
„Dühös leszek, ha a politikai
osztály nem méri fel az EU új

stabilitási szerzõdésének fontos-
ságát és a paktum ratifikálása el-
len dönt” – figyelmeztetett teg-

nap Traian Bãsescu államfõ az
Európai Tanács elõzõ napi ülé-
sén elfogadott dokumentum Ro-
mániára vonatkozó vetületeit
kommentálva. 2. és 3. oldal

új magyar szó
2012. február 1., szerda
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3433 ▲
1 amerikai dollár 3,2919 ▼
100 magyar forint 1,4788 ▲

Vezércikk 3

Mégiscsak felszáll a Malév?

„A gépek rendelkezésre állnak, remélem,
holnap is repülünk” – ezekkel a szavakkal
igyekezett tegnap megnyugtatni jelenlegi és
jövendõbeli utasait a túlélésért küzdõ Ma-
lév. Bár ennél jobb helyzetben van a Tarom,
a román állami légitársaság mutatói is zu-
hanó repülésben vannak.

Gazdaság 6

Aktuális 2

Kocka és kockázat
Senki nem gondolta azt, hogy a Borbély
László irodájának fûtõtestjéhez magát
odaláncoló két aktivista szavaira a mi-

niszter azt mondja: feles-
küszöm a Bibliára, hogy
Verespatak kapuit sem-
miféle földi erõ nem nyit-
ja meg újból. De arra le-
het számítani: még in-
kább elkötelezi magát a
ciános aranybányászat

minden vonatkozásá-
nak áttekintésére.Székedi Ferenc

M. Á. Zs.

Félig üres széksorokkal kez-
di meg ma tavaszi üléssza-

kát a parlament, miután az el-
lenzék úgy döntött, bojkottálja a
törvényhozói munkát. A Szo-
ciál-Liberális Szövetség (USL)
vezetõi már a hét elején bejelen-
tették, képviselõik és szenátoraik
nem vesznek részt sem a szakbi-
zottsági, sem a plenáris ülése-
ken, és „csak nagyon fontos
ügyek” esetében élnek szavazati
jogukkal. Eredetileg a Nemzeti
Liberális Párt  parlamenti frakci-
ója az ellenzéki honatyák testü-
leti lemondását javasolta annak
érdekében, hogy elõrehozott vá-
lasztásokat kényszerítsen ki a
kormánypártokból. 
Folytatása a 3. oldalon 

ÚMSZ

Újabb két személy szenvedett
fagyhalált Romániában, s ez-

zel nyolcra nõtt szombat óta a
rendkívül hideg idõjárás áldoza-
tainak száma. Az országban teg-
nap reggel –29,3 Celsius fokra
süllyedt a hõmérõ higanyszála,
aminek következtében történelmi
szintre emelkedett a gázfogyasz-
tás. Annak ellenére, hogy jelentõ-
sen csökkent a gáz nyomása, és
néhány helyen átmenetileg le is
álltak a vezetékek, a kormány
igyekszik megnyugtatni a kedé-
lyeket: a gázellátásban nem lesz-
nek fennakadások. Traian Bãses-
cu szerint a Nemzetközi Valuta-
alap hajlandónak mutatkozik a
gázár liberalizációjának kitolásá-
ra is. 2. és 6. oldal Traian Bãsescu a Cotroceni-ben fogadta az IMF küldöttségét

Ülésszak félig

üres széksorokkal

„Történelmi”

gázfogyasztás

Hegyeli: félreállítottak minket

„Az a szövetség, amelyik a semmibõl fel-
építette a molodvai magyar oktatást, nem
tudom, hogyan hagyhatott cserben bárkit
is” – reagált az ÚMSZ-nek Hegyeli Attila,
a Moldvai Csángómagyarok Szövetségé-
nek ügyvivõje a szervezetet érõ mag-
yarországi támadásokra.

Társadalom 7

EP: „árulkodik” az ellenzék

A romániai demokrácia hanyatlásáról be-
szélt tegnap Brüsszelben Crin Antonescu
és Victor Ponta, a Szociál-Liberális Szö-
vetség két vezetõ politikusa azon a vitán,
amelyet a román ellenzék szervezett az
Európai Parlamentben.

A zöld szervezet „sárga inváziója” Borbély László irodájában. A miniszter nem esett zavarba, kávéval kínálta a Greenpeace aktivistáit

Fotó: presidency.ro

Fotó: Greenpeace 

Románia az EU éltanulója?

Zöld betörõk Borbélynál
Greenpeace-aktivisták foglalták el tegnap a környezetvédelmi miniszter irodáját

Hívatlan vendégei voltak tegnap Borbély László környezetvédelmi miniszternek: a

Greenpeace kéttucatnyi aktivistája betódult az irodájába, és arról gyõzködte a politikust,

hogy ne írja alá a verespataki bányaterv környezetvédelmi engedélyét. A zöld szervezet ön-

kéntesei az ÚMSZ-nek elmondták, „meglepõen jó” fogadtatásban részesültek, ám kérésük-

re a tárcavezetõ csak a korábbi álláspontját ismételte meg: csak akkor hagyja jóvá a bánya-

tervet, ha az megfelel a legszigorúbb elõírásoknak. A Greenpeace aktivistáinak Borbély ar-

ról beszélt: a végsõ döntés Verespatak ügyében „hónapok múlva” várható. 7. oldal 
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Röviden

Az év praxisa a Kárpát-medencében

Átadták Az év praxisa a Kárpát-medencé-
ben díjakat tegnap Budapesten: tíz anyaor-
szági és határon túli háziorvos vehette át az
elismerést. Csáki Mária székelyudvarhelyi
és Sonkoly Iván békéscsabai háziorvos kap-
ta a legtöbb szavazatot. A székelyudvarhe-
lyi Veres Rózsa harmadik, a marosvásárhe-
lyi Finna Judit negyedik, Nagy Gizella
Bögözrõl hatodik, a székelyudvarhelyi Or-
bán Sándor hetedik, Szõcs Kölcze Erzsébet
Szentkatolnáról nyolcadik, Székely Éva
Nyárádgálfalváról kilencedik, Szentmár-
toni Kálmán Bálint Désfalváról tizedik lett.

Az ukrajnai kisebbségek helyzetérõl

Ukrajnában magyar szervezetek vezetõinél
is tájékozódott a kisebbségek helyzetérõl a
napokban az Európa Tanács (ET) tanács-
adó bizottságának küldöttsége, amely a
nemzetiségi kisebbségek védelmérõl szóló
keretegyezmény végrehajtását vizsgálta. A
küldöttségnek a lembergi (Lviv) nemzetisé-
gi közösségek vezetõivel tartott találkozójá-
ról Szarvas Gábor, a Lembergi Magyar
Kulturális Szövetség elnöke elmondta: fel-
hívta a bizottság figyelmét, hogy a kis lét-
számú szórványközösségek kultúrájának,
anyanyelvének ápolását, megõrzését vállaló
szervezetek nem vagy csak alig részesülnek
anyagi támogatásban, kedvezményekben a
központi szervezetektõl.

Kegyelmet kérnek Tadicstól

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége
arra kéri Borisz Tadics szerb elnököt (ké-
pünkön), hogy kegyelmezzen meg azoknak

a temerini magyar fiataloknak, akiket 2005-
ben egy szerb férfi bántalmazásáért súlyos
börtönbüntetésre ítéltek.

Romney és Gingrich a favorit

Floridában tegnap reggel megkezdõdött a
republikánus elõválasztás, amelyen a szava-
zók arról voksolhatnak, hogy pártjuk négy,
versenyben maradt elnökjelölt-aspiránsa
közül ki legyen novemberben Barack
Obama elnök hivatalos kihívója. A floridai
fordulóban a vetélkedés a két fõ esélyes,
Mitt Romney és Newt Gingrich közötti
párharcra szûkült.

Lanyhuló érdeklõdés a Balkán iránt

Az Európát sújtó gazdasági válság miatt
alábbhagyott a lelkesedés az EU balkáni
bõvítése iránt – jelentette ki Vuk Jeremics
szerb külügyminiszter tegnap 12 ország
külügyminisztereinek találkozóján.

Ez a komputer nem az a komputer

A fedélzeti számítógép programhibája
okozta a Fobosz-Grunt orosz ûrszonda si-
kertelenségét. A kudarc okainak kivizsgá-
lásával foglalkozó bizottság átadta az
orosz ûrkutatási hivatal, a Roszkozmosz
vezetõjének azt a jelentést, amely sok más
feltételezés mellett azt is kizárta, hogy a
csendes-óceáni Marshall-szigetcsoporthoz
tartozó Kwajalein-atollon telepített, egy
kisbolygót követõ csillagászati radarból
származó impulzus tehette tönkre az ûr-
szonda elektronikáját.

Földrengés volt Peruban

Már a százötvenet is meghaladja a hétfõre
virradóan Peru középsõ, tengerparti részén
bekövetkezett, 6,2-es erejû földrengés sé-
rültjeinek a száma.

Cs. P. T.

„Románia nem volt és nem is
lesz soha Fehéroroszország. A

román nemzet európai elkötele-
zettsége megmásíthatatlan” – je-
lentette ki tegnap Brüsszelben
Crin Antonescu, a Nemzeti Libe-
rális Párt elnöke azon a meghall-
gatáson, amelyet a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) szerve-
zett az Európai Parlamentben. A
Román demokrácia. Politikai túlka-
pások és az állampolgárok reakciói cí-
mû rendezvényen a romániai de-
mokrácia jelenlegi állapotáról vi-
táztak a különbözõ EP-frakciók
képviselõi. A meghallgatáson
részt vett a román ellenzéket tá-
mogató szocialisták, illetve liberá-
lisok frakcióvezetõje, Hannes
Swoboda és Guy Verhofstadt is.

Crin Antonescu és az USL szin-
tén jelen lévõ szociáldemokrata
társelnöke, Victor Ponta arról be-
széltek: nem áll szándékukban
panaszkodni, illetve befeketíteni
országukat az EP-ben, ám szerin-
tük Romániában ma veszélyben
van a demokrácia. Crin Anto-
nescu szerint ezért tüntettek az el-
múlt napokban az emberek, és
nem a megszorító gazdasági in-
tézkedések miatt vonultak utcára.
„Manapság Romániában a hata-
lom egyetlen ember kezébe össz-
pontosul, a nagyobbik kormány-
párt pedig állam az államban. Az
emberek azért tüntettek, mert
nem akarják õket többé hatalmon
látni” – vázolta álláspontját az el-
lenzéki politikus.

Guy Verhofstadt úgy véleke-
dett, hogy 2008 óta „Romániá-

ban hanyatlik a demokrácia”,
korlátozódik a sajtószabadság,
növekszik a korrupció, mindezt
pedig a mérvadó nemzetközi in-
tézmények elemzései is igazol-
ják. „Kötelességünk minderrõl
beszélni az EP-ben” – mondta
az európai liberálisok frakcióve-
zetõje.

