és tankönyvbõl
oktathatják a kisebbségi gye-
rekeknek, a líceumban is. Új
kezdeményezés az is, hogy a
diáklétszámtól függetlenül, a
kisebbségi iskolák elnyerhe-
tik a jogi személyiséget, így
bármilyen kis létszámú az
adott iskola, pecséttel és alá-
írási joggal rendelkezhetne.
Az elemi osztályokban a mi-
nõsítést magyarul is beírhat-
ják az oktatók. Pozitív disz-
kriminációt alkalmaznának a
kisebbségi iskolákban az
alapfinanszírozást illetõen,
vagyis nagyobb kvótarend-
szer illeti a kisebbségi iskolá-
kat. A törvénytervezet egyik
nagyon fontos cikkelye, hogy
az intézmény vezetésében
számarány alapján vesznek
részt a kisebbségiek. A szór-
ványban mûködõ iskolákra
nézve ez fontos rendelkezés.

Kedvezõ módosításokat
foglal magába az új tanügyi

törvény a szórványban élõ
gyerekek számára: óvodás
csoportot már tíz gyerekkel is
indíthat az intézmény, az ele-
mi iskolákban és a gimnáziu-
mokban ezután elegendõ
lesz tizenkét diák is, az osz-
tályindításhoz. Amennyiben
a gyereknek nincs lehetõsége
saját településén kisebbségi
iskolába járni, az állam tá-
mogatja az ingázást, vagy a
szállást és étkezést. 

A törvénytervezet egyértel-
mûen garantálja a kisebbségi
nyelven való felsõoktatást,
minden szinten, ideértve a
doktori szintû képzést és a to-
vábbképzést is, a szakterüle-
tekre vonatkozóan pedig nem
tartalmaz semmilyen korláto-
zást. A törvénytervezet meg-
határozza a multikulturális és
többnyelvû egyetemek státu-
szát, azon belül pedig szabá-
lyozza a kisebbségi nyelvû ta-
gozatok megszervezésének
formáját, és biztosítja azok
autonómiáját. A törvény le-
hetõséget ad önálló karok lét-
rehozására is a kisebbségek
nyelvén. A multikulturális
státuszt egyelõre három felsõ-
oktatási intézmény kapja
meg: a kolozsvári Babeº-
Bolyai Tudományos Egye-
tem román, magyar és né-
met, a marosvásárhelyi Orvo-
si és Gyógyszerészeti, vala-
mint Színmûvészeti Egyetem
román és magyar nyelven
mûködik továbbra is. 

Egyenjogúsított kisebbségi oktatás

Szerbia félszívû félmosolya

Gyulay Zoltán

A közelmúlt történései-
bõl jobbára már csak a

délszláv háborúra emléke-
zünk: amikor Horvátország
és Szlovénia 1991-ben egyol-
dalúan kikiáltotta független-
ségét, s ezzel nemcsak elindí-
totta Jugoszlávia szétesésé-
nek a folyamatát, hanem
Belgrád (konkrétan Szerbia)
haragját is kivívta és ezzel tíz
évre lángba borította a Nyu-
gat-Balkánt. Európának ez a
szeglete szolgált egyébként
az elsõ világháború bölcsõjé-
ül is, amelyet bár a nagyha-
talmak fõvárosaiból (fõként
Bécsbõl és Berlinbõl) ringat-
tak, de a csecsemõt az oro-
szok által támogatott szerb
nemzeti és expanziós törek-
vések táplálták. A második
világégés pedig kegyetlen
sorsot mért a Szerbiában
(Vajdaságban) kisebbségben
élõkre: Tito partizánjai ma-
gyarok tízezreit gyilkolták
meg brutális módon. Kegyet-

lenkedésben pedig a legutób-
bi háború is nehéz örökséget
hagyott magára: 1995 júliu-
sában Srebrenicában sok ezer
muzulmán bosnyákot, elsõ-
sorban férfiakat mészároltak
le és dobtak tömegsírokba.

Jugoszláv örökség

A magára maradt Szerbiá-
nak ezzel a huszadik századi
örökséggel kell szembenéz-
nie. Méghozzá úgy, hogy a
nemzeti önérzet, a szerb
nemzeti büszkeség ne szen-
vedjen csorbát – ne feledjük,
a néhai tekintélyes Jugoszlá-
via elõbb Kis-Jugoszláviává,
majd Szerbia-Montenegróvá
zsugorodott –, egyben vi-
szont azt is bizonyítsa be,
hogy az ország törekvései bé-
kések. Az elmúlt esztendõ
végén az Európai Unióhoz
benyújtott csatlakozási kére-
lem ugyanis ezt mindenkép-
pen megköveteli.

Miközben – Belgrád szem-
pontjából – újabb keserû pi-

rulákat kell lenyelnie. A 2008
februárjában függetlenségét
kinyilvánító, túlnyomórészt
albánok lakta szerbiai tarto-
mány, Koszovó gyakorlatilag
önálló ország, de ezt a szuve-
renitást Szerbia nem csupán
nem ismeri el, mint a világ
összesen 131 állama (köztük
Románia, miközben Ma-
gyarország igen), de egyene-
sen el is utasítja.

Függetlenség, 
autonómia

Így nem kell csodálkoz-
nunk azon, hogy Borisz
Tadics szerb elnök március
derekán nem vett részt a szlo-
véniai Kranj melletti Brdo-

ban azon a Balkán-konferen-
cián, amelyen az Európai
Unióval szemben folytatan-
dó közös stratégia megvitatá-
sára Horvátország, Szerbia,
Bosznia-Hercegovina, Mon-
tenegró, Albánia és Macedó-
nia mellett Hashim Thaqi
miniszterelnök személyében
Koszovó is meghívást kapott.
Ugyanakkor a szerbek hely-
hatósági választásokat szer-
veznek május végén Észak-
Koszovóban, ahol viszont az
albán lakosság van kisebb-
ségben, ám az Európai Unió
ezt az aktust nem ismeri el.

Június 6-án viszont a nem-
zetiségi tanácsokat választják
meg Szerbiában. Vajdaság
tartomány tavaly december-

ben nyerte vissza autonómiá-
ját és a legfrissebb döntések
értelmében területátrende-
zéssel is elõsegítik a szerbek
után a második legnagyobb
nemzetiség, a magyarok te-
rületi megosztottságának a
felszámolását. (Belgrád
egyébként támogatja, sõt
ösztönzi, Budapest részérõl a
magyarok számára a kettõs
állampolgárság egyelõre el-
maradt megadását.) A háttér-
ben azonban mozgolódnak:
Vajdasági Magyarként Euró-
pába néven a nemzeti tanács-
ba jelölteket állító Humentis
civil szervezet mögött egyes
hírek szerint Borisz Tadics ál-
lamfõ állhat: pártja ugyanis
így beleszólhat a Tanács ösz-

szetételébe, jóllehet a törvény
szerint a nem magyar pártok
nem indulhatnak a megmé-
rettetésen.

Bocsánatkérés – 
felháborodással

Miközben felmerül a kér-
dés, hogy Szerbia Koszovót
vagy az Európai Uniót vá-
lasztja-e (becslések szerint
legfeljebb 2018-ban jöhet
szóba a csatlakozás), Belgrád
újabb látványos akcióval kí-
vánta bizonyítani elkötele-
zettségét. Tadics elnök öt esz-
tendõvel ezelõtt már elláto-
gatott egyszer a boszniai vé-
rengzések helyszínére, hogy
lerója kegyeletét, a minap pe-
dig a parlament kért bocsá-
natot a tömegmészárlásért.
Anélkül azonban, hogy a
népirtás tényét a nevén ne-
vezte volna és ezt is csak hó-
napokig tartó huzavona után.
„Szerbia nem tett meg min-
dent, hogy megakadályozza a
tragédiát” – ez volt a határo-
zat „legkeményebb” monda-
ta, így érthetõ módon az ál-
dozatok hozzátartozói felhá-
borodásuknak adtak hangot.

Belgrád tehát mosolyogni
próbál a szomszédaira, de
csak félszívvel és így a mo-
soly is csupán félmosolyra
sikeredik. Ne feledjük: a leg-
nagyobb háborús bûnösök
közül, a srebrenicai véreng-
zésért felelõs Ratko Mla-
dics, még mindig szabadlá-
bon van. 

Önmaga Trianonját igyekszik feldol-
gozni Szerbia, amely az 1920-ban lét-
rejött Szerb-Horvát–Szlovén Király-
ságból 1922-ben Jugoszláviává átala-
kult képzõdmény egykori vezetõ erejé-
bõl zsugorodott Európa kicsinyke álla-
mainak egyikévé. Belgrád most amo-
lyan félmosoly-diplomáciát folytat,
hogy elnyerje Európa kegyeit.

Emil Boc miniszterelnök szerint a nemzeti oktatási straté-
gia elvein alapul az új oktatási törvénytervezet, amelynek
szövegét hétfõn fogadta el a kormány rendkívüli ülésén.
Markó Béla oktatásért is felelõs miniszterelnök, az
RMDSZ elnöke a dokumentumot a jelenlegi idõszak leg-
nagyszabásúbb, legátfogóbb projektjének nevezte, amely
lehetõvé teszi az oktatási rendszer valós reformját.

Borisz Tadics szerb államfõ és az a bizonyos félmosoly... Fotó: archív



Egy kormány tevékenységét általában az el-
sõ száz nap után illik kiértékelni. Ennyi idõ
után gyûl fel kellõ mennyiségû kormányza-
ti intézkedés ahhoz, hogy azokból a végre-
hajtó hatalom politikai vonalvezetésére, a
kormányzás minõségére lehessen következ-
tetni. Nos, nagyjából és egészében ennyi
ideje van hivatalban a negyedik Boc-kor-
mány is, próbáljunk tehát elfogulatlanul
mérleget vonni munkálkodásáról. 
Ha a gazdasági és szociális mutatókat
vesszük szemügyre, akkor azt látjuk, hogy
az elmúlt negyedévben a belsõ nemzeti
össztermék értéke 1,2 százalékkal csök-
kent, a nyilvántartott munkanélküliek szá-
ma viszont elérte a 8,3 százalékot, ami há-
rom százalékkal magasabb a tavalyinál. A
4,1-4,4 százalékos inflációs ráta az egyet-

len, ami enyhe javulást mutat
(4,74 százalék volt tavaly de-
cemberben). Gazdasági vál-
ság idején ezek a számok

önmagukban még
nem adnának okot
különösebb aggoda-
lomra, s európai uni-
ós összehasonlításban
nem is tartoznak a

legrosszabbak közé. Ami sokkal inkább ri-
asztó, az a közvetlen külföldi beruházások
mértéke, ami tavaly 49,6 százalékkal esett
vissza a 2008-as szinthez képest, és a
Nemzeti Bank idei prognózisa is csak 7,5
százalékos növekedést tart reálisnak. A be-
fektetések drámai vissza-
esése – valamennyi mentõ
körülmény mellett is – azt
jelzi, hogy a nemzetközi
tõke elvesztette a bizalmát
Romániában, s ez a kor-
mány felelõssége. 
A bizalomvesztés magyarázata pedig aligha
lehet más, mint az, hogy az egymást követõ
Boc-kormányoknak nem volt – és ma sincs
– világos gazdasági stratégiájuk. Nem látni
a kormány prioritásait. A miniszterek el-
képzelései megrekednek a takarékossági in-
tézkedések szintjén, ezzel szemben nem
tudni, hogy mire akarják költeni a megtaka-
rításokat. Ha a sajtó a beruházásokat kéri
számon, akkor a bérek és nyugdíjak kifize-
tése a fontos, ha viszont a szakszervezetek
követelõznek, akkor a miniszterelnök a be-
ruházások miatt veri az asztalt. Aztán a bé-
reket befagyasztják és a beruházásokat el-
halasztják. 

Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság
március 24-én közétett jelentése – amely
egyébként elég pesszimistán ítéli meg Ro-
mánia kilátásait – épp azt rója fel a kor-
mánynak, hogy hiányoznak a konvergenci-
aprogram 2011-es célkitûzései, s a meglé-

võk is túl általánosak. 
Emil Boc kormányfõ a
gazdasági kihívásokra
rendszerint retorikai gya-
korlatokkal, politikai kli-
sékkel, nem pedig konkrét
intézkedésekkel szokott

válaszolni. Néha azt az érzést kelti, hogy
számára nem is fontosak a gazdasági és
szociális kérdések. Ha teheti, akkor inkább
a pazarlás megszüntetésérõl, államszerve-
zési kérdésekrõl vagy személyes élményei-
rõl beszél (Don Quijote módjára harcol az
orcátlan nyugdíjakkal, érvel az egykamarás
parlament mellett, bevezetést ad a libapász-
torkodás rejtelmeibe), holott elsõdleges fel-
adata épp a gazdasági stratégia kidolgozása
lenne. 
Természetesen a kormány egészének telje-
sítménye nem minden esetben minõsíti az
egyes miniszterek munkáját. E tekintetben
a kép sokkal árnyaltabb. Miközben Borbély

László környezetvédelmi miniszter egy sor
hatékony programmal (roncsautó, roncs-
traktor, zöld ház, pillepalack megsemmisí-
tés), valamint a verespataki beruházás
ügyében tanúsított elvszerû magatartásával
méltán vívott ki magának tiszteletet, addig
Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter, ami-
kor ritkán elõáll valamilyen ötlettel, akkor
az rendszerint valamilyen hajmeresztõ gon-
dolat (az ebédjegyek, a nyugdíjak megadóz-
tatása, televíziós showman-ek és rock zené-
szek alkalmazása). A sort folytathatnánk az
olyan szakmailag megbízható miniszter,
mint Daniel Funeriu és a kizárólag politikai
spekulációkban jeleskedõ Radu Berceanu
összehasonlításával. 
Mindent összevetve megállapítható, hogy a
kormány eddig adós maradt a válságkezelõ
és gazdaságélénkítõ programokkal. A költ-
ségvetési hiányt kizárólag megszorító intéz-
kedések alkalmazásával kívánja enyhíteni.
A kormányfõ kommunikációja rendre
megkerüli a társadalmat érdeklõ legfonto-
sabb kérdéseket, a kabinet személyi össze-
tétele pedig rendkívül heterogén, ugyanak-
kor a miniszterelnök kormányátalakítást
sem tart szükségesnek. Ez most a kép, nem
szívderítõ. 

Az a zavaros helyzet, melybe a magyar parlamentarizmus ju-
tott, rosszabb a káosznál. Megyünk, megyünk egyik hínárból a
másikba, és még azt se látja biztosan a legélesebb államférfiúi
szem sem, hogy befelé megyünk-e még mindig vagy már kife-
lé? (…) 
Így vált a helyzet egyre kuszáltabbá és reménytelenebbé, az
obstrukció magas lángokban csapkod fel, a közönségnek egyre
szélesebb rétegeit lepi meg a láz, magát a guvernementális pár-
tot is már-már megrendíti a nagy országbontó mozgalom, egy-
ségében repedezni kezd, s vezérei közt kiüt a régi magyar be-
tegség: versengés és belsõ intrikák akadályozzák a kibontako-
zás erõfeszítéseit. 
E pillanatban úgy itthon, mint Bécsben, csak két mód kecseg-
teti már sikerrel a gondolkozó elméket: vagy egy erõsebb több-
ség, vagy egy erõsebb államférfi. (...) 
E vezérgondolatnak a folyománya a kilences bizottság munká-
ja, mely egyöntetû program alá hozta a többséget, és Tisza Ist-
ván gróf megbízatása, ki e programot összhangzásba hozta a
korona szándékaival. A fölszisszenés, melyet megbízatásának
híre az obstruálóknál mindannyiszor okozott, legjobban mutat-
ja, hogy az igazi férfi érkezett meg. 
Tisza István most negyvenkét éves (1861-ben született) s ereje
legteljében van. Két tündér pajkoskodott bölcsõjénél, incsel-
kedve egymással, hogy ajándékaikat ellensúlyozzák. Nagy ne-
vet örökölt, ez majd elõre viszi. De e nagy névhez odatapadt
egy tizenöt évig tartó kormányzás minden népszerûtlensége -
ez majd nem ereszti elõre. 

Mikszáth Kálmán: Gróf Tisza István miniszterelnök, 
a Parlamenti karcolatok címû kötetben

Az elsõ száz nap
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Azaz: Multi Level Marketing. A reklámozás (vagy
közönséges átverés?) modern formája, amelyben a
vásárlót személyesen megkeresik, illetve érdekeltté
teszik az értékesítésben. Valamelyest emlékeztet a pi-
ramisjátékokra, Romániában a szépemlékû
Caritasra. 
A vasárnapi magyarországi szavazás eredményétõl
függetlenül most történt valami a politikai kampá-
nyok történetében, amit nem hagyhatunk szó nélkül. 
Mindeddig felemás mosollyal figyeltük a kampány-
stratégiákat, keserûen nyeltünk egyet, amikor átver-
tek tömegeket aljas szándékkal, s büszkén átláttunk
nagy eszünkkel az alantas nyomulási kísérleteken.
Fölvonultak Ron Werber típusú nagy arcok a mi kis-
pályáinkon, s profi technikákkal hatalomba tudták
segíteni Jelcint, Iliescut, Horn Gyulát, látszólag ré-
gen leírt, vállalhatatlan figurákat, mi meg bámul-
tunk, mint aki halkan belelépett. Voltak mindig meg-
alapozott gyanúk nemcsak a választók, hanem az
eredmények manipulálásáról is, és egyenesen gyo-
morforgató volt, amikor a pártok hatalomelosztó
tárgyalásai (a mutyik) keresztben és kasul felülírták
a választói akaratot. Tanulási folyamat a demokrá-
cia, mondták nekünk a fejlettebb világból érkezõ jól-
fizetett tanácsadók, s megtanítottak az átverés tech-
nikáira, miközben a bizalomról papoltak, ami össze-
tartja a polgári társadalmat. 
Éppen ez a bizalom rendült meg véglegesen közöt-
tünk és bennünk, bizonyítva az okítás hatékonysá-
gát. Fizettünk érte rendesen a nemzeti vagyonból.
Gyanakvóak és hitetlenek lettünk, errõl szólt a vá-
lasztás, minket többé ugyanazok nem fognak
/meg/vezetni.
Két sikeresen szerepelõ párt arra építette választási
stratégiáját, hogy egyenként megkeresték a választó-
polgárokat, a személyes kontaktusra és meggyõzésre
helyezték a hangsúlyt, s láthatóan többet értek el,
mint korábban az óriásplakátokkal és reklámfilmek-
kel. A kampányfinisben kipattant a botrány, misze-
rint a pártok nyilvántartást vezettek és vezetnek a
szimpatizánsaikról, sõt azokról is, akik bizonyítható-
an a másik oldalt támogatják. Ezen a nyilvánvaló té-
nyen csak a széplelkek botránkoztak meg, B-listáról
meg diktatúráról vizionálnak. 
Ez a személyeket megszólító politikai reklám
megint a bizalomról szól, mert a civil világ még
mindig így mûködik. Nagyobb döntések, beruházá-

sok, vásárlások esetén jobban hi-
szünk a szomszédnak, rokonnak,
munkatársnak, mint a reklámok-
nak. Az emberi kapcsolataink még

mindig az õsbizalomra épülnek,
mert bizony élhetetlen lenne egy
olyan világ, amelyben senkiben
nem bízhatunk. 
Ez már azok felelõssége, akik

most megkapták a bizalmat. Krebsz János
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A kormányfõ kommuniká-
ciója rendre megkerüli a
társadalmat érdeklõ leg-
fontosabb kérdéseket.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az emberiség egész története – amely tele van
kínokkal, lelkesültségekkel, öldökléssel – eszte-
lenek és dühöngõk története.” Anatole France

Tuti biznisz

Magyar betegség

MLM
A nap címe. Ország a magasban, Cristian
Tudor Popescu, Gândul.

Magyarázat. CTP cikke a lengyelekrõl
szól, a „magasban levõ Lengyelországról”
a szmolenszki repülõgép-szerencsétlenség
után. Káprázatos utolsó mondata azon-
ban a románság és a román identitás bi-
zonytalanságának drámai megvallása:
„Ha – Uram bocsáss meg, és õrizz meg
tõle – az utóbbi húsz év Romániáját érte
volna ekkora tragédia, vajon hány nemzet
hirdetett volna nemzeti gyászt érettünk?”

Tisztázások. A România liberának adott
interjújában Victor Ponta pártelnök beje-
lenti, hogy a PSD tisztázza álláspontját az
1990-es bányászjárásokkal kapcsolatban.
A Cronica Românã pedig arról ír, hogy
Victor Ponta szerint pártja teljesen külön-
válik a Konzervatív Párttól (PC), és a kö-
vetkezõ parlamenti választásokon nem lép
szövetségre Voiculescuékkal. Mindez az
ideológiai tisztaság jegyében. Ideje is volt,
a szándék dicséretes. Mint ahogyan –
szintén az ideológiai tisztaság jegyében –
meg kellene magyarázni, mi ez a szövet-
kezés a Nagy-Románia Párttal a fõvárosi
tanácsban. Arról nem is beszélve, hogy to-
vábbra is várjuk (egyszerûen a politikai
tisztesség jegyében) a fiatal pártelnök Szé-
kelyföldre – pontosabban annak nemlétére
– vonatkozó kijelentése kiigazítását. Kü-
lönben elõfordulhat, hogy Victor Ponta
egy olyan térségbe megy el szavazatokat
gyûjteni, amelyik nem is létezik. 

Csak õ tud filmjének hõse lenni. A las-
san élemedett korba lépõ román filmren-
dezõ, Sergiu Nicolaescu (80) nemrég kije-
lentette (minden lap megírja), hogy szeret-
ne egy új filmet rendezni, ezúttal önmagá-
ról. Szerintünk az eddigi filmjei is saját
magáról szóltak. Õ volt a híres Moldovan
felügyelõ, aki azt mondta: nem történt
semmi, csak átlyuggattak. És a történelmi
filmek? Azok kiváltképpen. 

A nap álhíre. A PDL közmédiákat
„depolitizáló” elszánt akaratának beje-
lentése után várható, hogy a Rádió és a
Televízió vezetõtanácsaiban megjelennek
a sztriptíztáncosok és (miért is ne?) -tán-
cosnõk. 



Kovács Zsolt, Totka László

„A hazai kistermelõk tá-
mogatása és piachoz jut-

tatása, illetve a kisebb üzle-
tek segítése a lényege annak
a kezdeményezésnek, amely
a szupermarketek vasárnapi
zárva tartását szorgalmaz-
za” –  mondta el lapunknak
Kelemen Atilla, a képviselõ-
ház mezõgazdasági, erdõ-
gazdálkodási, illetve élelmi-
szer-ipari bizottságának alel-
nöke. Mint ismeretes, Vale-
riu Steriu független képvise-
lõ javaslata szerint úgy mó-
dosítanák májusban a keres-
kedelmi kódexet, hogy az a
nagy bevásárlóközpontok-
nak hatnapos nyitva tartást
írna elõ. Bár a Mediafax ko-
rábban arról számolt be,
hogy a mezõgazdasági bi-
zottság tagjai támogatnák az
indítványt, Adrian Rãdu-
lescu, az agrártárca államtit-
kára a napokban úgy fogal-
mazott, a hazai termelõk
egy része veszítene az ügy-
lettel. Kelemen elmondta,
az ötlet gazdája a jelenlegi
EU-agrárbiztos Dacian
Cioloº, aki még mezõgazda-
sági minisztersége idején
(2007. október és 2008. de-
cember között – szerk. megj.)
utalt a lehetõségre egy inter-
júban. 

Pozitív diszkrimináció

„Egy olyan országban
ahol a lakosságnak több
mint fele vidéken él, mely-
nek gazdasági helyzete igen
rossz állapotban van, a kis-
termelõk piachoz juttatása
egy egészséges áruforgalmi
politika kezdete lehet. Az in-
tézkedésnek köszönhetõen a
vásárlók sem lesznek kiszol-
gáltatva a nagy áruházlán-
cok dominanciájának. Egye-
düli aggályom, hogy nagyon
sok esetben a kiskereskedõk-
nél is inkább importból szár-
mazó árukat találni” – fejtet-
te ki Kelemen.

A nagykereskedelmi háló-
zatok szövetsége (AMRCR)
tiltakozással reagált a terve-
zett intézkedésre. Az indok-
lás szerint ez nem csak,
hogy nem érne célt, de a pi-
ac veszélyes torzulásához

vezetne. Az érdekvédelmi
szervezet statisztikái szerint
jelenleg az eladások 13-20
százalékát teszi ki a vasár-
napi forgalom. A nyitva
tartás korlátozása az õ értel-
mezésükben az adófizetõ
polgárok jogainak megcson-
kítását jelentené.

„Maga a kitûzött cél jó,
de nem ilyen adminisztratív
intézkedéssel kell ezt elérni.
Abban kell segíteni a kiske-
reskedõket és helyi termelõ-
ket, hogy versenyképessé te-
gyék termékeiket”– fejtette
ki Herman Rosner, a Ko-
vászna megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke.

Úgy véli, ha a török burgo-
nya és paradicsom olcsóbb,
ráadásul mutatósabb és a
csomagolása is szebb, akkor
kedvezõbb helyet kap az
áruház polcain.   

Hiányzó párbeszéd

„Sajnos a törvénykezõk
ismét nem konzultáltak eb-
ben a gazdasági kérdésben a
szakmai szervezetekkel” –
mondta el az Új Magyar Szó-
nak Rosner. Emlékeztetett,
hogy a sepsiszentgyörgyi
önkormányzat és a kereske-
delmi kamara három éve el-
indított egy akciót, amely-

ben arra ösztönözték a helyi
nagyáruházakat, hogy mi-
nél több terméket vásárolja-
nak fel a régióból, a legna-
gyobb forgalmat lebonyolító
szupermarketet pedig díjaz-

zák és reklámozták. A me-
zõgazdasági bizottság alel-
nöke elismerte, hogy szük-
ség lenne egy célirányos fel-
mérésre azt illetõen, hogy
mennyire ér célba a kezde-
ményezés, mivel eddig nem
készültek ilyen elõtanul-
mányok.

Alternatív megoldások

A nagyáruházak és be-
szállítók közti viszony sza-
bályozására lenne ugyanak-
kor nagy szükség, ehhez
nyújthat segítséget az etikai
kódex életbe léptetése – véli
a háromszéki kereskedelmi

kamara elnöke. Jelenleg
ugyanis a szupermarketek
sokféle „illetéket” követel-
nek a beszállítóktól – töb-
bek között ki kell fizetniük
az új termék bevezetését

vagy az úgynevezett polcil-
letéket, és sok más címen
kérnek pénzt a termelõktõl.
Mint megtudtuk, a kereske-
delmi kamara idén is szer-
vez Sepsiszentgyörgyön
„szerzõdéskötési akciót”
az üzletláncok és a helyi
termelõk között. „Az ön-
kormányzatnak életbe kell
léptetni azt a stratégiát,
hogy ha egy nagyáruház le
akar telepedni, akkor vál-
lalnia kelljen a régió termé-
keinek átvételét, egy adott
százalékban” – mondta el
lapunknak Herman Ros-
ner, aki szerint a sarki bol-
tok majd akkor élnek meg,

ha termékeik és áraik egy-
aránt versenyképesek a
nagykereskedelmivel, vala-
mint jó kiszolgálással ren-
delkeznek.

Az egyik nagyváradi
tömbház földszintjén üze-
melõ kis élelmiszerüzlet tu-
lajdonosa érdeklõdésünkre
üdvözölte az ötletet, ám
nem volt meggyõzõdve,
hogy ennek hatására szá-
mottevõen több vásárlója
lesz vasárnap. „Az ötletnek
el kell jutnia az emberekhez,
tudatosulnia kellene ben-
nük. A nagy üzletek, szuper-
marketek komoly ellenállá-
sára számítunk, tisztában
vagyunk vele, hogy az érin-
tettek nem fognak visszari-
adni a tiltakozás semmilyen
formájától” – fogalmazott
Kelemen. Míg a kisterme-
lõktõl eddig pozitív reakciók
érkeztek, a vásárlók körében
megoszlik a vélemény.  

Vasárnap a pihenésé?

A tervezett intézkedés, el-
sõdleges célján túl lenne egy
másik hozadéka, mely a be-
vásárlóközpontok alkalma-
zottait érinti. Neve elhallga-
tását kérve, egy szupermar-
ketben dolgozó árufeltöltõ
elmondta, hogy õk meglehe-
tõsen ki voltak szolgáltatva
eddig: ha nem vállaltak be
túlórákat, éjszakai munkát,
elbocsátás fenyegette õket.
A helyzet a szakszervezet
megalakulása óta valamit ja-
vult. Egy másik alkalmazott
viszont szívesen vállalna
munkát vasárnap is, ha azt
jól megfizetnék – mivel a je-
lenlegi szerzõdésekben a mi-
nimálbér szerepel, amelynek
„felkerekítésére” csupán a
hétvégi és éjszakai mûszak
nyújt lehetõséget. 
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A törvénymódosítás kezdeményezõi az
Európai Unió több országában érvényben
levõ gyakorlatra hivakoznak, elsõsorban
Ausztriát és Németországot hozva fel pél-
daként. Bár Németországban tényleg nem
létezik vasárnapi nyitvatartás (ez alól a ven-
déglátóipar, a pékségek, virágüzletek, illet-
ve benzinkutak képeznek kivételt), ez egy
évtizedes hagyomány eredménye. Bármifé-
le módosításért azonnal tiltakozásba kezde-

nének a munkavállalói szakszervezetek, il-
letve az egyházak, akik ebben a kérdésben
számíthatnak az Alkotmánybíróság támo-
gatására is. Magyarországon jelenleg szin-
tén vita tárgya a hatnapos nyitvatartás lehe-
tõsége. Ez ügyben Uniós szinten is létezik
egy aláírásgyûjtõ-kezdeményezés: az akciót
több tagállam kereskedelmi szakszervezete
Brüsszelben indította el, a szabad vasárnap
egységes európai szabályozásáért. (Sz. Zs.)

Európai példák

A nagykereskedõk az összforgalom 13-20 százalékával számolnak vasárnaponként Fotó: Tofán Levente

Drágul a benzin

Újra drágul a benzin Ro-
mániában, a Rompetrol li-
terenként négy banival
emelte az árát, miközben,
a gázolaj három banival
kerül többe tegnaptól –
számolt be a Mediafax. Az
üzemanyag ára öt száza-
lékkal lehet magasabb vagy
alacsonyabb a kiszolgáló-
pontoknál a referenciaér-
tékhez képest. 

Hármas gázpaktum

Románia, Grúzia és zerba-
jdzsán kepviselõi aláírták
tegnap Bukarestben azt a
földgázszállításról szóló
megállapodást, amelynek
keretében létrehozzák az
Azerbaijan Georgia Roma-
nia Interconnection (AGRI)
szállítórendszert. A vezeték
az Európai Unió országaiba
szállítja majd a nyersanya-
got. A projekt gázterminálja-
it hamarabb felépíthetik,
mint az orosz függést  meg-
szüntetni hivatott Nabucco
gázvezetéket.

Megnõtt az IMF-alap

Az eddiginek a tízszeresé-
re, 550 milliárd dollárra
növelte a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) a gazdasági
válságok sürgõsségi kezelé-
sét szolgáló pénzügyi kere-
tét. Az úgynevezett új hite-
lezési alap (New Arrange-
ments to Borrow – NAB)
feltöltésével együtt bõvült a
támogató országok köre is.
Az eddigi 26 mellett 13 to-
vábbi ország, köztük Brazí-
lia, Oroszország, India és
Kína is befizet az alapba.

Dobozmentes Puma

Megválik a hagyományos
cipõsdobozoktól a sport-
szergyártó Puma: helyettük
egy újrafelhasználható
cipõszsákot tervez, amely a
gyártástól a vásárlásig védi
a terméket. A szatyrok
alapanyagaként használt
mûanyagot is, biológiai
úton lebomló, kukoricake-
ményítõ váltja fel – szá-
molt be az MTI. Az új cso-
magolási és értékesítési el-
képzelést tegnap London-
ban mutatta be a Puma.

Röviden

ÚMSZ

Ötszázmillió euróból fi-
nanszírozná a kormány

az úgynevezett eRomania
programot, melynek elsõdle-
ges célja az adó- és illetékfi-
zetéssel kapcsolatos ügyinté-
zés leegyszerûsítése. A terve-
zet szerint a polgárok elektro-
nikus aláírásukkal egyetlen
kattintással intézhetik majd
nemcsak adóügyeiket, ha-
nem különbözõ számlák fize-
tését vagy engedélyek kiváltá-
sát. Hosszabb távon egyéb
szolgáltatásokkal is gyara-
podna az eRomania-rendsz-
er, melynek teljes körû kiépí-
tésére öt évet szán a kor-
mány: idõvel akár jegyrende-

lést, autóbeíratást vagy isko-
lai bejelentkezést lehet majd
segítségével bonyolítani.

„Lesz ugyan egy átmeneti
periódus, de eltökélt szándé-
kom a hivatali sorban állás
megszüntetése 2011 végéig”
– nyilatkozta Gabriel Sandu
távközlési miniszter. Remé-
nyei szerint szeptember vé-
géig több mint hatszázezer
cég veszi igénybe ezt a szol-
gáltatást.

Bár az aláírás megszerzé-
séért jelenleg mintegy ötven
eurót kell fizetni, a tárcaveze-
tõ azt ígérte, ennek költsége
tízszeresére csökkenhet a kö-
zeljövõben. Azok számára,
akik nem rendelkeznek inter-
nettel vagy ehhez szükséges

ismeretekkel, a postahivatal-
okban erre a célra képzett
személyzet segít majd az
elektronikus ügyintézésben.
A miniszter szerint a rend-
szer amellett, hogy átlátha-
tóbbá tenné a közpénzek fel-
használását, mintegy har-
mincöt százalékkal csökken-
tené az állami szféra kiadása-
inak számát, emellett pedig
tizenöt százalékkal visszavet-
né a feketemunka arányát is. 

A román sajtó bírálóan
szólt a készülõ intézkedésrõl
– elektronikus árnyéknak ne-
vezve azt –, melynek másod-
lagos célja a polgárok ellen-
õrzése lenne, mivel az aláírás
követhetõvé tenné a lakosság
minden internetes lépését. 