A „mundér becsületét”, azaz a
Boc-kormány intézkedéseit a
meghallgatáson Sulfina Barbu
munkaügyi miniszter és Monica
Macovei próbálta megvédeni. A
tárcavezetõ emlékeztette a jelen-
lévõket a Romániában végbeme-
nõ reformfolyamatokra. Barbu
hangsúlyozta: az országban igen-
is mûködõ demokrácia van, az el-
lenzéknek megvannak az alkot-
mányos eszközei a hatalom túlka-
pásainak megakadályozására. 

Gy. Z.

A legégetõbb – az Athénnak
szánt mentõcsomaggal kap-

csolatos – kérdések nem szere-
peltek az Európai Unió állam- és
kormányfõinek hétfõi csúcsérte-
kezletén, jóllehet az európai be-
fektetõket Görögország várható
sorsa aggasztja a leginkább, és
azt sem tudja megmondani sen-
ki, hogy honnan teremtik elõ az
unió, a valutaalap és az Európai
Központi Bank által várt 15 mil-
liárd eurót. A hétfõi EU-csúcsot
ezért éles bírálat érte pénzügyi
körökbõl, és jelezték, hogy
legderûlátóbb számításaik sze-
rint is államcsõd fenyegeti az or-
szágot, aminek következtében
széles körû piaci pánikreakció is
elindulhat.

Elemzõk szerint a magyarázat
roppant egyszerû: senki sem sze-
retné finanszírozni ezt a gigászi
összeget, így inkább szóba sem
hozzák. Franciaországban pél-
dául a választások élveznek el-
sõbbséget, Hollandiában az ösz-
szeomlás szélén áll a kormány,
Németország pedig egyre mér-
gesebb Angela Merkelre a görög
helyzet kilátástalansága miatt.

Megállapodás született vi-
szont hétfõn Brüsszelben annak
a szerzõdésnek a részleteiben is,
amely növeli a költségvetési fe-
gyelmet a hozzá csatlakozó or-

szágokban. Ezt az egyezményt
elvben a 17 euróövezeti ország
köti, de csatlakozhat hozzá az
eurózónán kívüli többi 10 EU-
tag is. A mostani csúcstalálko-
zón Nagy-Britannia és a Cseh
Köztársaság kivételével mind-
egyikük a csatlakozás mellett
döntött, Magyarország is, amely
a decemberi csúcson még nem
mondott egyértelmû igent.

Prágának három lényeges ki-
fogása van a pénzügyi unió most
elfogadott formája ellen – állítja
Petr Necas cseh miniszterelnök.
„Az elsõ, hogy az euróövezet
csúcstalálkozóin való részvételt
illetõen korlátozottak a lehetõsé-
geink” – magyarázta a kormány-
fõ. „A második, hogy a szerzõ-
désjavaslatban szerintünk elégte-
len figyelmet fordítanak az úgy-
nevezett adósságkritériumra.
Úgy véljük, hogy a jelenlegi vál-
ság elsõsorban adósságválság.
Végül a harmadik kifogásunk
az, hogy a jóváhagyási folyamat
a Cseh Köztársaságban bonyo-
lult, és nem világos” – mutatott
rá a Necas. A Lidové Noviny cseh
napilap szerkesztõségi jegyzeté-
ben azt állítja: a miniszterelnök
csak másodlagos érveket hozott
fel, s nem beszélt nyíltan, „a já-
ték a nemzeti költségvetések fe-
letti központi ellenõrzés beveze-
tésére megy ki” – mutatott rá a
konzervatív napilap. 

Hírösszefoglaló

Arra sürgette az Egyesült
Nemzetek Szervezetét az Eu-

rópai Unió hétfõn, hogy „tegye
meg a szükséges intézkedéseket”
a szíriai elnyomás megfékezésé-
nek érdekében. Herman van
Rompuy, az Európai Tanács el-
nöke hétfõn késõ este úgy nyilat-
kozott, hogy az uniós vezetõk fel-
háborítónak találják a szíriai re-
zsim által elkövetett atrocitásokat
és az elnyomást, ezért azt kérik az
ENSZ-tõl, tegyen lépéseket a be-
szüntetésük érdekében. Megerõ-
sítették az uniós külügyminiszte-
rek múlt heti döntését is, hogy szi-
gorítják a Damaszkusz elleni
szankciókat. 

A legjelentõsebb szíriai ellenzé-
ki szervezet, a Szíriai Nemzeti

Tanács (SZNT) tegnap meghir-
dette a gyász és a harag napját,
miután a közel-keleti országban
az elmúlt napokban megemelke-
dett az erõszakcselekmények szá-
ma. Ebbõl egyedül Bassár el-
Aszad elnök rendszere húz hasz-
not – hangoztatta az ellenzéki
szervezet. Hétfõn a damaszkuszi
külügyminisztérium közlemény-
ben jelentette ki, hogy Szíria to-
vábbra is megvédi magát a terro-
rizmussal szemben. Az ENSZ
Biztonsági Tanácsa tegnap lap-
zártánk után ülést tartott, ame-
lyen napirendre került a szíriai
helyzet. A BT a vétójoggal ren-
delkezõ Kína és Oroszország el-
lenkezése miatt mind ez ideig
nem tudott a damaszkuszi rend-
szert elítélõ és sújtó határozatot
hozni. 

Gyász és harag Szíriában

S. L.

Újabb két személy fagyott
halálra Romániában, s ezzel

nyolcra nõtt szombat óta a rend-
kívül hideg idõjárás áldozatai-
nak száma. Az Egészségügyi
Minisztérium közleménye sze-
rint az újabb két haláleset
Hunyad és Galaþi megyében tör-
tént. Egy idõs ember fagyott ha-
lálra ugyanakkor Gyimesfel-
sõlokon is, miután lakhelyétõl
néhány méterre ittas állapotban
megbotlott és elaludt a földön.
Gyergyószentmiklóson egy idõs
asszonyt kellett kórházba szállí-
tani, mivel nem tudta kifûteni a
házát. A hideg idõjárás különös
veszélyt jelent a hajléktalanokra
is, a rohammentõ-szolgálat teg-
napra virradó éjszaka 275 haj-
léktalant szállított kórházba, il-
letve menhelyekre. Szatmár me-
gye prefektusa kedden felhívás-
ban fordult a lakossághoz, hogy
segítsék a rászorultakat és haj-
léktalanokat forró teával, meleg
ruhával, takaróval, matraccal.
Megkeresésünkre Lökli Tünde,
a helyi Caritas igazgatója tizenöt
matracot ajánlott fel a hajlékta-
lanok szállójának. Pallai Kristóf
a Máltai Szeretetszolgálat veze-
tõje ígérte, hogy még több forró
teát osztanak az utcán, a város
szegénynegyedeiben. Az ország-
ban tegnap reggel –29,3 Celsius
fokra süllyedt a hõmérõ higany-
szála és – 29 fokot mértek Kom-
mandón is. A fagy egyébként
egész Európában áldozatokat
szedett az elmúlt napokban. Ti-
zenketten fagytak meg Lengyel-
országban, a rendõrség és a vá-
rosõrségek külön járõrökkel el-
lenõrzik a hajléktalanok tartóz-
kodási helyét, míg a szociális
gondozók az idõsebb gondozot-
taknak segítenek.  

Újabb 

fagyáldozatok

Romániában
EB: „árulkodik”
a román ellenzék

Prága ellenáll Brüsszelnek

Victor Ponta és Crin Antonescu, az USL társelnökei a romániai politikai helyzetrõl szervezett vitát  Brüsszelben

Egyre többen követelik Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerének bukását 



M. Á. Zs.

„A politikai osztálynak fel kell
mérnie az EU új stabilitási

szerzõdésének fontosságát és rati-
fikálnia kell a paktumot” – figyel-
meztetett Traian Bãsescu tegnap
délutáni sajtótájékoztatóján. Az
Európai Tanács hétfõ éjjelbe nyú-
ló ülésérõl és a Nemzetközi Valu-
taalap (IMF) romániai küldöttsé-
gével tartott tegnap délelõtti talál-
kozójáról beszámoló államfõ fel-
hívással fordult a kormánypárti és
az ellenzéki politikusokhoz, hogy
„tegyék le a fegyvereket, és mérle-
geljék, milyen lehetõségek állnak
rendelkezésre a következõ évek-
ben”. „Szólnom kell a parlament-
hez, meg kell gyõznöm a törvény-
hozókat, hogy Romániának a
szerzõdést teljes egészében ratifi-
kálnia kell, mert nagyon közel ál-
lunk ahhoz, hogy az elvárásokat
teljesítsük” – mondta Traian Bã-

sescu, aki szerint Románia rendel-
kezik a legalacsonyabb adóssággal
EU-szinten, az egy fõre esõ 4570
eurós államadósság messze elma-
radt „egyes csodált országok” pol-
gáraira esõ 115 000 eurós adósság-
tól. Hozzátette: 24 további tagor-
szág mellett elkötelezte Romániát
az új Európa mellett, hiszen csak
közösen tudnak szembenézni a
globalizáció kihívásaival. „Olyan,
mintha döntenünk kellene, hogy
mit hagyunk a gyerekeinknek: há-
zat vagy adósságot? Ha azt vá-
lasztjuk, hogy adósságot, olyan
lenne a helyzet, mint 1989-ig. De
ha házat, akkor azzal a 24 tagál-
lammal együtt haladunk, amelyek
már támogatásukat fejezték ki” –
hangoztatta az államfõ. Korábban
Bãsescu arról számolt be az IMF-
küldöttségnek, hogy az uniós ál-
lam- és kormányfõk a valutaalapé-
hoz hasonló gazdasági szabályok
bevezetésérõl egyeztek meg, ezért

a befektetõk valószínûleg felérté-
kelik az euróövezetet. Jeffrey
Franks, az IMF-küldöttség vezetõ-
je úgy értékelte, Románia pozitív
jelzéseket küldött az üzleti világ fe-
lé azzal, hogy csatlakozott az EU-
s stabilitási szerzõdéshez. 