Ügyintézés egy kattintásra 
Hírösszefoglaló

Csaknem harmadára es-
tek vissza a külföldi be-

fektetések az év elsõ két hó-
napjában, a tavalyi év ha-
sonló idõszakához képest –
derül ki a Román Nemzeti
Bank (BNR) által közzétett
adatokból. Ezen az ország
gazdaságának szempontjá-
ból igen fontos csatornán
keresztül a 2009-ben mért
1,32 milliárd euróhoz ké-
pest mindössze 466 millió
euró folyt be január-febru-
árban. Az év második hó-
napjában januárhoz képest
tovább folytatódott a lejt-
menet, megfelezõdtek az
országhatárokon kívülrõl

érkezõ (fõképp tõkeemelést
célzó) pénzösszegek. 

A Ziarul Financiar címû
gazdasági napilap elemzõi
megállapították, hogy a ro-
mán gazdaság az elsõ ne-
gyedévben is recesszióban
maradt, a felfelé ívelésre
leghamarabb a második ne-
gyedévben lehet számítani.
A várakozásoknál rosszabb
teljesítményt a szakembe-
rek azzal magyarázzák,
hogy az ipari termelési mu-
tatók alacsonyabbak lettek
az elõrejelzésekhez képest
2010 elsõ hónapjaiban, a
fogyasztás és az építési ága-
zat hanyatlásának folytató-
dása miatt. Emil Boc kor-
mányfõ a válság elleni küz-

delem érdekében arra kérte
a helyi szerveket, hogy ír-
ják ki a pályázatokat, siet-
tessék azokat a beruházási
projekteket, amelyekre a fi-
nanszírozást megkapták az
államtól. „Minden nap vá-
rakoztatás késlelteti a re-
cesszióból való kilábalást“
– hangsúlyozta a miniszter-
elnök. Utalt arra is, hogy a
központi irányítás ezen a
héten felülvizsgálja az eu-
rópai uniós források lehívá-
sának helyzetét. Továbbá
biztosította a közigazgatási
szerveket, hogy ha a de-
centralizáció részeként fel-
adatokat ruháznak rájuk, a
szükséges forrásokat is tár-
sítják. 

Délibáb volt a kilábalás

Vasárnap miatt zárva?



Sipos M. Zoltán

Megbénulhat a hazai in-
gatlanpiac a telekkönyvi

és ingatlan-nyilvántartó hiva-
talok sztrájkja miatt. Az or-
szágos szintû munkabeszün-
tetés miatt a napokban nem
veszik nyilvántartásba az in-
gatlanokat a hivatalnokok,
ezért az adásvétel is szünetel,
és nincs tulajdonlap-kibocsá-
tás sem. Szünetel továbbá a
beltelkesítés, és nincs mód a
tulajdonjog törlésére sem. 

Spontán harag

A bukaresti ingatlan-nyil-
vántartó hivatalokban kez-
dõdött spontán tiltakozás
szervezõi nem kértek enge-
délyt a munkabeszüntetésre,
de bíznak abban, hogy a bí-
rák õszi sztrájkjához hason-
lóan ez az akció sem von
maga után elmarasztalást. A
fõvárosban meghatározatlan
idõre már leálltak a telek-
könyvi hivatalok, több hazai
nagyvárosban folyamatban
van a sztrájk elõkészítése.
„Ez spontán kezdeménye-
zés, nem kényszerítünk sen-
kit a munkabeszüntetésre.
Aki úgy dönt, hogy megelé-
gelte a több hónapja tartó fi-
zetésmegvonást és -csökken-
tést, az nem dolgozik. Aki
úgy érzi, hogy ki tud még
tartani, az igen” – nyilatkoz-
ta a kezdeményezéssel kap-

csolatban Florin Bãlãnescu,
a Telekkönyvi és Ingatlan-
nyilvántartó Hivatalok Szö-
vetségének alelnöke. Az ér-
dekvédõ szerint a munkálta-
tó kényszerhelyzetben van,
mert kevés a képzett szakem-
ber, a sztrájkolók nem pótol-
hatók. Várhatóan 3600 tiszt-
ségviselõ kezd tiltakozásba
országszerte. „Leállhat az
Elsõ Ház, valamint több
banki program, nehezen át-
hidalható problémák elõtt ta-
lálhatják magukat a közjegy-
zõk, az önkormányzatok. Ez
a sztrájk tovább ronthat az
amúgy is agonizáló hazai in-
gatlanpiac helyzetén” – fi-

gyelmeztetett a kezdeménye-
zés velejáróira egy lapunk-
nak nyilatkozó közjegyzõ.
Radu Gheþea, a Román
Banki Szövetség elnöke úgy
véli: azok, akik már elindí-
tották hitelkérelmüket, sem-
miképpen nem kerülnek hát-
rányos helyzetbe. Akik vi-
szont most készülnek hason-
ló lépésre, azok számára
gondot okoz a sztrájk. „De-
mokratikus államban élünk,
a sztrájkolóknak joguk van a
sztrájkhoz, nem kényszerít-
hetjük õket munkára. A
megoldás a pénzügyminisz-
térium kezében van” – véle-
kedett Gheþea.

„Méltányos 
a tiltakozásunk”

Florin Bãlãnescu elismer-
te, súlyos gondokat okoz a
sztrájk. Az érdekvédõ sze-
rint azonban az igazolások
kibocsátásakor méltányos-
sági alapon járnak el. „Ha
valakinek egészségügyi be-
avatkozáshoz van szüksége
banki hitelre és ingatlanga-
ranciára, akkor mi kibocsát-
juk az ehhez szükséges tu-
lajdonlapot” – nyugtatta
meg a kedélyeket az alel-
nök. Szerinte addig nem ér
véget a sztrájk, amíg a kor-
mány garanciát nem vállal a

hivatalnokok megfelelõ bé-
rezésére. „Február óta csu-
pán a fizetésünk hetven szá-
zalékát vehetjük kézhez, no-
ha az egységes bértörvény
értelmében jogunk van a
2009 decemberi fizetés ös-
szegéhez” – figyelmeztetett
Bãlãnescu.

Feszültség 
Kolozsváron is

A kolozsvári ingatlan-nyil-
vántartó hivatalban tegnap
már készültek a a sztrájkra.
„Ragaszkodunk a közalkal-
mazotti státusunkhoz és a
tavalyi év végi bérek össze-
géhez” – mondta lapunk-
nak Gheorghe Cornea, a
kolozsvári szakszervezet el-
nöke. Az érdekvédõ arról
számolt be az ÚMSZ-nek,
hogy az itt dolgozóknak já-
ró fizetés az utóbbi hóna-
pokban rendszeresen késett,
a juttatások kifizetésére pe-
dig egyáltalán nem került
sor, noha azokat a munka-
szerzõdés biztosítja. Ko-
lozsváron naponta 800 ké-
rés érkezik be a hivatalba,
feszültséget okoz az is, hogy
az alkalmazottak túlterhel-
tek. „Úgy látjuk, hogy az itt
dolgozók helyzete egyre ki-
látástalanabb. Ha sztrájkba
kezdünk, azt a megye szinte
minden közintézménye
megérzi” – figyelmeztetett
Cornea. 
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Az ingatlan-nyilvántartó hivatalok munkatársai a napokban már sztrájkõrséget is tartottak

Tizenhatezer 
AIDS-beteg Romániában

Romániában továbbra is
aggasztó ütemnben terjed
az AIDS, jelenleg több
mint tizenhatezer fertõzött
beteget tartanak nyilván.
Mariana Mardaraºcu, a fõ-
városi Matei Balº Intézet
munkatársa tegnap arra fi-
gyelmeztetett: újra a 16 és
20 év közötti heteroszexuá-
lis korosztály a legveszé-
lyeztetettebb. A szakértõ
szerint a szexuális kultúra
hiánya miatt válnak fertõ-
zötté a fiatalok. További 
aggodalomra ad okot az a
tény, hogy a betegség „fe-
minizálódik”, a statisztikák
szerint ugyanis egy férfi fer-
tõzött több nõt is megbete-
gít, mire az érintettségérõl
tudomást szereznek 
a hatóságok.

Továbbképzés 
pedagógusoknak

Fiatal pedagógusok fóru-
mát tartják a Hargita me-
gyei Marosfõn április 16. és
18. között. A félévente
megrendezett szakmai talál-
kozó célja a fiatal pedagó-
gusok továbbképzése. A
résztvevõk számára a szer-
vezõk biztosítják a szállást
és az étkezést. A holnapi
határidõig összesen 70 fõ
jelentkezését várják a csíki,
a gyergyói, valamint az
udvarhelyszéki tanintéz-
ményekbõl.

RövidenSztrájkoló „telekkönyvelõk”

Fotó: Agerpres
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Cimborák – II. Erdélyi
Magyar Bábostalálkozó

A sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház Cimborák
Bábtagozata a Szentgyörgy
Napok Kulturális Hét ren-
dezvénysorozat keretében –
április 19-22 között – máso-
dik alkalommal szervezi
meg a Cimborák – Erdélyi
Magyar Bábostalálkozót. Az
elõadások a tündérmesétõl a
magyar mondákon keresztül
a modern meséig, a magyar
klasszikusoktól a világiroda-
lom meséin keresztül mo-
dern mesefeldolgozásokig
járják be a mesék birodalmát. 

Boszorkányokról 
a Korunknál

Gyógyítóasszonyok és boszorká-
nyok. Kolozsvári perek magyar-
országi összehasonlításban cím-
mel hirdette meg a Korunk
Akadémia történeti vonalá-
nak áprilisi rendezvényét. A
kolozsvári rendezvény meg-
hívott elõadója a budapesti
Klaniczay Gábor történész.
Az elõadást pénteken, a Ko-
lozsvár Társaság székhelyén
tartják. A rendezvény házi-
gazdája Kovács Kiss
Gyöngy, a Korunk fõszer-
kesztõ-helyettese.

Kõrösi Csoma Sándor 
– az életút állomásai

Kõrösi Csoma Sándor  – Az
életút három állomása címmel
szervez a Kulturális Minisz-
térium április 15-16. között
Kovásznán nemzetközi
programot. Az esemény
megnyitóját követõen Kele-
men Hunor kulturális mi-
niszter és Tamás Sándor me-
gyei tanácselnök sajtótájé-
koztatót tart Csomakõrösön,
a Kõrösi Csoma Sándor em-
lékházban. A rendezvényso-
rozat részeként nemzetközi
konferencia kezdõdik április
15-én, Kovásznán.

Szatmári bemutató

Az idei évad hetedik bemu-
tatóját tartja péntek este a
szatmárnémeti Harag
György Társulat. Kiss Csaba
(Shakespeare nyomán írt)
Hazatérés Dániába címû tra-
gédiáját a kolozsvári Albu
István rendezte színpadra. 

Brassai-kiállítás
Kézdivásárhelyen 

A Brassai 110 címû fotókiál-
lítást nyitják ma meg a kéz-
divásárhelyi Céhtörténeti
Múzeum Incze László kiállí-
tótermében. A kiállítás má-
jus 10-ig látogatható.

Szövegjátszmák
létközelbõl

Holnap tartják pécsi Jelen-
kor irodalmi és mûvészeti
folyóirat közönségtalálko-
zóját a Költészet Napja
környékén, a sepsiszent-
györgyi Bod Péter Megyei
Könyvtár Gábor Áron ter-
mében. Az est vendégei
Kukorelly Endre, Grecsó
Krisztián, Demény Péter.
Moderátor Ágoston Zoltán,
a Jelenkor fõszerkesztõje.

Röviden

Baló Levente

A CFR futballistáiról ké-
szült fotók bemutatásával

vette kezdetét a Fotográfia
napjai címû rendezvénysoro-
zat a kolozsvári Cora áruház
parkolójában hétfõ délután.