Bãsescu szerint a szerzõdés
kompromisszumot jelent, amely
arra vonatkozik, hogy senki nem
tudja kölcsönökbõl biztosítani a
lakossága jólétét. „Lehet, hogy
diplomatikusan kellene közöl-
nöm, azonban kötelességem el-
mondani az állampolgároknak,
hogy nemcsak Romániában, ha-
nem az EU összes tagállamában
szétfoszlott a kölcsönökbõl való
éldegélés illúziója” – fogalmazott
az államfõ. Arra az újságírói kér-
désre, hogy lát-e lehetõséget a fize-
tések és nyugdíjak növelésére,
Traian Bãsescu leszögezte, nem
lát a költségvetésben olyan tétele-
ket, amelyeket át lehetne irányíta-

ni a juttatások emelésére. Az ál-
lamfõ szerint nagy jelentõsséggel
bír a Brüsszelben elfogadott másik
dokumentum is, amelyben a tagál-
lamok arról állapodtak meg, hogy
ösztönözni kell az új munkahelyek
létrehozását. Bãsescu úgy vélte,
mérföldkõnek számít, hogy elõ-
ször kapcsolják össze uniós szin-
ten a gazdasági növekedést és a
munkaerõpiacot, amelyek eddig
országos szintû problémának
számítottak. „Tudom, hogy mek-
kora a különbség a romániai és a
németországi fizetések között,
azonban ezen a helyzeten nem tu-
dunk egyik napról a másikra vál-
toztatni” – közölte Bãsescu. Mint
hozzátette, a megszorító intézke-
déseknek köszönhetõen Románia
két évvel elõrébb van a többi uniós
tagállamhoz képest. „Meg tudunk
felelni minden feltételnek, amelyet
az új szerzõdés elvár” – mondta
az államfõ. 
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A greenpeacesek, szerte a vilá-
gon – hiszen majdhogynem
félszáz országban mûködik

önálló szervezetük – szívesen
idézik a szervezet egyik alapí-
tójának, a kanadai David
Mc Taggartnak a mondatát:

„Gyermekeid 21. szá-
zadáért harcolsz – po-

kolba a szabályokkal!” Ami azt is jelenti,
környezetvédelmi tevékenységükben talán 
a világ legtalálékonyabb brainstormingjára
támaszkodnak, amelyet minden esetben
összekapcsolnak a kommunikációval, 
a médiával, hogy az széthordja a világba 
a látványt. 
Ha párhuzamot akarnánk vonni: egy picit
hasonlítanak azokhoz az úgynevezett  hely-
zetteremtõ politikusokhoz, akik kisebb-na-
gyobb botrányt próbálnak kavarni, hogy
tudjanak az újságokban, rádióban, tévében
minél keményebben nyilatkozni, de a sza-
vakon túl tisztában vannak azzal: csak
olyan határokig mennek el, amelyek között
a törvény õket is megvédi. 
A Greenpeace-aktivisták és a politikai akti-
visták között azonban van egy lényeges kü-
lönbség: a zöld szervezetnél sokkal inkább
az eszme számít, semmint az egy-egy akti-
vista számára egyénileg is kamatoztatható
tõke, míg a botránypolitikusoknál az egyéni
érvényesülés a legfontosabb. Így a
Greenpeace-aktivisták nevei leggyakrabban
a háttérben maradnak, még akkor is, ha
vasúti sínekhez, olajkutakhoz láncolják ma-
gukat, vagy pandákért, fókákért, bálnákért
vetkõznek pucérra, a politikai botrányok-
ban viszont az egyén próbálja önmaga ne-
vét bevésni a köztudatba. Így nem fér hozzá
kétség, a Greenpeace nem szokványos meg-
mozdulói jóval rokonszenvesebbek a politi-
kai populistáknál, még akkor is, ha egy-egy
akciójuk során  nem árnyalnak, nem válo-
gatnak a tények között, hanem a legmeg-
döbbentõbbeket helyezik elõtérbe.
Nyilván, senki nem gondolta azt, hogy a
Borbély László környezetvédelmi miniszter
irodájának fûtõtestjéhez magát odaláncoló
két aktivista szavaira a tisztségviselõ azon-
nal azt mondja: természetesen igazatok
van, itt és most felesküszöm a Bibliára,
hogy Verespatak kapuit semmiféle földi erõ
nem nyitja meg újból. De arra lehet számí-
tani: a sorozatos tiltakozásokat látva a mi-
niszter még inkább elkötelezi magát a felté-
telezett ciános aranybányászat minden vo-
natkozásának újbóli áttekintésére és a tudo-
mányos világ valamennyi szaktekintélyével
való újabb és újabb tanácskozásra. 
Adott mértékben a véletlen játéka az, hogy
a verespataki ügyben közvetlenül érdekelt
minisztériumok élén éppen magyar politi-
kusok vannak, de ezt a lehetõséget természe-
tesen a Greenpeace nem hagyja kihaszná-
latlanul, hiszen Budapesten is emlékeztettek
a Nagybányáról kiinduló, Magyarországon
tetemes károkat okozó cianidos
katasztrófára. Mint ahogyan a világhálón
is Borbély Lászlónak és Kelemen Hunor-
nak, sõt az egész RMDSZ-vezetõségnek
címzett levelet köröztetnek. 
És hogy mi fog történni? A kockát már kéz-
be vették ugyan, de  még nincs elvetve…

Kocka és kockázat

Székedi Ferenc

Román lapszemle

Föld alatti cigarettagyártó mûhelyre buk-
kant a Konstanca megyei rendõrség egy
kistelepülés elhagyott házának pincéjé-
ben. (Adevãrul) Egy bukaresti ipari mo-
sodában tisztítják a kolozsvári megyei
kórház szennyesét. Annak ellenére, hogy
a szállítmányoknak heti három alkalom-
mal kell megtenniük oda-vissza a 400 kilo-
méteres utat, még mindig ez a legolcsóbb
megoldás a kórház számára. (Adevãrul) 
A szomszéd kutyájától való félelmében,
szívrohamban pusztult el az a három tör-
pekenguru, amelyet az aradi Fazakas
Zsolt nevelt. (Adevãrul) A vagyonnyilat-
kozatok szerint a román politikai élet 20
legmeghatározóbb személyiségének ös-
szesen 31 autója van. (Jurnalul naþional)

Románia az EU eminense?

Antal Erika

Szabó Árpád, az RMDSZ
Maros megyei ügyvezetõ el-

nöke szerint nincs veszélyben az a
megegyezés, amelyet a szövetség
és az EMNP kötött Vass Levente
polgármester-jelölt közös támoga-
tásáról. Szabó lapunknak el-
mondta, Vass Levente továbbra is
közös jelöltje a vásárhelyi ma-
gyarságnak, úgy, ahogy errõl ko-
rábban megegyeztek. Az EMNP
felvetésére, miszerint jó volna az
együttmûködést mielõbb írásban
is rögzíteni, az ügyvezetõ elnök
kifejtette, szóban már megegyez-
tek, és ehhez tartják magukat, ha
kell, írásos dokumentumot is ké-
szítenek errõl, de egyelõre nem
olyan sürgõs az ügy. Jakab István,
az EMNP Maros megyei szerve-
zetének elnöke is úgy fogalmazott
lapunknak, hogy továbbra is fenn-
tartják azt a meggyõzõdésüket,
hogy szükség van a politikai pár-
tok szövetségére ahhoz, hogy Ma-
rosvásárhelynek újból magyar
polgármestere legyen. „Folytatjuk
a tárgyalást és reméljük, hogy mi-
elõbb sikerül írásban is rögzíteni
ezt a megállapodást, mert nem
elég csak szóban megegyezni” –
fogalmazott Jakab, hozzátéve,
ideje volna elkezdeni a kampányt,
hiszen a választások minden nap-
pal egyre közelebb vannak. 

Szóbeli vagy írott 

Vass-paktum?
Folytatás az 1. oldalról

A kisebbik ellenzéki párt több
mint húsz képviselõje megírta és
Crin Antonescu pártelnöknek át-
adta „megõrzésre” lemondását,
tegnap azonban csak Adriana
Sãftoiu tartotta magát döntéséhez
és nyújtotta be lemondását a par-
lament vezetõségének. A többi li-
berális honatya – köztük a „pró-
balemondását” elsõként megíró
Ludovic Orban – megnyugvással
vette tudomásul, hogy az USL ve-
zetõsége csak a parlamenti sztrájk
mellett döntött. 

Victor Ponta, az ellenzéki szö-
vetség szociáldemokrata társel-
nöke szerint képviselõik és sze-
nátoraik nem fogadják el sem a
fizetést, sem az alapdíjat. „Az
alapfizetést nem tudjuk vissza-
utasítani, ugyanis azt automati-
kusan utalják a számlákra. Vi-
szont megegyeztünk abban,
hogy ezt a pénzt sem használjuk
saját célra, civil szervezeteknek
adományozzuk” – fogalmazott
Ponta, hozzátéve, jómaga a
SMURD munkáját kívánja segí-
teni. Az elképzelés zúgolódást
váltott ki a kispénzû ellenzéki
politikusok körében, az USL ve-
zetõi ezért megígérték, azok szá-
mára is találnak valamilyen
megoldást, akiknek a mintegy
ötezer lejes parlamenti fizetésük
biztosítja a megélhetésüket.

„Legfeljebb kölcsönkérnek a ro-
konaiktól, barátaiktól” – mond-
ta korábban Crin Antonescu. 

Fegyelemre ítélt koalíció

Az (USL) honatyáinak hiányá-
ban a kormányt támogató koalí-
ciós alakulatoknak a megszokott-
nál nagyobb fegyelmezettséggel
kell részt venniük a szakbizott-
ságok és a plénum munkájában
ahhoz, hogy félházasan is hatá-
rozatképes legyen a parlament.
Ez elsõsorban a szenátusra érvé-
nyes, amelynek a jelenlegi 133
tagjából 63 ellenzéki. Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök tegnap
úgy vélekedett, a koalíció számá-
ra „óriási problémát jelenthet” az
ülésszakban az ellenzéki hon-
atyák hiányzása.

Emil Boc kormányfõ gyerekes-
nek és felelõtlennek nevezte az el-
lenzéki bojkottot. „Nem vagyunk
az óvodában, ahol ha megsér-
tõdsz, fogod a játékautódat és ott-
hagyod a többieket” – nyilatkozta
a köztévének adott hétfõ esti inter-
jújában a miniszterelnök. 

Az RMDSZ frakcióvezetõi
mindemellett úgy vélik, az ellen-
zéki politikusok hiányzása nem
zavarja a parlament mûködését.
Legalábbis ezt nyilatkozta la-
punknak hétfõn Fekete Szabó
András szenátusi frakcióvezetõ, s
hasonlóan vélekedett tegnap a

Transindexnek Máté András, a
képviselõk vezetõje is.

Várják az indoklást

Az RMDSZ frakciói egyébként
tegnap lapzártánkig elhúzódó
együttes ülést tartottak a szövetség
törvényhozási prioritásairól és az
elõrehozott választásokról. Fekete
Szabó András hétfõn elmondta,
ebben az ülésszakban sem fogják
támogatni a közigazgatás reform-
ját és a levelezés útján történõ
szavazásról szóló törvényt. Ez
utóbbi jogszabály a kisebbségi tör-
vénnyel együtt szerepel a kor-
mány által tegnap a parlamentnek
átküldött prioritáslistán is. 