Bár a játékosok ismerõsek,
a kiállításon nem olyan felvé-
teleket láthatunk, amiket a
sportoldalakon vagy külön-
bözõ reklámokban megszok-
hattunk. A sorozat elkészíté-
séhez Soós Attila fotográfus
egy népes stábot is toborzott,
amelyben többek között volt
ruhatervezõ, öltöztetõ, smin-
kes, világosító, díszletes is.
Az elkészült munkákat álló-
képekként láthatjuk, de mint-
ha egy film különbözõ kép-
kockái lennének, amelyekbe
egy-egy történet van belesû-
rítve. A játékosok nem a
megszokott környezetükben,
focipályán, mezben jelennek
meg, hanem egy vonatállo-

máson, ahol nemcsak a vo-
natok, de az idõ is megállt. A
történet azonban tovább foly-
tatódik a megjelenõ hölgyek
társaságában. A kiállítást
Iuliu Mureºan, a sportklub
elnöke nyitotta meg, aki ki-
emelte, hogy a tárlat egy
rendkívüli teljesítmény ered-
ménye, különösen azért is,
mert a csapat tagjai rendkívül
foglaltak, egy igen zsúfolt
idõszakban élnek és aligha
van idejük fotóülésekre.

Régóta dédelgetett tervem,
hogy a CFR játékosait fotóz-
zam, de ehhez több tényezõ-
nek össze kellett játszania –
nyilatkozta lapunknak Soós
Attila. „Kellett egy megfelelõ
csapat, kellett egy profi stú-
dió-felszerelés és kellettek a
kapcsolatok és a bizalom.
Több évtizede dolgozom fo-
lyóiratoknak, reklámcégek-
nek fotósként, ismerem a
szakma csínját-bínját, itt pró-
báltam mindezt bedobni.” 

Sportolók a fotográfiákon

K. Gy.

Az április a Román Kul-
túra hava a békéscsabai

Jókai Színházban. A Buda-
pesti Román Kulturális Inté-
zet (BRKI) és Románia Bu-
dapesti Nagykövetségének
közremûködésével ugyanis
az ország színház- és képzõ-
mûvészete valamint termé-
szeti szépségei mutatkoznak
meg a békéscsabai érdeklõ-
dõk elõtt április 10. és 26. kö-
zött. A román bemutatkozás
középpontjában Ion Luca

Caragiale Az elveszett levél
címû komédiája áll, amit
Laurian Leontin Oniga, az
aradi Ioan Slavici Klasszikus
Színház igazgatója állított
színpadra a Jókai Színház
mûvészeivel. Bár Caragiale
neve kevéssé ismert Magyar-
országon munkássága ki-
emelt helyet foglal el a ro-
mán irodalom- és drámatör-
ténetben. „Caragiale ebben a
darabban egy paradigmát ál-
lított fel, egy politikai mo-
dellt az õ korából, amelyik-
bõl – mintha el lennénk át-

kozva – nem tudunk kilépni.
Témáit tekintve, mindig el-
sõdlegesnek tartotta, hogy
idõszerû legyen és a jelen
problémáit, kérdéseit bon-
colgassa. Ebbõl kifolyólag
gondolkodásmódja mai,
anélkül, hogy õ akarta vol-
na” – részletezte Oniga, aki
szerint bár Caragiale szövege
idõtlen, az elõadás mégsem
nyújt önfeledt kacagást.

A román kultúra havában
megjelenik a háború generá-
ciókat érintõ hatása is, az
aradi Kamaraszínház Lovak

az ablakban címû elõadásá-
ban, míg a kisebbeket és na-
gyobbakat egyaránt meg-
érinti a Nagyváradi Árkádia
Bábszínház Csillaglépõ csoda-
szarvas címû meseelõadása.
A békéscsabai színház e havi
kínálatát a gyergyószentmik-
lósi Figura Stúdió Színház
vendégjátéka, Griskovec: Tél
címû színpadi játéka zárja.

A BRKI) mindeközben a
budapesti közönséget sem
hanyagolja; Antikommunista
ellenállás a romániai hegyekben
címmel hétfõn este a székhá-

zában fotókiállítást nyitott,
míg holnap este Vujity
Tvrtko Cãlãtorii în infern (Po-
koli utazások) címû román
nyelvû riportkönyvét és ma-
gát a szerzõt mutatja be az ér-
deklõdõknek. Az antológia a
bukaresti Curtea Veche Ki-
adónál jelent meg és a szerzõ
kilenc tematikus könyvébe
nyújt betekintést. A kötetet
Petre Cozmának, a Veszp-
rémben meggyilkolt Marian
Cozma kézilabdázó édesap-
jának ajánlja a riporter, akire,
mint „saját hõsére” tekint. 

„Szivárog” a román kultúra

Sipos M. Zoltán

„A mûvész nyitott szem-
mel jár a világban, befo-

gadja a látottakat, majd
azokat magában feldolgoz-
va mûvészi eszközökkel
megjeleníti. A télies temati-
kájú kiállítás munkái nagy-
jából a fekete-fehér kont-
rasztot hordozzák magukon
úgy, hogy mégsem az ellen-
tét hangulatát keltik, hanem
egyfajta harmonikus meleg-
séget sugároznak” – vezette
be a kolozsvári közönséget
Németh Júlia mûvészettör-
ténész, kritikus a Horváth
Gyöngyvér grafikus világá-

ba. A Barabás Miklós Céh-
nél otthonra találó, Hangu-
latok címet viselõ tárlat
nagyszámú mûkedvelõt és
szakmabelit vonzott a meg-
nyitóra. Az eseményen
részt vett Szilágyi Mátyás,
Magyarország kolozsvári
fõkonzulja is. „Rangos, mû-
vészi élményt nyújtó kiállí-
tásnak lehetünk tanúi. A
most nyíló tárlat egyaránt
sugallja az erdélyi mûvészi
komolyságot és a könnyed-
séget is, ami a témaválasz-
tást és az alkalmazott mû-
vészi technikát illeti.” –
méltatta beszédében a kiál-
lítást a fõkonzul. 

Erdélyi komolyság és könnyedség

Szilágyi Mátyás fõkonzul szerint a kiállított munkák intellektuális kihívást is rejtenek A szerzõ felvétele

ÚMSZ

Kiválasztotta a Commu-
nitas Alapítvány Ösztön-

díjbizottsága a fiatal erdélyi
magyar alkotók, mûvészek
támogatására hirdetett pályá-
zat 41 nyertesét, akik egy
éven át részesülnek a 900 lej
értékû havi ösztöndíjban.
Idén 260 pályázat érkezett,
41 zene, 48 színházmûvé-
szet, 97 képzõmûvészet és fo-
tográfia, 39 irodalom, 35 film
és televízió kategóriában. Az

Ösztöndíjbizottság rendelke-
zésére álló 450 ezer lej értékû
keretbõl irodalom, képzõmû-
vészet, zene és színjátszás te-
rén kilenc-kilenc, film és tele-
vízió terén pedig öt ösztöndí-
jat ítéltek meg. Ugyanakkor a
Communitas Utazás-támo-
gatás Szaktestülete az erdélyi
magyar tudományos és mû-
vészeti élet 72 képviselõje
számára teszi lehetõvé az
idén, hogy rangos nemzetkö-
zi konferencián, mesterkur-
zuson vegyen részt. 

Communitas-ösztöndíjak
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A hivatalos média (egyelõre)
mondhatni etikusan reagálta le a
Kaczynski elnök gépét ért tragikus
balesetet. A lengyel honlapok zö-
me, köztük az elnöki palota hon-
lapja is „gyászruhát öltött”, azaz
fekete-fehérre váltottak. A TVN 24
egyik élõ adásának moderátora a
baleset bejelentése után a könnyei-
vel küszködött, meghívottja pedig
kiállt a kamerák elõl. A nemzetkö-
zi blogszféra valamivel érzéketle-
nebb volt, többen vehemensen rea-
gáltak az eseményekre, melyek
után azonnal megindultak a talál-
gatások, a spekulációk, a baleset
eredetét, okait, illetve következmé-
nyeit illetõen. 
Mivel az orosz földön történt, mely
köztudottan nem rendelkezik jó
sajtóval, még a bloggerek sem ju-
tottak hozzá olyan információk-
hoz, melyeket ne tudna a hivatalos
média is. Egyelõre csak a spekulá-
ció van, így a jövendõbeli cikkek,
beszámolók, vitaestek stb. a már le-
zengett „összeesküvés-elmélet”-hal-
mazba fognak illeszkedni, ami alá-
áshatja a sajtó hitelességét. Amíg a
nyomozók nem dobnak „koncot” a

médiának, addig az csak üresjárat-
ban pörög. Beszámol az orosz-len-
gyel viszonyokról, a temetési szer-
tartásokról. A hivatalos médiák
egyelõre csak tapogatóznak, illetve
várnak a fent említett „adat-csõtö-
résre”, a bloggereket viszont semmi
nem tartja vissza az okfejtésektõl.
Az elemzõk szerint csak az elsõ
órákban majdnem tízezer blogbe-
jegyzés született az ominózus bal-
esetrõl – melyek legnagyobb része
sajnos azt fejtegette, hogy vajon
ezen „baleset” mögött nem-e az
orosz titkosszolgálat áll, egy-két ra-
dikális még azt is felvetette, hogy
vajon nem-e a lengyelek igyekeztek
így megszabadulni az Egyesült Ál-
lamokkal rokonszenvezõ vezetõsé-
güktõl? Egyesek dicsérik a pilótát,
mások szidják a volt államfõt, mert
állítólag hibás utasításokat adott a
gép vezetõinek... De szerencsére eb-
ben a szófacsarás-spekuláció-
tömkelegben találunk olyan hango-
kat is, amelyek tényleges odafigye-
lésrõl és emberségrõl árulkodnak. A
Facebook és még néhány nagy
mikroblog-portál látogatói csopor-
tokba tömörülve írtak lengyel fel-

használóknak, lengyel hivatalossá-
goknak, lengyel ismerõseiknek stb.
részvételést kifejezõ bejegyzéseket, és
többen hívták fel városuk polgárait
arra, hogy vigyenek virágot a len-
gyel konzulátusokra. A „magán-
média”, a személyes média tehát
sikeresen vizsgázott emberségbõl. A
várható szájtépések és nyálfröcsög-
tetések mellett ad hoc alakultak
olyan csoportok is, amelyek, fizikai
segítségnyújtás lehetõségének hiá-
nyában, lelki támogatásukról bizto-
sították az érintett lengyeleket. A
mikromédia tehát képes önszervezõ-
désre, és képes olyan ügyek mellett
állást foglalni, amelyek fontosak az
emberségesség szempontjából. Saj-
nos az intézményesített média any-
nyira lejáratta a hitelét, hogy egy
részvétre vagy együttérzésre szólító
felhívás legfeljebb hanyag vállrán-
dítást válthat ki a médiafogyasztó-
ból, de, úgy néz ki, a (mikro)blog-
gereknek még van annyi hitele –
egymás elõtt legalábbis – hogy ké-
pesek szolidárisak lenni egy-egy
mélyebb, erkölcsi vonzatú üggyel is. 

Farkas István

Médiagnózis

Médiamagatartás Kaczynski-ügyben

F. I.

A Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) közel egy hete tartó

hírtévé-bojkottja felkavarta a
romániai médiavizeket. Bãsescu
rekordnézettséget hozott „házi-
tévéjének”, a kormány szóvivõje
pedig elérte, hogy az Országos
Audiovizuális Tanács (CNA)
nyilvánosan felszólítsa a
Realitatea Tv-t, figyelmeztetve a
vétkére.  

Nézõcsúcs Bãsescuval

Traian Bãsescu hétfõi, idei
elsõ B1 TV-s szereplése felcsigáz-
ta az esti tévénézõk nagy részé-

nek az érdeklõdését. A Radu
Moraru által vezetett Naºul címû
mûsor hétfõ este a 23.10–24.00
óra közötti adásidõben a
nézettségi listák élére röpítette a
csatornát. Bobby Pãunescu
tévéje 2,7 rating-ponttal (ami
10, 6 százalékos piaci része-
sedést jelent) maga mögé utasí-
totta az ország legnézettebb
csatornáját, a Pro Tv 2,4 rating-
pontot szerzett, ami a piaci
részesedés 9,5 százalékát tette
ki, míg Voiculescu Antenája
kereken egy pontot veszített a
B1-hez képest. De ugyanígy
lemaradt a késõ esti órák vezetõ
hírtévéje is, a Realitatea Tv 1,7
ratingpontot szerzett, ami

csupán 6,8 százalékos piaci
részesedéhez volt elég.

Megfedték a Realitateát

Bãsescut egy héttel azután
hívták meg a B1 Tv mûsorába,
hogy egykori pártja bojkottot
hirdetett a Realitatea Tv és az
Antena 3 hírtévékkel szemben.
Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, a PD-L azt követõen
döntött a hírtévék meghívásainak
a visszautasítása mellett, hogy
április 6-án Ioana Muntean, a
kormány szóvivõje nem tudott
egyenes adásba kerülni a
Realitatea Tv Rãzvan Dumitrescu
által moderált Realitatea Zilei (A

nap valósága) címû mûsorába,
hogy „javítsa” Emil Boc tévesen
bemutatott, október 2-ai nyi-
latkozatát. Másnap a szóvivõ
utólagosan korrigálta a hírtévé
hibáját a Deschide lumea (Nyitás a
világra) címû mûsorban, de
ugyanakkor óvást nyújtott be a
CNA-nál, szerinte ugyanis a
Realitatea Tv „célzatosan hibá-
san” idézte a miniszterelnököt. A
CNA tegnapi ülésén nyilvánosan
felszólította a Realitatea-Caþa-
vencu médiatröszt tulajdonában
levõ csatornát, megállapítva,
hogy az „kontextusából kiemelve
idézte Emil Boc az államtitkárok
számának meghatározásával
kapcsolatos kijelentését.” 

Ismét szerencsétlenül járt Nagy-Britannia
balesetrekorder embere. Ezúttal egy
markológéppel gyûlt meg a baja az immár
58 éves férfinak annyira, hogy eltörött mind-
két lába. Az erõgép véletlenül egy falnak
szorította. Korábbi nevezetes sérüléses esései
közül kiemelendõ az, amikor egy krumplira
lépett, vagy amikor egy macskában botlott el.
Utóbbi úgy elgáncsolta, hogy Mick Wilary
nyílt koponyatörést szenvedett. Eddigi
kórházi krónikája szerint több mint harminc-
szor sérült meg súlyosan, 15 csontja törött el.
A gazdálkodó férfit számtalanszor rúgták
már meg tehenek. Elõfordult, hogy véletlenül
késsel levágott egy percet az ujjából, máskor
kalapáccsal zúzta össze a kezét.
Ennyi mindent túlélve õ a világ legszerenc-
sésebb embere.

(szûcs el)

Száz szó

Postafiók

Gábor Áron ágyújáról

Tisztelt Szerkesztõség! Néhány kiegészí-
tést fûzök a Gábor Áron-ágyúról a sajtó-
ban (lapjukban is) megjelent tudósítások-
hoz, írásokhoz. Remélem, érdekesnek (és
közlésre érdemesnek) találják. 

László Attila 
(dr., egyetemi tanár, Iaºi/Jászvásár)

Az utóbbi hetek erdélyi, fõképpen székely-
földi szenzációja az 1906-ban Kézdivásár-
helyen napvilágra került, hányatott sorsú
Gábor Áron-ágyú „hazatérése” volt. Több
sajtótudósítás, TV-hír után Bogdán Tibor
részletesebb cikket is közölt az eseményrõl
(A „megtért” ágyú története. Új Magyar Szó,
VI. évf., 51/1116, sz., 2010. március 15.).
Tekintettel a széleskörû érdeklõdésre, azt hi-
szem, érdemes adatait röviden kiegészíteni.
Az ágyú 1906. augusztus 18-án a kora dél-
utáni órákban került elõ a kézdivásárhelyi
Rudolf-kórház udvarán végzett vízvezeték-
szerelési munkálatok során. A felfedezésrõl
tudomásom szerint a Székely Nép (hetente
négyszer Sepsiszentgyörgyön megjelenõ po-
litikai, társadalmi és közgazdasági lap) szá-
molt be elõször 1906. augusztus 22-i (40.)
számában. A tudósítás megírja, hogy a Szé-
kely Nemzeti Múzeum részérõl Gödri Fe-
renc igazgató-választmányi elnök és dr.
László Ferenc múzeumõr sietett a helyszín-
re, hogy megvizsgálja az egyedülálló leletet
és a lelõkörülményeket. (...) A régész sze-
mével nézve a leletet, fontos körülmény,
hogy az ágyú kis mélységben feküdt, hisz bi-
zonyára sietve rejtették el. László Ferenc
megfigyelése szerint a csõ legmélyebb pontja
alig 55 cm-rel volt a föld felszíne alatt, ám
azt is megállapította, hogy mivel az udvart
idõközben  feltöltötték,  az elrejtés idejében
az ágyút alig 10 centiméter vastagságú  föld-
réteg fedte. (...) Meg kellene gyõznünk az il-
letékeseket, hogy az egyetlen ismert Gábor
Áron-ágyúnak, a székelység története egyik
jeles mozzanata  becses emlékének, mond-
hatni szimbólumának, a Székely Nemzeti
Múzeumban van a helye.

Bãsescu és a házitévé
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Apróhirdetés

Pulitzer-díj online lapnak
ÚMSZ

A Washington Post négy, a New
York Times címû amerikai na-

pilap két Pulitzer-díja mellett
idén egy három éve mûködõ
internetes portált és egy 29 ezres
példányszámú virginiai újságot is
díjazott a Columbia Egyetem.

Az elsõsorban oknyomozó cik-
kek írásával foglalkozó, manhat-
tani központú ProPublica portál
lett az elsõ olyan nonprofit inter-
netes hírszolgálat, amely elnyerte
az újságíró szakma legrangosabb
elismerését. Az internetes újság
nyertes cikksorozata azoknak az
orvosoknak a munkájáról szá-
molt be, akik élet-halál döntése-
ket hoztak egy New Orleans-i
kórházban a 2005-ös Katrina
hurrikán után. A közszolgálati
kategória legjobbjának járó
aranyérmet idén a bristoli (Virgi-
nia) The Herald Couriernak ítéltek
oda, amely több ezer virginiai
földtulajdonos gázkitermelési já-
radéka körüli visszaélésekrõl tu-
dósított. 

A legjobb Breaking News fény-
képért járó Pulitzer-díjat Mary

Chind a The Des Moines Register
fotósa kapta. A díjazott kép egy
férfit ábrázol, amint egy nõt ment
ki a habok közül.

Craig F. Walker a Denver Post
címû lap fényképésze a Feature
Photography kategóriában kapta

meg az elismerést. Sorozata egy
amerikai fiatalról szól, aki a leg-
nagyobb vérengzések idején lé-
pett be az irakban állomásozó
amerikai hadseregbe. Az idei
díjátadó érdekessége, hogy az
Egyesült Államok legnagyobb

tabloid lapja, a National Enquirer
egyetlen elismerést sem kapott,
annak ellenére, hogy John
Edwards elnökjelölt házasságon
kívüli kapcsolatáról szóló
anyagjaikhoz nagy reményeket
fûztek. 

Craig F. Walker díjnyertes fotósorozatának egyik darabja Fotó: Craig F. Walker
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Arcélek
9.55 Lélek Boulevard
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Különvélemény
16.10 Világörökség
16.45 Széchenyi napjai
(magyar tévéfilm sor.)
17.30 Győztesek Világa
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép - Integráci-
ós magazin
19.00 Híradó, Időjárás-
jelentés
19.35 Mese
20.00 Külvárosi rend-
őrök (olasz tévéfilm soro-
zat)
21.00 Nemo kapitány
(amerikai kalandfilm)
22.00 A spártai (ameri-
kai játékfilm)
22.30 Híradó, Sport
22.45 Közbeszéd külön-
kiadás
23.05 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.20 Drót (amerikai té-
véfilm sor.)
0.20 Ír dallamok (fran-
cia-kanadai koncertf.)
1.50 Vers
2.00 Himnusz
2.20 Térkép
2.45 Talpalatnyi zöld

TV2, 12.30
Mezítlábas szerelem

Négy év börtön után Nick bármilyen munkát elfogadna,
csak hogy rendbe tegye az életét és bebizonyítsa gazdag
szüleinek, hogy képes egyedül is boldogulni. Egy ideggyógy-
intézetben kezd dolgozni takarítóként. A munka nem válik
be, de Nick megmenti az egyik gondozott, a 19 éves Leila
életét. A lány ettől kezdve árnyékként követi Nicket. Meg-
szöknek a klinikáról és három napot együtt töltenek.

RTL Klub, 15.25
Az elsõ igazi kaland

Vada már 13 éves és fiatalon meghalt édesanyja emlékei
után kutat. Los Angelesbe utazik, hogy édesanyja izgalmas
életének helyszíneit bejárja. Phil nagybácsi családjánál me-
leg fogadtatásra talál: a nagybácsi, Rose és fia, Nick segíte-
nek a lány küldetését teljesíteni. A régi osztálytársak, ud-
varlók, sőt a felbukkanó első férj visszaemlékezései nyomán
körvonalazódik az édesanyja portréja.

Film+, 22.15
Adrenalin

Kelet-Európában egy félelmetes vírus szedi számolatlanul ál-
dozatait. A nyugati világ a kór megakadályozására karantén-
ba zárja az ilyen területeket. A fertőzött helyeken rendőrök
próbálják fenntartani a rendet. Ennek a rendőrségnek tagja
Delon, aki egy titokzatos gyilkosról kapott bejelentés nyo-
mán, parancsnokával és további két társukkal az elkövető
után vetik magukat egy elhagyatott börtönben.

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
10.55 Connect with Eng-
lish
11.45 100 év - Játék a
színház
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
16.05 Harmónia
16.30 Magyar retro
17.30 Egy lépés előre
(spanyol filmsor.)
18.20 Zene az életem
18.40 Ez történt ma reg-
gel
20.20 Innovációs percek
20.45 Malackó (rajzfilm
sorozat)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (ausztrál filmsor.)
22.10 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.05 Záróra
23.55 Magyar retro
0.50 Joanne Kilbourn rej-
télyei: Halálos tavasz
(sor.)
2.20 Tűzvonalban (ma-
gyar filmsor.)
3.10 Dublini doktorok (ír
filmsor.)
4.05 100 év - Játék a szín-
ház

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
15.25 My Girl 2. - Az el-
ső igazi kaland (vígj.)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói tévé-
film sorozat)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Legyen Ön is Milli-
omos - felpörgetve
23.50 Házon kívül - Heti
magazine
0.20 Európai idő - EU-
magazin
0.40 Alias (amerikai ak-
ciófilm-sorozat)
1.40 Reflektor - Sztárma-
gazin
1.55 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.25 Teleshop
12.30 Mezítlábas szere-
lem (német rom. vígj.)
14.20 Kvízió - Telefonos
játék
15.50 Dokik (am. film-
sor.)
16.20 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
17.20 Bűbájos boszor-
kák (amerikai filmsor.)
18.25 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 MrÉsMrs (ma-
gyar show-műsor)
21.15 Aktív - A TV2 ma-
gazinja
21.50 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
22.20 Az utolsó me-
rénylet (amerikai akció-
vígj.)
23.55 pokerstars.hu
0.55 Tények Este – Hír-
műsor
1.25 EZO.TV
3.05 GSG 9 - Az elit
kommandó
3.55 Segíts magadon!