A frakciók elõtt összeült az
RMDSZ Szövetségi Elnöksége is.
Az ülés után Kelemen Hunor azt
nyilatkozta, az RMDSZ nem hí-
ve az elõrehozott választásoknak,
mert ehhez az szükséges, hogy az
államfõ feloszlassa a parlamentet,
ám nem zárkózik el ettõl a megol-
dástól sem. A politikus megismé-
telte korábbi bejelentését, misze-
rint megvárják az Alkotmánybí-
róság részletes indoklását, majd
annak tanulmányozása után tár-
gyalnak arról, hogy az idei vá-
lasztások kapcsán milyen dönté-
seket kell meghozni. Máté And-
rás szerint elképzelhetõ, hogy az
RMDSZ csak jövõ héten foglal
állást a kérdésben. 

Ülésszak üres széksorokkal

Traian Bãsescu államfõ tegnap jó hírként közölte a Cotroceni-palotába látogató IMF-küldöttséggel az elõzõ napi EU-szerzõdés létrejöttét Fotó: presidency.ro
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Bogdán Tibor 

A romániai demokrácia
állapotát is minõsíti a kö-

rülmény, miszerint politikai
megfigyelõk a hazai igazság-
szolgáltatás bátor cselekede-
tének minõsítik azt, hogy két
év letöltendõ börtönbüntetés-
re ítéltek egy befolyásos hon-
atyát, Adrian Nãstasét – még
akkor is, ha az ítélet egyelõre
alapfokon született meg, és
nem kormánypárti, hanem
ellenzéki politikusról van
szó, aki már régóta nem mi-
niszterelnök.

Furfangos 
„részvételi díj”

Miután a „Tamara nagy-
néni” dossziéban a legfel-
sõbb bíróság felmentette, a
szociáldemokrata politikus
már nem úszta meg – leg-
alábbis egyelõre – büntetle-
nül a minõség trófeája néven
elhíresült másik korrupciós
ügyét. Ennek lényege az,
hogy az Építkezések Minõ-

ségének Trófeája néven szer-
vezett szimpózium ürügyén
részvételi díjként bevasalt 1,6
millió eurónak megfelelõ
összeget saját államfõi kam-
pányára fordította.

Az összeg eltulajdonításá-
nak elleplezése érdekében az
összeg nem személyesen
õhozzá, hanem négy vállal-
kozáshoz került, ezek azon-
ban a Nãstase családhoz kö-
zelálló Mariana és Bogdan
Popovici tulajdonában vol-
tak. A pénzt innen utalták
aztán át a Nãstase kampá-
nyát megszervezõ céghez.

A szimpóziumot Irina
Jianu, az Állami Építkezési
Felügyelõség (ISC) fõellen-
õre szervezte meg, aki éppen
Nãstase jóvoltából került e
tisztségébe, ellenszolgáltatás-
ként annak fejében, hogy
(enyhén szólva) jutányos á-
ron felépíttette a volt minisz-
terelnök – egy másik korrup-
ciós ügycsomóban szereplõ –
bukaresti, Zambaccian utcai
villalakását. A „részvételi dí-
jaknak” jog szerint egyéb-

ként éppen a Jianu asszony
által „fõfelügyelt” ISC pénz-
tárába kellett volna kerülnie,
ezért Nãstasénak a két év le-
töltendõ börtönbüntetés mel-
lett mintegy 3 millió lejnek
megfelelõ kártérítést kell kifi-
zetnie a közintézménynek. A
büntetés bizonyos polgári jo-
gainak gyakorlását is korlá-
tozza: két évig nem választ-
hat, nem lesz választható,
nem tölthet be sem állami ha-
tósági sem olyan más tisztsé-
get, mint amely annak idején
lehetõvé tette számára a bûn-
cselekmény elkövetését. 

Utóbbi esetben a Szociál-
demokrata Párt elnöki funk-
ciójáról van szó.

A bacãui csoport

Adrian Nãstase – tulajdon
kapzsisága mellett – a szoci-
áldemokraták „bacãui szár-
nyához” történt közeledésé-
nek is áldozata. Ennek veze-
tõjét, Bacãu akkortájt igen
népszerû polgármesterét,
Dumitru Sechelariut Viorel
Hrebenciuc csábította a Szo-
ciáldemokrata Párt elõdjébe,
a Társadalmi Demokrácia
Pártjába. A csoport révén ke-
rült késõbb Sechelariu embe-
re, az ugyancsak bacãui Irina

Jianu közelebbi kapcsolatba
Adrian Nãstaséval is. Jianu
asszony hamar kiismerte
Nãstase és felesége gyengéit
– legfõképpen elõszeretetét
az ingyenjuttatások iránt –
így csakhamar elérte azt,
hogy Nãstase kormányfõ-
ként, kabinetje egyik átalakí-
tása alkalmával az építkezés
teljes ágazatát kivette a
bacãui hölggyel nem túlzot-
tan rokonszenvezõ Miron
Mitrea irányítása alól, és a
maga fennhatósága alá ren-
delte. Beosztottja mindezt
bõkezûen meghálálta: az õ
közvetítésével kerültek példá-
ul fõnöke tulajdonába a
Nãstase Zambaccian II. né-
ven ismertté vált korrupciós
ügycsomójában szereplõ kí-
nai értéktárgyak, az õ mûsza-
ki felügyelete alatt újították
fel a miniszterelnök bukares-
ti, Christian Tell utcai és cor-
nui villáját – ami a parlament
által leállított Zambaccian I.
dosszié tárgya.

Kisebb vétkesek – 
nagyobb büntetések

A minõség trófeája dosz-
sziéban összesen 15 vádpont
szerepel, az ügy kapcsán pe-
dig több más személyt is el-

ítéltek. Érdekes, hogy bár
Adrian Nãstase a „fõkolom-
pos”, a „mellékszereplõk”
nála jóval súlyosabb bünteté-
seket kaptak. Irina Jianut hét
évre ítélték közérdeket sértõ
szolgálati visszaélésért. 

A mellékszereplõ Diana
Gasparovici-ra közérdeket
sértõ visszaélésben tanúsított
cinkosságért szintén hét év
szabadságvesztést róttak ki,
pénzmosással súlyosbított
hasonló bûnért hét évet ül
Bogdan és Mariana Popovi-
ci, Mihai Cristian-Vasile is.

Adrian Nãstasétól ugyan-
akkor 38 217 lejt is elkoboz-
nak, biztosítékként pedig to-
vábbi 118 650 dollárt foglal-
nak le. Az egykori kormány-
fõ, pártelnök, jelenlegi hon-
atya azonban ezt aligha érzi
meg, bár saját adóbevallása
szerint korántsem olyan gaz-
dag, mint sok más politikus-
társa. Így egyebek között fe-
leségével együtt 1,77 hektár
szántóterületet birtokol Cor-
nuban – itt van egyébként
tyúkfarmja is, amelynek kap-
csán tojásait számláltatta vol-
na meg a korrupció elleni
ügyészekkel – és egy szerény,
alig 0,22 hektáros erdõszelet-
kéje van Corbeanca község-
ben. Bukarestben 279 négy-

zetméteres lakással rendelke-
zik. Mitsubishi gépkocsiját
hét évvel ezelõtt vásárolta,
ékszereinek értéke pedig nem
haladja meg a 100 ezer dol-
lárt. Bankszámláin szerény
összegek – 2197 euró és 7349
lej – szerepelnek. 

Mindennek ellenére van
mit aprítania a tejbe, hiszen
tavaly a képviselõháztól csak-
nem 60 ezer lej, a Bukaresti
Egyetemtõl több, mint 36
ezer lej, a Nicolae Titulescu
egyetemtõl 57 ezer lejt meg-
haladó, a Dimitrie Cantemir
Egyetemtõl pedig közel 22
ezer lej juttatást kapott.

Az Adrian Nastasét elítélõ
három „bátor bíró”, Ionuþ
Matei, Ioana Bogdan és
Cristina Rotaru közül utóbbi
nem értett egyet a büntetéssel
és különvéleményben a vád-
lott felmentését kérte. Ionuþ
Matei mentette fel Paul
Pãcurarut,  ám õ ítélte el a
„kenõmájas-botrány” egyik
fõszereplõjét, Ioan-Avram
Mureºant, a helyi kiskirály-
ként elhíresült Dan-Ilie
Moregát és Eugen Bãdãlan
volt vezérkari fõnököt. Végül
Ioana Bogdan az Országos
Korrupció Elleni Igazgató-
ság tanácsosi tisztségébõl ke-
rült a legfelsõbb bíróságra. 

Justitia istenasszony trófeája

Gy. Z.

Ambrus Attila „rablópá-
lyafutása” 1993 januárjá-

ban kezdõdött el. Az Erdély-
bõl áttelepült bûnözõ 1993.
január 22-én követte el az el-
sõ rablását: 548 ezer forintot
zsákmányolt a Villányi úti
postáról. Még 25 rablás kö-
vetkezett ez után, a többségé-
nél társai is voltak: Antal
Károly, Kovács Péter, vala-
mint Orbán Gábor. A hat és
fél év során összesen 29 pos-
tát, bankot és utazási irodát
fosztott ki, csaknem 200 mil-
lió forintot zsákmányolt.
Mindezért a bíróság jogerõ-
sen 17 évi fegyházbünte-
tést szabott ki rá. Jó magavi-
seletének köszönhetõen
azonban öt évvel a teljes bün-
tetésének kitöltése elõtt sza-
badulhatott.

Nem volt Robin Hood

A közvélemény egy része –
elsõsorban a bulvársajtó ha-
tására – amolyan kedélyes
fickót, egyfajta mai Robin
Hoodot, modern kori betyárt
látott benne, aki „megbünte-
ti” a gazdagokat. Mi sem állt
távolabb az igazságtól: Amb-
rus az elrabolt pénzt nem a
szegényeknek adta, hanem
saját luxuscéljaira fordította.
Beceneve onnan ered, hogy
mielõtt egy-egy akcióját vég-

rehajtotta volna, a kiszemelt
pénzintézet közelében egy
kocsmában vagy egy esz-
presszóban leöntött a torkán
néhány korty whiskyt – kez-
detben nyilván azért, hogy
bátorságot merítsen belõle,
utóbb pedig már virtusból,
hiszen a whisky egyfajta
márkajegyévé vált.