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.00 Rájátszás (ism.)
10.00 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.00 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.00 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 21
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja 

8.40 Columbo: Kapj el,
ha tudsz! 10.05 Gyilkos
sorok (filmsorozat) 11.00
Smallville 11.40 Szívek
szállodája 12.40 A nagy
házalakítás 13.45 A po-
kol konyhája 14.45
Nyomtalanul 15.40
Nyomtalanul 16.30 A
helyszínelők 18.15 A po-
kol konyhája 19.10 A
nagy házalakítás 20.05
Ki ez a lány? (vígj.
sorozat) 21.30 A helyszí-
nelők 23.10 New York-i
helyszínelők (sorozat) 

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 12.10 Lab-
darúgás: FC Braşov - FC
Vaslui 13.10 Vakációs já-
tékok 14.10 Tenisz:
Monte Carlo 16.00 Lab-
darúgás: CFR Cluj - Di-
namo 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.05 Információ
20.05 A fény harcosai
21.00 Sport Hírek 22.00
Külön kiadás: FC Vaslui -
FC Braşov 23.00
Wrestlemania 26   

8.45 Kaméleonok (sor.)
10.00 Elbűvölt hold (film-
sor.) 11.30 Életképek
(filmsor.) 14.00 Aniela
(filmsor.) 15.30 Elrabolt
sorsok (filmsor.) 16.30
Szegény Mária (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevé-
ben (filmsor.) 19.30 Ka-
méleonok (filmsor.)
20.30 Aniela (filmsor.)
21.30 A bosszú álarca
(sor.) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek 23.30 India
(sorozat)   

8.05 Murdoch nyomozó
rejtélyei 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 1200
fok - A halál alagútja
15.00 A teljes igazság
(amerikai filmdráma)
16.45 Túlvilági kapcsolat
(thriller) 18.25 A Mid-
somer gyilkosságok 20.30
Vakrepülés (amerikai-
auszt. filmdráma) 22.15
Adrenalin (amerikai ak-
cióf.) 23.40 Kígyóhal-ak-
ció (kananai katasztrófa
f.) 1.25 Gyilkos kobold
(horror-vígj.)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet (soro-
zat) 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.00 Egy új sors (filmso-
rozat) 15.00 Mondd
menynyibe kerül 16.00
Terefere Bahmuval (show)
18.30 Hírek 19.30 Me-
nyet anyának (reality
show) 20.30 Szegény
gazdag gyermekek 22.00
Veszélyes vakáció (ameri-
kai horror, 2007) 0.00 Kí-
sérteties éjszaka (ameri-
kai horror, 2006)   

10.00 Foyle háborúja
(angol tévéfilm sor.)
12.00 Amy-nek ítélve
13.00 Őrangyal 14.00
Nash Bridges - Trükkös
hekus (sor.) 15.00 Foyle
háborúja (angol tévéfilm
sor.) 17.00 A szerelem
örök (am. film) 19.00 A
Partiőrség (auszt. tévé-
film sor.) 20.00 Nash
Bridges - Trükkös hekus
(sorozat) 21.00 Bűnös
szándék (amerikai sor.)
22.00 Szabadság, min-
denáron (krimi)   

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)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Roma fórum
15.35 Ez történt Ma
reggel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután - Hét-
főtől péntekig minden,
ami szórakoztató!
18.45 A vadon bűvöle-
tében (angol tévéfilm
sor.)
19.40 McLeod lányai
(auszt. filmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő - Szilágyi
Tibor műsora
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.30 Joanne Kilbourn
rejtélyei: Gyilkos tavasz
0.05 Hírek
0.10 Memento
0.20 Teadélután 
(ism.)
1.20 Nappali (ism.) -
Közéleti szórakoztató
magazin

7.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő - szóra-
koztató műsor
9.00 Hírek
9.15 Ébresztő - szóra-
koztató műsor, második
rész
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin filmsor.)
11.15 Déli órában
12.15 Utazó egy életen
át
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
17.00 Közérdek
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 (ameri-
kai filmsor.)
23.55 Fashion Week
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
0.15 Tilos FM

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
9.55 Könyvbemutató
10.00 Kemény kölykök
(német akciófilm, 2006,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Agatha Christie:
Gyöngyöző cián (amerikai
krimi, 1983)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.15 Labradúgás: FC
Vaslui - FC Brassó (Romá-
nia Kupa)
22.15 State és Románia
(sor.)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 A mentalista (ameri-
kai krimisorozat)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Egy rém rendes
család (amerikai filmsor.)
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 Fennsíkok csavargó-
ja (amerikai western,
1973)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (reality show, ism.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Ház, építmény, de-
sign
8.00 Senki sem tökéle-
tes
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Tarzan (sor.)
9.30 Saman király
10.00 Galileo - szórakoz-
tató műsor
10.30 Levintza bemutat-
ja
11.00 Focus Monden
11.30 NCIS (sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Született felesé-
gek (sor.)
15.15 A cseresznye a
tortán
16.15 Galileo - szórakoz-
tató műsor
17.00 Lököttek (vígjáték
sor.)
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 Bízd csak rám
(am. vígjáték, 2007)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült
10.00 Piszkos munkák –
A kátrányozó
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 A Kolónia - Behato-
ló
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? -
Terepjárók, alpesi sílécek
17.00 Állítólag… - Szele-
telt repülőgép
18.00 Amcsi motorok -
Unique Machine motor

19.00 Töréspont - Páncé-
lozott limuzin
20.00 A túlélés törvényei
- Dél-Dakota
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 - Behatoló
2.30 A túlélés törvényei -
Dél-Dakota

7.00 Szépségközpont
(ism.)
8.10 Mathilde 
(német filmdráma,
2005, ism.)
9.45 Győztesek
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin 
(német filmsor., ism.)
10.45 Találkozás - szóra-
koztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti 
pártok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Elisa 
(filmsorozat)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin (né-
met filmsor.)
18.40 Csodák (olasz
filmsor.)
19.20 Hatalmas aranyos
(amerikai vígjáték,
1996)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 100 mérföldes
szabály (amerikai vígjá-
ték, 2002)
0.50 Az én költségveté-
sem (ism.)

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  

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

CSÜTÖRTÖK
2010. április 15.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Tibor nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Tibor férfinevet általá-
ban a Tiborc név rövidülé-
sének tartják, de más véle-
mény szerint, Bod Péter al-
kotta egy erdélyi település
nevébõl, ami ismeretlen,
talán szláv eredetû. Csak
magyar nyelvterületen
használt név.
Holnap Anasztázia és Tas
napja lesz.

Évforduló
• 1886-ban született Tóth
Árpád költõ, mûfordító.
• 1912-ben elsõ útján jég-
hegynek ütközik a Titanic
utasszállító luxushajó
23:40 perckor, 150 kilomé-
terrel Új-Foundland partjai
elõtt. Másnap hajnalra el-
süllyed, 1517 utas életét
veszti.
• 1943-ban született Feny-
vesi Csaba háromszoros
olimpiai bajnok párbajtõr-
vívó.
• 1950-ben született Ester-
házy Péter író.
• 1970-ben az Apollo–13
oxigéntankja felrobban.

Vicc
A repülõgép viharba kerül,
ide-oda dobálják a légörvé-

nyek. Az egyik nõi utas oda-
fordul a szomszédjához, egy
paphoz:
– Atyám! Ön mégiscsak Isten
szolgája, nem tudna tenni va-
lamit az érdekünkben?
– Lányom – mondja a pap –
sajnos én a marketing osztá-
lyon dolgozom, nem a me-
nedzsmentben.

Recept
Spagetti paradicsommal 
és tejszínnel
Hozzávalók: 40 dkg spagetti,
4 db. paradicsom, bazsali-
kom, 2 dl tejszín, 2 gerezd
fokhagyma, olívabogyó, 6
dkg sajt (parmezán), só, na-
túr krémsajt.
Elkészítése: A zúzott fok-
hagymát kevés olíván lepi-
rítjuk. Hozzáadjuk a sajtkré-
met és a kevés tejszínt, majd
felolvasztjuk. Egy másik
edényben vizet melegítünk.
A paradicsomot bevágjuk és
leforrázzuk vízzel. Lehúz-
zuk a bõrét, félbevágjuk és
felkockázzuk, majd a sajt-
krémes szószhoz adjuk. Vá-
gott bazsalikommal meg-
szórjuk, megsózzuk és hoz-
záadjuk a sós vízben kifõ-
zött spagettit. Összeforgat-
juk, és reszelt parmezánnal
szórva tálaljuk.
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Az embert semmilyen olyan
dologra, amelyik erejét megha-
ladja, nem kötelezethetik. Még-
is, a legtöbb ember mindennap-
jai azzal telnek, hogy erejüket
meghaladó dolgokkal kínlód-
nak. Ráadásul úgy, hogy végül
is arra õket senki nem kénysze-
ríti. Az ember valami miatt
folytonosan önmagát állítja le-
hetetlen helyzetek elé, hogy ez-

zel mintegy önmaga erejét bizo-
nyítsa. A kudarc persze éppen az
ellenkezõjét váltja ki, az ember
mélységesen elkeseredik és meg-
alázva érzi magát. Nem is lenne
ezzel baj, hiszen az akár tanul-
hatna is ebbõl, csakhogy ilyenkor
az ember legtöbbször másra há-
rítja a felelõsséget és másokat okol
a kudarcért, megmérgezve ezzel
életét és kapcsolatait.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosban keletkezik az újhold a
kora délután folyamán és ener-
giahalmazt bocsát Önre. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az újhold beragyogja a mai nap-
ját. Meggondoltan ítélkezik, a
többiek bíznak képességeiben és
most sem fognak csalódni.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az újhold erõt adó hatására fe-
lülkerekedik Önben az alkotó te-
hetség. Ma mindenbõl pénzt tud
csinálni. Az ideges, zaklatott né-
zeteket és embereket kerülje el!
KOS (VI. 22.–VII. 22.)

Egy új munkára van kilátás,
mely érdekesnek tûnik. Nem be-
csüli le, sõt helyén értékeli önma-
gát, de úgy érzi, változtatnia kell.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kiemelten fontos az Ön számára
a pénz, mert ez teremti meg a biz-
tonságérzetének alapjait. Ha las-
san is, de javul anyagi helyzete.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Saját magának kell döntést hoz-
nia olyan ügyben, amely a jövõ-
jét érinti. A felismert lehetõség
megteremti a gyümölcsét.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Örömmel végzi munkáját, sike-
resnek érzi magát. Nem minden-
ki látja ezt így, akadnak rossz-
akarói is. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Itt az ideje, hogy biztosítsa a hát-
teret ahhoz a tervéhez, amit még
ebben a hónapban szeretne meg-
valósítani.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Valami véget ér és bár szomorú-
nak érzi magát, rájön, csakis a
továbblépés lehet a megoldás. A
vég egyben mindig a kezdet is.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Újhold van és Ön remekül érzi
magát barátai társaságában. Ér-
tékelje a hû barátokat! Új kap-
csolatra vagy a régi szerelem fel-
újítására alkalmas a mai nap.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Környezete feltétel nélkül megbí-
zik Önben, mivel mindig, min-
dent maximálisan teljesít. Hasz-
nálja remek kommunikációs ké-
pességét!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az újhold nyújtotta rengeteg
energiát használja, hogy kocká-
zatos terveinek nekilásson. Kör-
nyezetében teremtsen harmóniát.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
A hokisok lesöpörték 
a pályáról az izraelieket

Óriási fölénnyel nyert tegnap Románia fér-
fi jégkorong-válogatottja az észtországi
Narvában zajló divízió II-es világbajnok-
ság harmadik fordulójában. Tom Skinner
szövetségi kapitány legénysége 20-0-ra
gyõzte le Izrael legjobbjait és így továbbra
is veretlen a B-csoportban. A trikolórok ma
Új-Zéland válogatottjával mérkõznek meg.