Számos körülmény tette
az emberek szemében rokon-
szenvessé. Elsõsorban is volt
stílusa; elterjedt például,
hogy virágot vitt a kirablásra
kiszemelt pénztárosnõknek,
és nem átallott gúnyt ûzni a
rendõrségbõl. Fél évvel azu-
tán, hogy egy balul sikerült
rablást követõen a román–
magyar határon elfogták,
õrei figyelmetlenségét ki-
használva megszökött a
Gyorskocsi utcai fegyintézet-
bõl. A reggeli séta során egy-
szerûen átmászott a sétáló-
udvar négy méter magas kerí-
tésén, betört az egyik harma-
dik emeleti irodába, ahol õt
korábban többször is kihall-
gatták, majd az ott talált
elektromos hosszabbítókat és
függönyöket összekötözve le-
ereszkedett az épület Fõ ut-
cai homlokzatán az elsõ
emeletig, ahonnan – négy és
fél méter magasból – leug-
rott. Az õrök csak másfél óra
múlva fedezték fel a hiányát.
Ezt követõen még háromszor
rabolt, de az egyik tetthelyen

ott felejtette telefonkártyáját,
amelynek segítségével beazo-
nosította a rendõrség azt a
férfit, aki a rejtekhelyén, egy
zuglói házban õt rendszere-
sen ellátta élelmiszerrel.

Az álcázás 
nagymestere

Ambrus Attila mindig
gondosan kitervelte az akció-
it, és bár hasonló módon, de
mindig váratlanul csapott le
a célpontjaira, rendszerint
valamilyen álruhában. Néha
egyedül dolgozott, de a rablá-
sok többségében társa is volt.
Noha a wiskys büszke volt
arra, hogy nem volt erõsza-
kos, amit egy közelmúltban
adott interjúban Varju Lajos
most is cáfolt: a nyomozó el-
mondta, hogy a whiskys ak-

ció közben soha nem volt jó-
zan, durván bánt a nõkkel, és
csak a vakszerencsén múlt,
hogy nem ölt embert. Békás-
megyeren például szándéko-
san az õt üldözõ rendõrre
lõtt, ha a lövedék nem kap
gellert egy ott parkoló kocsi
tetején, éppen mellbe találta
volna az egyenruhást.

Mindig alapos terepszem-
lét tartott, és közben azt is
felmérte, hogy riasztás ese-
tén az adott bankfiókhoz,
postahivatalhoz mennyi idõ
alatt érhetnek ki a rendõrök.
Minden alkalommal elvál-
toztatta a külsejét, mindig
másnak maszkírozta magát.
Egyszer a BRFK rablási osz-
tályvezetõjének, Varjú La-
josnak a hasonmásaként ra-
bolt, csak azért, hogy bosz-
szantsa az õt üldözõ rendõr-

tisztet. Ám még az utolsó, a
29. – 50,7 millió forint zsák-
mányt hozó – rablásakor is
sikerült úgy elváltoztatnia a
külsejét, hogy senki ne is-
merje fel. A bank biztonsági
kameráinak tanúsága szerint
több mint másfél órát ült az
Üllõi úti OTP-fiók ügyfélte-
rében, a rablásra legalkalma-
sabb pillanatra várva, de
senki nem fogott gyanút,
nem ismerték fel.

Pénztárosként 
folytatná

A whiskysnek két korsza-
ka volt. Az elsõ 1999. január
15-ig tartott, ekkor több mint
18 millió forintot raboltak
Orbán Gáborral a II. kerület-
ben a Frankel Leó utcai
OTP-bõl. Egy szemtanú

azonban látta a menekülõ tá-
madókat, és nem a rendõrség
107-es hívószámát tárcsázta,
hanem egy rendõrbarátja
mobilját közvetlenül. Bár a
rendõrség hivatalosan soha
nem ismerte el, de nem is na-
gyon tagadta: ha nincs ez a
közvetlen hívás, nagy való-
színûséggel ezt a rablást is
megússzák. Így viszont a jár-
õrök a „vártnál” hamarabb
érkeztek meg, és üldözõbe
vették a gyalog menekülõ
rablókat. Orbánt a Duna-par-
ton fogták el, Ambrust pedig
késõ délután a magyar–ro-
mán határon, amikor kilé-
pésre jelentkezett. Második
elfogása után már olyan szi-
gorúan õrizték, hogy esélye
sem volt a szökésre.

A whiskys a sátoraljaúj-
helyi börtönben töltötte le
büntetését – ahol tagja lett a
kézmûves szakkörnek, meg-
tanult kerámiázni, és arra is
volt ideje, hogy kommuni-
káció szakon elvégezze a fõ-
iskolát. Három és fél éve
egy börtöninterjújában azt
mondta: sport- és bûnügyi
újságíróként is megállná a
helyét; kérdés, lesz-e olyan
szerkesztõség, amely alkal-
mazza. Kezdetben azt ter-
vezte, hogy bankban helyez-
kedik el pénztárosként, eh-
hez azonban feddhetetlensé-
gire volna szüksége, amit
nyilvánvalóan nem kaphat
meg. Legfrissebb terve,
hogy egy ismerõse
sportáruszak-üzletében ül a
kassza mögé. Dolgoznia
mindenképpen kell, mert a
rabolt pénzt – amelynek sor-
sa titokzatos – a pénzintéze-
teknek meg kell térítenie. 

Tegnap óta szabadlábon a whiskys rabló
Tizenkét év börtön után tegnap haj-
nalban feltételesen szabadult Ambrus 
Attila, a whiskys rablóként ismertté
vált, erdélyi születésû egykori újpesti
jégkorongkapus. 

Ambrus Attila, a whiskys rabló elhagyja a börtönt: boldog, mosolygós – és szabad. Pénztáros lesz?

Adrian Nãstase – tulajdon kapzsisá-
ga mellett – a szociáldemokraták
„bacãui szárnyához” történt közele-
désének is az áldozata.



Divat ma az Európai Uniót szidni. Lassan
már kötelezõ is, a magyarságunk bizonyíté-
kává válik úgy gondolni Brüsszelre, mint
az Új Moszkvára, amely nem tankokkal,
hanem bankokkal gyarmatosítja a Kárpát-
medencét és korlátozza az egységes ma-
gyar nemzetállam szuverenitását. (Honnan
ismerõs e szófordulat? Ja, a román nacio-
nalisták eszköztárából: egységes és meg-
bonthatatlan román nemzetállam...)
Az egyre erõsödõ EU-ellenes hangok köze-
pette érkezett a kérés a horvátországi Új
Magyar Képesújságtól: a dilemmázgató dél-
baranyai magyarok tájékoztatására tíz
mondatban írjam meg, milyen az élet az
EU-ban. (Ugyanis Horvátországban vasár-
nap szavaztak az állampolgárok az EU-
csatlakozásról.) Ezt írtam: „A csatlakozás

után mondta egy politikus:
annyi változott, hogy a
gazdagok személyivel utaz-
hatnak Nyugatra, a gazdák
meg nem szekerezhetnek
az országúton. Azért több

is történt. Városom – igaz,
egyedüliként – sok
százmillió eurót hívott

le a felzárkózásra. A

fogyasztási cikkek ára elõbb csökkent,
majd elkezdett emelkedni. Ma eléri az uni-
ós szintet. A bérek az afrikai államokét. Ha
Románia nem EU-tag, az Európai Bizott-
ság és a Valutaalap hagyta volna csõdbe
menni. Így diktálták, hogy mit kell tenni, s
ma egy lépéssel távolabb
vagyunk a szakadéktól.
Noha kisebbségi jogaim-
mal nem foglalkozik az
EP, az emberiekkel élhe-
tek. Ez sem kevés
Balkániában.”
Nem vagyok EU-fórikus, ám nem vagyok
EU-szkeptikus sem. Pillanatig sem hittem,
hogy egy EP-és képviselõ kivívja számunk-
ra az autonómiát, mert tudtam, az is nagy
eredmény, ha az EP-ben harminc másod-
percnyi felszólalási idõt lehet a kisebbségek
önrendelkezésére fordítani. Ám elõrelépés,
hogy tizennégy hónapos elõkészítõ munka
után tegnap mutatták be az Európai Parla-
mentben a kisebbségi tematikájú állampol-
gári kezdeményezés tervét, amelyben az
RMDSZ partnerei az Európai Nemzetisé-
gek Föderatív Uniója és az Európai Parla-
ment kisebbségi frakcióközi munkacsoport-
ja. Nem hittem, hogy tejjel mézzel folyó

Kánaán lesz itt, németországi bérek és gö-
rög munkamorál. De Brüsszel legalább
megóvott az állami túlköltekezéstõl, amely-
nek a vége a csõd.
Félõ, hogy gondjainkra csupán egy mély és
fájdalmas válság a megoldás. Nem árt újra

és újra megismételni: a
válság hatalomra juttat-
hatja a populistáknál is
populistábbakat, akiknek
fegyvere a nacionalizmus,
az idegengyûlölet lehet.
Ettõl csak az szabadíthat

meg, ha az összeurópai krízist valóban a
gazdaságilag is politikailag is egységes, kö-
zös vezérlésû Európai Egyesült Államok
oldja meg. 
Efelé az elsõ lépéseket az állandó euró-
övezeti pénzügyi stabilitási mechanizmus ki-
dolgozása, elfogadása és alkalmazása jelen-
ti. Elõbbi kettõt már megléptük. Az Eufó-
biában szenvedõk azonnal a szívükhöz kap-
tak, amikor hétfõn a brüsszeli csúcstalálko-
zó után bejelentették, a megegyezést 25 tag-
állam – Nagy Britannia és Csehország kivé-
telével mindenki – elfogadta. Ez az út az
Európai Egyesült Államok felé?! – szörnyül-
ködtek a környezetemben élõ szkeptikusok,

akiknek szkepszise az utóbbi hónapokban
egyenes arányban nõtt az identitásféltésbõl
fakadó pánikrohamaik gyakoriságával. E ro-
hamok alatt sokan hisztérikusan hörgik:
Lépjünk ki! Lépjünk ki, míg nem késõ! A
globális verseny és a globális válság szorítá-
sában azonban az Európai Unión kívül alig
van lélegzetvételi lehetõség. Az uniós gaz-
dasági krízis felszámolása kedvezhet csak a
regionális megoldásoknak, s ezekhez tarto-
zik az identitás kérdése is. Források biztosí-
tása nélkül nem mûködtethetõ értékõrzõ és
értékteremtõ kultúra sem. Ennek a kultúrá-
nak a letéteményese és élvezõje a középosz-
tály. A középosztály fennmaradása ma a fia-
talok foglalkoztatásának, valamint a kis- és
középvállalkozások mûködtetésének a függ-
vénye. Ezeknek támogatására vállalkozik az
állandó euróövezeti pénzügyi stabilitási me-
chanizmus – legalábbis erre utalt a paktum
elfogadását követõen Herman Van Rompuy
egy internetes üzenetben.
S ha ez a gazdasági közeledés egyetlen po-
litikai közösség létrejöttéhez vezet? Majd
meglátjuk! Én mindenesetre szurkolok,
hogy így legyen, mert úgy képzelem, meg-
nyugtatóbb európai kisebbségnek lenni,
mint romániainak. 

Az eredmény az lett, hogy e mozgalmak tagsága többségében
olyan emberekbõl állt össze, akik azelõtt sohasem jelentek meg a
politikai színtéren. Ez pedig lehetõvé tette, hogy egészen új mód-
szereket vezessenek be a politikai propagandába, továbbá azt is,
hogy a politikai ellenfelek érvei süket fülekre találjanak. 
Ezek a mozgalmak nem csupán kívül helyezték magukat a pártok
rendszerének egészén, sõt szembehelyezték magukat e rendszer-
rel, hanem olyan tagságra leltek, amelyet korábban a pártrend-
szer nem tudott elérni, nem tudott „elrontani”. Vagyis nem volt
szükségük arra, hogy megcáfolják az ellenfelek érveit, és követke-
zetesen elõnyben részesítették a halállal végzõdõ módszereket a
meggyõzés módszereivel, a rettegést a meggyõzõdéssel szemben.
A véleménykülönbségeket úgy állították be, hogy azok mindig
valamiféle mélységes – az egyén által nem kontrollálható – ter-
mészeti, társadalmi vagy lelki forrásból erednek, ennélfogva kívül
esnek a ráció határán. Ez a felfogás e mozgalmak számára csak
akkor lett volna hátrányos, ha õszintén versenyre keltek volna
más pártokkal, de távolról sem volt az, hiszen biztosak lehettek
benne, hogy olyan emberekkel van dolguk, akik okkal ellensége-
sek minden párttal szemben egyformán. 
A totalitárius mozgalmaknak a tömegek körében aratott sikere
két illúzió végét jelentette, általában a demokratikus kormányza-
tú államokban, különösen pedig az európai nemzetállamokban,
illetve az azokban kialakult pártstruktúrában. 

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc

Leküzdhetõ-e az Eufóbia?
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Amikor 2011 januárjában megbukott a Hariri-kor-
mány, s a forrásba jövõ régió semmiféle kormányala-
kításnak nem kedvezett, illetve amikor a bejrúti dönt-
nökök hónapokig képtelenek voltak a Hezbollahól
mentesen határozni a hogyan továbbról, akkor szinte
keresztet lehetett vetni Libanonra. 
Idõközben élesebb fordulatok vonták el „cédru-
sországról” a közfigyelmet, pedig illõ egy kis egészsé-
ges, félgõzerejû aggodalom, ugyanis bár igaz, hogy
Libanonban mindeddig nem mutatkoztak az arab
négy évszak jelei, ennek ellenére Fönícia saját politi-
kai rezsimjének a rabja, s bizony ráfér egy kis „tava-
szi szél”. A nyugatibb pártblokk (ifj. Hariri pártja)
„Március 14.” és a Szíria-barát Hezbollah-Amal
„Március 8.” koalíció (Naszrallah-érdekeltség) harcá-
ból egyelõre utóbbi jött ki gyõztesen, illetve közvetve
Szíria, vagy a távoli patrónus: Irán. 
Mostanában az országurak ráéreztek olyan szociális-
jogi affinitásokra, amelyek elméletileg biztosítják az
országlás nyugalmát és a külföld mosolyát. Tessék-
lássék engednek a Nemzetközi Bíróság döntéseinek
Rafiq Hariri meggyilkolása ügyében, minden honi-
nak bõven adnának elektromos áramot, és nemzeti
emberjogi terven dolgoznak, amely szerint végre
bûncselekménnyé „alakul” a házastársi és úgy általá-
ban a nõk elleni erõszak. 
Minden szép és jó lenne tehát, ha nem fenyegetné az
ország stabilitását a Hezbollah Szíriával kapcsolatos
álláspontjában az eredeti és a mostani közti törés. El-
sõ olvasatban a Hezbollah Damaszkusszal, Teherán-
nal és a Hamásszal alkották a nagy ameriko-cioniz-
mussal szembeni ellenállást, az arab politikai idõjá-
rás-ingadozások közepette pedig a lázadó tömegeket
támogatták. „Isten pártja” akkor hibázott nagyot,
amikor kitartott az Asszad-vezetés mellett a szíriai el-
lenállók gyilkolászása közben is, tehát egyszerre áll a
csizma és a csizmatalp alattiak oldalán, márpedig ez
– egyszerre – még nekik sem mehet. A saját államá-
ban különutas politikai-pénzügy-katonai entitás to-
vábbra sem teszi le a fegyvert, nem számol el arze-
náljával, de Szíriából kezd már óvatosan kivonulni,
ahogy teszi ezt szunnita „partnere”, a gázai Hamász. 
Hazatérnek hát a fiúk, s otthon rendezve soraikat két
választás elõtt állnak: vagy folytatják dél-libanoni Iz-

rael ellenes provokációikat egészen az
eszkalációig, vagy az egyke-országlás-

ban érdekelt politikai hatalommá ké-
pezik magukat, s õk lesznek a kairói
Muszlim Testvériség libanoni megfe-

lelõje. 
Én szívem-agyam szerint ez utóbbira

tippelek, annál is inkább, mivel a
szélsõséges alakulatok esetében a
harc politikává lényegülése maga
a túlélés. Ady András
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Úgy képzelem, megnyug-
tatóbb európai kisebb-
ségnek lenni, mint romá-
niainak.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Aki ad magára, annak nincs hazája. 
A haza nem egyéb, mint csapda.” 

Emil Cioran

Mózes

Pártokon kívül

Süllyedõ 
hajóról

A nap címei. Miért ítélték el Nãstasét,
Húsz évvel felérõ két év börtön (România
liberã); A bákói maffiával való testvériségért
fizet, „Pozitív sokk lenne, ha fogházba ke-
rülne” (Adevãrul); A Nãstase-precedens, fi-
gyelmeztetés a pártok finanszírozása szem-
pontjából (Evenimentul zilei).

Magyarázat. A sajtót látva az ember szinte
sajnálja, hogy nem adatik meg többször
ilyen felemelõ esemény, mint Adrian
Nãstase elítélése. Az egy Jurnalul naþionalt
leszámítva minden többi valamirevaló lap
kormánypárti, s ezekben az ünnepélyes
méltatlankodás mögül izgalmasan bukkan
elõ a kaján mosoly – nem éppen a jól is-
mert höhöhõ, de nem is a szende pártatlan-
ságé. Meg azok a nagy Nãstase-arcok az el-
sõ oldalakon! Egyszerûen príma! Élmény
olvasni az elemzéseket is. („Itt van már a
boldog óra, / Készen áll az akasztófa!”)
Meg ha belegondolunk, hogy milyen lesz a
közelgõ európai jelentés a román igazság-
szolgáltatás helyzetérõl... Jeles, egyszerûen
jeles! Kellett az átmenet legjobb miniszter-
elnökének bevinni az EU-ba az országot:
jól megjárta, de áldozata nem volt hiábava-
ló. Még izgalmasabbak azonban a további
lehetséges következmények. Elõször ugye
Nãstase után a kampánypénzek miatt (nem
Ridzi, nem találták el) Geoanã kerül bör-
tönbe; de egyszerûen beleborzongunk, hogy
mi lesz a mostaniakkal, amikor majd voltak
lesznek. (Az fel sem merülhet ugye, amit az
elkeseredett elítélt mond, hogy itt bárminõ
politikai bosszúról meg figyelmeztetésrõl
lenne szó. Dehogy!) Miután annyi mindent
hall az ember, még az is elõfordulhat, hogy
a Nãstase érdekében összehozott „minõsé-
gi” stikli ártatlan cserkésztréfa más kam-
pánypanamákhoz képest. És a román igaz-
ságszolgáltatás – most már nincs mese, pár-
tatlanul – azt mind fel fogja deríteni. S a
börtönök mind meg fognak telni, a nép pe-
dig és a másik tábor is örvendezni fog. Ve-
lünk együtt. Le a korrupcióval! Még egy-
szer, együtt: le a korrupcióval! 

A nap álhíre. Traian Bãsescu Brüsszelben
visszafogottan fogadta Adrian Nãstase volt
ellenjelöltje elítélésének hírét. Azt sem en-
gedte meg, hogy – egy sarkon, a Pisilõ kis-
gyermek közelében – egy román koldusasz-
szony jósoljon neki.

Ambrus Attila



Hírösszefoglaló

„Lehet, hogy csalódást
okozok, de most is csak

azt tudom mondani, a szak-
tárcával együtt azon dolgo-
zunk, hogy a nemzeti légitár-
saság fenntartását biztosít-
suk” – jelentette ki tegnap
Berényi János, a Malév igaz-
gatósági elnöke, miután
többórás késéssel megkezd-
ték a vállalat sajtótájékozta-
tóját. A bejelentés elhúzódá-
sa kisebb pánikot keltett a
magyar médiában, a cég esé-
lyeit latolgatók több helyen
azt írták: már biztosra vehetõ
a csõd és az is, hogy odavész
az összes helyfoglalás.

Holnap is repülnek?

A vállalat képviselõi is el-
sõsorban ezen rémhíreket
próbálták meg eloszlatni. „A
gépek rendelkezésre állnak,
remélem, holnap is repü-
lünk” – fogalmazott Berényi.
Arra az újságírói kérdésre,
hogy mi lesz az utasokkal, ha
mégis elfogy a pénz, elmond-
ta: többszörösen biztosítva
vannak. Visszakaphatják a
pénzüket a Nemzetközi Légi
Szállítási Szövetségtõl, a biz-
tosítóktól és a társaság külön-
bözõ letéteibõl. Elmondása
szerint a légitársaságnak je-
lenleg 757 ezer jegyzett fogla-
lása van. 

Berényi szerint az, hogy a
kormány kiemelt, stratégiai
vállalattá nyilvánította a Ma-
lévot, azt jelenti, hogy a kor-
mány elkötelezett a nemzeti
légitársaság fenntartásában.
Ezzel együtt azonban azt is
elismerte, a cég mozgástere
rendkívül korlátozott, hiszen
állami forrásra nem számít-
hat. Berényi állítása szerint
azonban a helyzet nem egé-
szen reménytelen, miután
potenciális befektetõkkel már
folynak a tárgyalások.

„Ebben a formában nem
mûködhet tovább a cég, de
addig igen, amíg egy új,
nemzeti légitársaság meg-
alakul” – mondta az elnök,
aki megerõsítette, hogy pén-
tekre a menedzsmentnek lik-
viditási tervet kell összeállí-
tania. A Malév adóssága 60
milliárd forint, de ez eddig is
kezelhetõ volt az elnök sze-
rint. A jelenlegi helyzetben
azonban a partnerek bizal-
ma csökkenhet, és ha elõre
kérik a pénzt, a társaságnak
több likviditással kellene
rendelkeznie, mint normális
esetben.