Benedek Tibor lesz 
Kemény Dénes segítõje

A háromszoros olimpiai bajnok Benedek
Tibor a nyártól edzõként segíti Kemény
Dénes munkáját – számolt be a magyar ví-
zilabda-válogatott hivatalos honlapja. „Fel-
kértem Benedek Tibort, aki ezt nagy meg-
tiszteltetésként értékelve, nagy örömmel el-
fogadta” – nyilatkozta a szövetségi kapi-
tány, aki kérdésre válaszolva elmondta: Be-
nedek edzõként lesz a segítségére azokon a
területeken, ahol szükséges. „Londonban
mindenképpen, de addig is nyerni szeret-
nénk és úgy gondolom, azzal, hogy Tibor
lesz a meglévõ edzõk mellett a segítõm, a
csapat gyõzelmi esélyei nõnek.” Az olimpi-
ai bajnoki címvédõ együttes szakvezetõje a
válogatott honlapján közzétette annak a 18
játékosnak a névsorát is, akikbõl kialakítja
a Szlovákia elleni, április 19-i pécsi hivata-
los mérkõzés 15-ös keretét. A meghívottak
között szerepel a veterán Szécsi Zoltán,
Biros Péter és Varga Dénes is.

Flavio Briatore 
visszatérhet a Forma 1-be

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA)
döntésének értelmében Flavio Briatore, a
Renault istálló korábbi csapatfõnöke 2013-
tól visszatérhet a Forma 1-be. Pat
Symonds, a volt fõmérnök, aki ötéves eltil-
tást kapott, szintén 2013 január elsején tér-
het vissza a sportba. Briatorét, mint ismert,
tavaly szeptemberben azért büntette meg a
nemzetközi szövetség, mert bebizonyoso-
dott, hogy a 2008-as Szingapúri Nagydíjon
Nelson Piquet Jr. – elöljárói utasítására –
szándékosan okozott úgy balesetet, hogy a
biztonsági autó a pályára jöjjön, csapattár-
sa Fernando Alonso pedig így megnyerte a
futamot. Briatore és Symonds büntetését a
párizsi bíróság januárban már eltörölte.

Bajnoki mérkõzést
pótolnak a Liga II-ben

A korábban elmaradt Aradi
UTA–Nagybánya-mérkõzést rendezik ma
a másodosztályú labdarúgó-bajnokság má-
sodik csoportjában. A Maros-partiak 19
órától csapnak össze, a hatalmas tartozásai
miatt a pontvadászatból korábban kizárt,
majd visszafogadott bányaiakkal. A
feljutásra pályázó UTA jelenleg a har-
madik a tabellán.

Igazságtalanul kapott bajnoki
aranyérmet az Internazionale

Az Olasz Labdarúgó-szövetség korábbi el-
nöke szerint hiba volt az
Internazionalénak adni az olasz bundabot-
rány kirobbanása után a 2005-2006-os baj-
nokság aranyérmét, mivel a milánói kék-fe-
keték is érintettek voltak a csalásban.
Franco Carraro a GR Parlamentónak adott
interjújában elmondta: a bundabotrány
kulcsfigurája, Luciano Moggi tárgyalásán
elõkerült egy hangfelvétel, melyen
Massimo Moratti, az Inter elnöke a játék-
vezetõket akkoriban kiküldõ Paolo
Bergamoval beszél félreérthetetlen témá-
ban. „Biztos vagyok benne, hogy, ha ez a
bizonyíték a bíróság rendelkezésére áll
2006-ban, akkor minden másképp alakul”
– nyilatkozta Carraro. Moggit, a Juventus
akkori fõigazgatóját a bundabotrány kap-
csán öt évre eltiltották a futballtól, továbbá
18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést
kapott. A bíróság április 20-án dönt arról,
hogy ismét megnyitja-e a Calciopoli ügyet. 

Labdarúgás

ÚMSZ

Ezúttal is Kapetanosra volt
szüksége a Steauának az él-

vonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban, a csereként beállt görög
csatár ugyanis megint hajrágól-
lal szerzett három pontot a fõvá-
rosiaknak. A Iaºi elleni találko-
zón a bukaresti alakulat nem

kápráztatta el a közönséget
technikás játékkal, olyannyira
nem, hogy a vendégek már az
elsõ félidõ ötödik percében
elõnybe kerültek. Csakhogy a
szünet után Surdunak sikerült
kiegyenlítetnie az állást, majd a
82. percben Kapetanos beállítot-
ta a 2-1-es végeredményt. „Két
különbözõ félidõ volt. Sajnos
egy szerencsétlen gólt kaptunk.
Nem tudom, hogy Tãtãruºanu

hibája volt-e, újra kell néznem
felvételrõl” – értékelte Mihai
Stoichiþã, a Steaua vezetõje, aki
eltiltás miatt csak a lelátóról
nézhette végig a mérkõzést. A
27. forduló hétfõ esti zárómecc-
sén megszerzett három ponttal a
Steaua a tabella második helyén
áll, három ponttal marad el a
listavezetõ Kolozsvári CFR-tõl
és kettõvel elõzi meg az egyelõ-
re harmadik Temesvári FC-t. 

Kapetanos megint megmentette a Steauát, a görög csatár a hajrában gólt lõtt a Iaºi kapujába

Kolozsváron és Vasluiban rendeznek mérkõ-
zést ma és holnap a labdarúgók Román Ku-
pájának elõdöntõjében. Elõbbi helyszínen a
Dinamo próbál visszavágni a címvédõ CFR-
nek a hazai pályán jegyzett 1-1 arányú dön-
tetlen után, míg utóbbi csapat otthonába a
Brassó érkezik a hazai pályán jegyzett 1-0-s
elõnyével. Miközben a Szamos-partiaknak
egy gól nélküli döntetlen is elegendõ a to-

vábbjutáshoz, addig a Vasluinak legalább két
gólt kellene rúgnia – 1-1-es összetettbeli dön-
tetlennél hosszabbítás lesz, és szükség szerint
szétlövéssel döntenek a gyõztesrõl – a fináléba
való kvalifikációhoz. A mai CFR–Dinamo- és
a holnapi Vaslui–Brassó-mérkõzést egyaránt
20.15 órától rendezik és a ProTV közvetíti élõ-
ben. Elõbbin Alexandru Tudor, utóbbin
Marius Avram lesz a játékvezetõ.

A döntõbe jutás a tét a Román Kupában

Jó úton a romániai versenytánc
Sporttánc

Turós-Jakab László

„A romániai versenytánc?
Szerintem a legjobb úton ha-

lad. A nemrég az ifiknél megszer-
zett világbajnoki bronzérem óriá-
si teljesítmény” – nyilatkozta az
Új Magyar Szónak Lajtai Beatrix,
a Kolozsváron megrendezett
Transylvania International Dan-
ce Contest egyetlen külföldi pon-
tozóbírója. „Merem remélni,
hogy ezek után az illetékesek is
jobban odafigyelnek erre a sport-
ra és a labdarúgás mellett hatha-
tósabban támogatják” – mondta
a magyarországi szakember. 

Ezt a nemzetközi viadalt im-
már a harmadik alkalommal ren-
dezte meg a kolozsvári Quickstep
Sporttáncklub és több mint ezer
sportolót csalt a kétvízközi Horia
Demian Sportcsarnokban fölsze-
relt parkettre. A kétnapos rendez-
vény minõségi versenyeket ho-
zott, nem egy korosztályban or-
szágos bajnoki címvédõk is szere-
peltek. Így például a temesvári
Alegria klub sportolói, Alexand-
ru Holecz és Lavinia Luchian,
akik három elsõ helyet szereztek:
a 16–35 évesek basic nyílt kategó-
riájában, latin és standardtáncok-
nál, valamint ugyanabban a kor-
osztályban, D kategóriában, a la-

tin táncoknál. A Bégamentiek
egyébként összesen négy elsõ he-
lyezést gyûjtöttek, náluknál töb-
bel csak a nagyváradiak (6) és a
marosvásárhelyiek (5) büszkél-
kedhetnek. A nemrég megrende-
zett ifjúsági világbajnokságon
elõdöntõs párossal elõrukkoló
vásárhelyi Dance Art klub színe-
iben Kolozsváron Cristian Mol-
dovan és Ariana Cheteles reme-
keltek, miután a 6–11 évesek
openje mellett ugyanazon kor-
osztály D kategóriás versenyét is
megnyerték. Kellemes meglepe-
tésként a resicabányai Mystic
képviselõi is négy alkalommal
állhattak föl a dobogó legmaga-
sabb fokára, ami nem kis teljesít-
mény az egyik legfiatalabb hazai
sportegyesület táncosaitól. 

„Megítélésem szerint jó ver-
seny volt, az események pergõ
egymásutánisága hibátlan rende-
zést bizonyít. Ami a versenyzõ-
ket illeti, nem lehetett nem észre-
venni a kisebbek (6–14 évesek –
szerk. megj.) kiegyensúlyozott me-
zõnyét és dicséretre méltó techni-
kai képzettségét. A nagyobbak-
nál már nyilvánvalóbbak voltak a
különbségek, látni lehetett a ki-
emelkedõ teljesítményeket” – ér-
tékelte lapunknak Lajtai.

Legközelebb két hét múlva,
Besztercén találkoznak a hazai
sporttáncosok. A táncosok technikai képzettségét méltatta a zsûri

Amerikai trénert
szeretne Tocalã
Kosárlabda

Hírösszefoglaló

„Elõrehaladott tárgyaláso-
kat folytatunk az amerikai

Jim Harrickkel  és reméljük,
hogy jövõ héten hivatalos és
végleges választ kapunk tõle” –
nyilatkozta Carmen Tocalã, a
Román Kosárlabda-szövetség
elnöke a Mediafax hírügynök-
ségnek. A szervezet elsõ embere
szerint nagyon jót tenne a férfi
válogatottnak, ha a tengerentúli
szakember elvállalná a szövetsé-
gi kapitányi tisztséget, hiszen
mint fogalmazott: „lenyûgözõ a
szakmai önéletrajza”. A most
71 éves Harrick 23 szezonon ke-
resztül több amerikai egyetemi
csapatot irányított már, így mint
a UCLA, a Rhode Island vagy a
Georgia-i Egyetem alakulatait.
2003–2006 között az NBA-ben
szereplõ Denver Nuggets tehet-
ségkutatója volt, majd 2006 és
2007 között a Bakersfield Jam
gárdáját edzette és többször is
az év edzõjévé választották. A
trikolórok csak augusztusban
vágnak neki egy új selejtezõso-
rozatnak és ismét megpróbálnak
feljutni a B divízióból. A 2011-
es Európa-bajnokság selejtezõ-
jében Svédország, Albánia,
Azerbajdzsán és Fehérorsz-
ország lesz az ellenfelük a B cso-
portban. Addig azonban még a
bajnoki rájátszásban lépnek pá-
lyára a férfiak; elsõként holnap
17.30 órától, a Kolozsvári U-
Mobitelco–Marosvásárhely-
mérkõzést rendezik, majd más-
nap a Nagyszeben–Temesvár-, a
Medgyes–Steaua- és a Ploieºti
–Piteºti-összecsapások is prog-
ramra kerülnek. Az elõdöntõbe
jutásért zajló párharcok az
egyik fél három gyõzeleméig
tartanak. 

Fotó: Ritti József Attila

Fotó: Mediafax

Újabb „görögtûz”
Ismét Kapetanos gólja hozta meg a Steaua gyõzelmét
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