Román aggodalmak

A magyar légitársaságnál
nincs sokkal jobb helyzetben
a román Tarom sem. A
Ziarul Financiar adatai szerint
a vállalat utasszáma tavaly
2,19 milliót tett ki, ez azon-
ban nemcsak a kitûzött céltól
maradt el, de a fapados kon-
kurencia teljesítményétõl is:
a magyarországi központú
Wizz Airnek több mint fél-
millióval több utast sikerült a
levegõbe emelnie. Az sem ti-
tok, hogy az állami kézben
levõ vállalat már egy ideje
veszteségesen mûködik, a
Mediafax információi szerint
2011-ben közel 252,2 millió
lejes mínuszban zárt. Annak
ellenére, hogy a tavalyi vesz-
teségeket mintegy 25 száza-
lékkal sikerült csökkenteni a
2010-eshez képest, a 2008 és
2011 között felduzzadt hiány
megközelíti a 194 millió
eurót. 

Vezet a Wizz

A Bileteavion.ro repülõjegy-
értékesítõ portál frissen készí-
tett felmérésébõl kiderül,
hogy a Tarom megbízhatósá-
gát a romániai légi utasok
csupán a harmadik helyre
rangsorolták – a hazai már-
kát a török Turkish Airlines
és a német Lufthansa egy-
aránt megelõzi. Ha azonban
a kedvezõ ár alapján kell érté-
kelni a légitársaságokat, a Ta-
rom már a lista végén kullog
(amelynek elsõ helyén a
Wizz Air áll), de a légitársa-
ság nem kerül bele azon röp-
tetõk szûk körébe sem,
amelynek szolgáltatásait a
romániai utasok gondolko-
dás nélkül ajánlanák baráta-
iknak, ismerõseiknek. 

Antal Erika

Az idén 20 százalékkal
kisebb költségvetésbõl

fog Maros megye gazdál-
kodni, mint a tavalyi évben,
ami elsõsorban azzal ma-
gyarázható, hogy az egész
ország büdzséjét szûkebbre
szabták 2012-ben. „Megpró-
báltuk úgy összeállítani a
költségvetést, hogy ne szen-
vedjen kárt a megye, és foly-
tatni tudjuk a megkezdett
beruházásokat” – mondta
Lokodi Edit Emõke (ké-
pünkön). Maros Megye Ta-
nácsának elnöke rámutatott
arra, hogy a tavaly, tavaly-
elõtt elkezdett uniós beruhá-
zások önrészének biztosítá-
sát lefedi az idei költségve-
tés, az önkormányzat in-
kább olyan befektetésekrõl
mondott le, amelyek egy-egy
alárendelt intézmény tervei
között szerepeltek, és ahol
még nem kezdõdött el a kivi-
telezés. Az ésszerû gazdálko-
dás jegyében az idén nem
kezdenek el új munkálatokat,
minden pénzzel a már meg-
kezdettekre koncentrálnak,
azok befejezésére, oly mó-
don, hogy ne kelljen bank-
kölcsönhöz folyamodni. 

Maros megye idei össz-
költsége 371 millió lejre
emelkedik, míg a szükségle-
tek összesen 557 milliót tesz-
nek ki. „A különbséget is si-
kerül kigazdálkodni, de úgy-
nevezett aranytartalékot is si-
került félretenni” – tájékoz-
tatott Lokodi Edit Emõke.
Mint mondta, az uniós beru-
házások folytatása mellett az
önkormányzat és az általa
fenntartott intézmények mû-
ködtetése a legfontosabb. A
tervek szerint a megyei ta-

nácshoz tartozó kórházak,
mûvelõdési intézmények, a
szociális és gyermekjogvédõ
igazgatóság és annak alin-
tézményei, bár kevesebbõl,
mint eddig, de folytatni tud-
ják a tevékenységüket.

Az uniós projektek közül a
legfontosabb a vízhálózat
építése, amelyre nyolcmillió
lejes önrésszel 410 millió le-
jes vissza nem térítendõ tá-
mogatást kaptak. A maros-
vásárhelyi repülõtér költség-
vetésérõl csak a február 13-i
ülésen szavaz a testület,
ugyanis a légikikötõ vezetõ-
sége a tervezetet nem adta át
idõben, így arról a szakbi-
zottság nem tudott véle-
ményt alkotni.

Az idei költségvetésbõl va-
lamennyi település önkor-
mányzatának is méltányo-
san jut, a városok, valamint
a községek önkormányzatai
megkapják azt az összeget,
amelyet arányosan oszt el a
tanács – mondta Lokodi
Edit Emõke, hangsúlyozva,
hogy a testület mindvégig a
fontossági sorrendet tartotta
szem elõtt. Állítása szerint
annak ellenére, hogy idén jó-
val kevesebb pénzbõl gazdál-
kodhatnak, az érintettek
nem emeltek panaszt. 

Röviden

ÚMSZ

Valóban történelmi
szintre ugrott a napok-

ban a gázfogyasztás Romá-
niában, ám nem lesznek
fennakadások az ellátásban
– ezzel a kijelentéssel igye-
keztek tegnap megnyugtatni
a kedélyeket a kormány kép-
viselõi azt követõen, hogy
riadalom tört ki amiatt,
hogy Bukarest néhány köz-
ponti körzetében, valamint
Râmnicu Vâlceán huzamo-
sabb idõre leállt a gázszol-
gáltatás. 

30 százalékkal több

Az újságíróknak válaszol-
va Claudiu Stafie gazdasági
államtitkár kijelentette: csu-
pán elszórt esetekrõl van
szó, a kormány gondosko-
dott a szükséges készletek
beszerzésérõl. „A Transgaz
meghozta a kellõ intézkedé-
seket, a minisztérium állan-
dó kapcsolatban áll a válla-
lattal” – fogalmazott az ál-
lamtitkár, aki elmondta,
hogy a tegnapi 17,5 millió
köbméter után, ma újabb 20

millió köbméter gázt impor-
tálnak az országba. Amint
Stafie rámutatott, január 16.
óta napi 57 millió köbméter-
rõl 69 millióra emelkedett a
hazai gázszükséglet, ami 30
százalékos növekedést je-
lent. Múlt hónap utolsó he-
tében az ipari felhasználók
az átlagos 3 millió köbméter

gáz helyett 11 milliót hasz-
náltak el.

Bár vasárnap a Transgaz
lekapcsolta a rendszerrõl a
nagy ipari fogyasztókat,
hogy elég energiahordozó-
val tudja ellátni a lakossá-
got, a rendszerek annyira
terheltek, hogy érezhetõen
csökkent a gáz nyomása. 

Bãsescu optimista

Mint tegnap beszámol-
tunk róla, Traian Bãsescu
államelnök és Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter is ígéretet tett, hogy a la-
kosság „reális” anyagi hely-
zetére való tekintettel meg-
próbálják elérni a Nemzet-

közi Valutaalappal (IMF)
való tárgyalásokon, hogy
Románia még legalább öt év
türelmi idõt kapjon a ható-
sági árszabályozás fenntar-
tására. Ez a remények sze-
rint valamennyire mérsékel-
né a drágulást, amelyet fo-
kozatosan vezetnének be az
elkövetkezõ két évben, hogy
az energiahordozó ára Ro-
mániában is utolérje az eu-
rópai uniós szintet. 

A washingtoni pénzinté-
zet szakembereivel való teg-
napi egyeztetés után az ál-
lamfõ derûlátóan nyilatko-
zott a kérdésben. Mint
mondta, legalábbis a lakos-
sági fogyasztást illetõen si-
került megértetnie az IMF-
küldöttséggel az árliberali-
záció halasztásának fontos-
ságát, ami szerinte nagy
eséllyel csak 2018 és 2020
között következhet be a ko-
rábban kitûzött 2015-ös idõ-
pont helyett. Traian
Bãsescu ugyanakkor beis-
merte, a vállalatoknak szál-
lított gázár kérdésében ne-
hezebb dolga akadt meg-
gyõzni a washingtoni szak-
embereket. 
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„Fellobbanó” gázfogyasztás, csökkenõ nyomás. A kormány szerint elég  a román gáztartalék

Duzzadó hátralék

Mától lépnek érvénybe a
Román Nemzeti Bank új hi-
telezési szabályai, amelyek
szigorítják a pénzintézetek
kölcsönnyújtási feltételeit. A
hitelhez folyamodók az elkö-
vetkezõkben nagyobb ön-
részt kell hogy felmutassa-
nak, ugyanakkor lényegesen
egyszerûbb lesz majd hozzá-
férni lejkölcsönhöz, mint va-
lutahitelhez. A legfrissebb
adatok szerint 2011 utolsó
negyedévében tovább növe-
kedett a problémás banki hi-
telek aránya Romániában,
amely a kölcsönt felvevõk
14,1 százalékát érintette. 

Kevesebb állástalan

Tavaly decemberben 7 szá-
zalékos volt a munkanélküli-
ség Romániában, ami eny-
he, 0,3 százalékos csökke-
nést jelent az azt megelõzõ
hónaphoz képest – derült ki
az Országos Statisztikai In-
tézet tegnap közzétett adata-
iból. A statisztikák szerint az
országban mintegy 703 ezer
munkanélküli szerepel, a 25-
74 év közötti felnõtt lakos-
ság körében a munkanélküli-
ségi ráta 5,3 százalék.

„Történelmi” gázfogyasztás

Maros megye: elõny

az uniós projekteknek
Mégiscsak felszáll a Malév?

„A gépek rendelkezésre állnak, remé-

lem, holnap is repülünk” – ezekkel a

szavakkal igyekezett megnyugtatni

jelenlegi és jövendõbeli utasait a túl-

élésért küzdõ Malév. Bár ennél jobb

helyzetben van a Tarom, a román ál-

lami légitársaság mutatói is zuhanó

repülésben vannak.

Last-minute check-in? A Malév-utasok foglalásai egyelõre nincsenek veszélyben, de kérdés, hogy meddig
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Cseke Péter Tamás, 
Farkas István

Greenpeace-aktivisták
foglalták el tegnap reggel

Borbély László környezetvé-
delmi miniszter irodáját,
ahol ketten a fûtõtesthez lán-
colták magukat, így tiltakoz-
va a Verespatakra tervezett
aranybánya-beruházás ellen.
A nemzetközi környezetvé-
dõ szervezet önkénteseinek
akciója során nem történt in-
cidens: a tiltakozók éppen ak-
kor hatoltak be Borbély Lász-
ló irodájába, amikor ott egy
megbeszélés zajlott, a tárca-
vezetõ pedig teával és kávé-
val kínálta õket.

Tehetetlen csendõr

„A minisztérium bejáratát
egy árva csendõr õrzi. Tehe-
tetlenül állt a túlerõvel szem-
ben, amikor beözönlött az
épületbe két tucat fiatal. Mi-
után bejutottak, a Green-
peace önkénteseit már senki
sem tudta megállítani. Felro-
hantak az emeletre, egyene-
sen Borbély László irodájá-
hoz” – számolt be lapunknak
a történtekrõl egy minisztéri-
umi alkalmazott.

„Arra ébredtem, hogy
megjelenik az irodámban
húsz ember, akik arra kértek,
fejtsem ki álláspontomat a
verespataki beruházásról.
Nagyon civilizáltan beszél-

gettünk, bár nem volt éppen
törvényes az, hogy ketten a
fûtõtesthez láncolták magu-
kat” – nyilatkozta Borbély
László a sajtónak. Tájékozta-
tása szerint közölte a Green-
peace aktivistáival, hogy ál-
láspontja ezúttal is ugyanaz,
mint amit múlt szombaton
kifejtett. „Csak abban az eset-
ben fogom javasolni a kor-
mánynak, hogy hagyja jóvá
a beruházás környezetvédel-
mi engedélyét, ha a befektetõ
terve megfelel a legszigorúbb
európai szabványoknak, és
meggyõzõdöm arról, hogy a
beruházás semmilyen ve-
szélyt nem jelent a környe-
zetre” – jelentette ki a kör-
nyezetvédelmi miniszter. 

Petíciót adtak át

Az akcióban hét ország 25
aktivistája vett részt, akik a
minisztérium egyik ablakába
kifüggesztették a „Veres-
patak, cián” feliratot. Simon
Gergely, a Greenpeace Ma-
gyarország vegyi szakértõje
egyike volt azoknak, akik
tegnap „betörtek” Borbély
Lászlóhoz. „A miniszter úr
meglepõen jól fogadta azt,
hogy megszálltuk az irodá-
ját” – számolt be akciójukról
az ÚMSZ-nek. Tájékoztatása
szerint meghallgatták Bor-
bély László álláspontját a
verespataki beruházásról,
majd petíciót nyújtottak át,

amelyben felkérték a minisz-
tert, mondjon nemet a beru-
házásra. Beszámolója szerint
érveik között szerepelt, hogy
bármilyen garanciát is nyúj-

tana a befektetõ Rosia
Montanã Gold Corporation,
az nem menti meg a pusztu-
lástól Verespatakot és
Szarvaspatakot, akárcsak a

négy környezõ hegyet, a te-
metõket és a templomokat,
valamint a természeti tájat. A
szakember szerint komoly
környezeti kockázatot jelent

a hatalmas cianidos tározó,
amit a beruházó tervez meg-
építeni Verespatakon. „Re-
méljük, hogy Borbély László
fogta az üzenetet” – mondta
az ÚMSZ-nek Simon.

Végsõ döntés 
hónapok múlva?

Lapunk korábban kor-
mányzati forrásokból úgy ér-
tesült, hogy a környezetvé-
delmi minisztérium legké-
sõbb február végén megadja
az RMGC-nek a környezet-
védelmi engedélyt. „Tovább
nem húzható az idõ. A hatás-
tanulmány technikailag rend-
ben van, az engedély meg-
lesz. Ám a végsõ döntés a be-
ruházásról a kormány kezé-
ben van, s az már politikai
döntés lesz” – nyilatkozta
forrásunk. Simon Gergely
szerint tegnap Borbély Lász-
ló azt mondta az aktivisták-
nak: jövõ héten kapja meg a
projekt környezeti hatásta-
nulmányának elemzését a
feladattal megbízott tárcakö-
zi mûszaki bizottságról, s ez-
után születik döntés a kör-
nyezetvédelmi engedély ki-
bocsátásáról. „A miniszter
azonban hangsúlyozta, hogy
a befektetésnek zöld utat adó
kormányhatározat elfogadá-
sáig akár hónapok is eltelhet-
nek még” – mondta az
ÚMSZ-nek a Greenpeace ve-
gyi szakértõje. 

A tegnapi bukaresti akcióval egy idõben a
nagybányai cianidos zagytározó gátszaka-
dásának 12. évfordulója alkalmából a buda-
pesti román nagykövetség elõtt a Green-
peace tucatnyi aktivistája jelent meg, egy
halakkal töltött koporsóval emlékeztetve a
hatóságokat a Tisza halállományának el-
pusztulására. A zöld szervezet tegnap
egyébként Magyarországon kívül Lengyel-
országban, Szlovákiában, Szlovéniában,

Bulgáriában és Ausztriában is megemléke-
zést a tizenkét évvel ezelõtti tiszai cián-
szennyezésrõl a román nagykövetségek
elõtt, aktivistái ugyanakkor így tiltakoztak a
verespataki beruházás ellen is. A szervezet
kifogásolta, hogy a Roºia Montanã Gold
Corporation ugyanazt a cianidos technoló-
giát használná, amely Nagybányán a hatal-
mas környezetszennyezést okozta, de itt a
zagytározó gátja 185 méter magas lenne.

„Zöld betörõk” Borbélynál

F. I.

„Az a szövetség, amelyik
húsz éve képviseli a

moldvai magyarság ügyét,
amelyik tizenkét évvel ezelõtt
a semmibõl felépítette a ma-
gyar oktatást, amelyik az
utóbbi évtizedben hét ma-
gyar közösségi házat épített,
2200 moldvai csángó gyere-
ket tanít magyarul, nem tu-
dom, hogyan hagyhatott
cserben bárkit is” – reagált az
Új Magyar Szó megkeresésére
Hegyeli Attila, a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsé-
gének ügyvivõje a nemzetpo-
litikai államtitkárság azon ki-
jelentésére, hogy az MCSM-
SZ cserbenhagyta a moldvai
magyar közösségeket, az ok-
tatási programban részt vevõ
tanárokat és gyermekeket. 

A Répás Zsuzsanna vezet-
te államtitkárság csípõs meg-
jegyzésére azt követõen ke-
rült sor, hogy, amint arról la-
punkban már beszámoltunk,
hétfõn testületileg lemondott
a MCSMSZ elnöksége, miu-
tán a magyar kormány részé-
rõl nem kapták meg az évi tá-
mogatást. A civil szervezet
mintegy 140 millió forintos
éves költségvetéssel mûkö-
dött, amelynek felét a ma-
gyar állam biztosította a
Bethlen Gábor Alapítványon
keresztül. „Nem szeretnénk
saját nemzetünkkel elvtelen
vitába bocsátkozni, eleget
harcoltunk megmaradásun-
kért a román állammal. In-
kább félreállunk és átadjuk a

stafétát a két budapesti ala-
pítványnak, ha õk jobban
tudják csinálni azt, amit mi
húsz éven át tettünk” – nyi-
latkozta lapunknak Hegyeli.
Amint arról beszámoltunk, a
csángó szövetség vezetõinek
döntéséhez az is hozzájárult,
hogy a Diószegi László ve-
zette budapesti Teleki László
Alapítvány, illetve a Petrás
Róbert által alapított ugyan-
csak budapesti Moldvai Ma-
gyar Oktatásért Alapítvány
Romániában egy újabb ala-
pítványt szeretne létrehozni,
a moldvai magyar oktatás
ügyére szánt állami támoga-
tást pedig az MCSMSZ he-
lyett a továbbiakban ez az új
szervezet kapja. 

A kormány tavaly nyáron
az MCSMSZ átfogó gazda-
sági átvilágításáról döntött,
amelynek során kiderült: ne-
hezen áttekinthetõ, alulsza-
bályozott, illetve több tekin-
tetben hiányos a szövetség
könyvelése, a kiforratlan
szervezeti struktúra pedig sú-
lyos visszaélésekre is alkal-
mat adhat. 

„A felszámolásunk mögött
egészen bizonyosan politikai
okok állnak. Gál András Le-
vente, a hatékony kormány-
zás kormánybiztosa a leg-
utóbbi találkozásunkkor kije-
lentette: nem vagyunk egyen-
lõ partnerek, aki a pénzt ad-
ja, az diktál” – magyarázta
lapunknak Hegyeli. Hangsú-
lyozta: azért mondtak le,
mert „nem volt más választá-
suk”. Az MCSMSZ-vezetõk

lemondására az RMDSZ
közleményben reagált, kije-
lentve, a szövetség értetlenül
áll a magyar kormány azon
döntése elõtt, amelynek nyo-
mán a Moldvai Csángóma-
gyarok Szövetségének teljes
vezetõsége egyhangúan le-
mondott. „A döntés, amely
szerint most megvonják ettõl
a csángó szövetségtõl a
moldvai magyar nyelvû okta-
tás koordinálását és vezeté-
sét, súlyos csapás a romániai
magyar közösség számára” –
fogalmaz a közlemény.
Ugyanakkor azt is hangsú-
lyozza, az oktatási-nevelési
támogatások lebonyolításá-
val foglalkozó Iskola Alapít-
ványtól megvont támogatás
többek között azt eredmé-
nyezte, hogy a jogosultak
nagy része a mai napig sem
részesült a 2010-es évre járó
támogatási összegben. „A
Moldvai Csángómagyarok
Szövetségétõl megvont biza-
lom pedig egy szintén jól fel-
épített és mûködtetett oktatá-
si rendszert veszélyeztet” –
hangsúlyozza az RMDSZ,
közös fellépésre, összefogás-
ra kérve ez ügyben a románi-
ai magyar társadalmat. Ré-
pás Zsuzsanna nemzetpoliti-
kai helyettes államtitkár teg-
nap az MTI-nek kijelentette:
„folytatódik a moldvai csán-
gó magyarok oktatási prog-
ramja, a tanárok rendben
megkapják a fizetésüket és a
gyermekek is ugyanúgy részt
vehetnek a magyar órákon,
mint eddig”. 

Hegyeli: félreállítottak minket FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

A  Környezetvédelmi  és  Erdészeti  Minisztérium  
versenyvizsgát hirdet az alábbi állások betöltésére 

Idõpontok:  2012. február 10., 10.00  óra írásbeli vizsga és 2012. február 14. interjú.

1.  Tanácsadó, I. osztály, felsõ szakmai fokozat – Könyvelõség – Kifizetések Igazgatósága –

Általános Igazgatóság Környezetvédelemi Ágazati Operatív Program

2.  Értékelõ  és  vizsgáló  tanácsadó, I. osztály, asszisztensi szakmai fokozat – Költségvetési és

Elõrejelzési Hivatal – Általános Igazgatóság Környezetvédelemi Ágazati Operatív Program

3.  Tanácsadó, I. osztály, felsõ szakmai fokozat – Mûszaki és Ellenõrzési Szakosztály – Kohé-

ziós Alapok Igazgatósága – Általános Igazgatóság Környezetvédelemi Ágazati Operatív Prog-

ram

4.  Tanácsadó, I. osztály, felsõ szakmai fokozat – Monitorozási és Jelentési Szakosztály – Ko-

héziós Alapok Igazgatósága – Általános Igazgatóság Környezetvédelemi Ágazati Operatív

Program

5.  Tanácsadó, I. osztály, kezdõ szakmai fokozat – Szabálytalanságok Szakosztály – Struktu-

rális Alapok Pénzügyi Ellenõrzésének Igazgatósága – Általános Igazgatóság Környezetvéde-

lemi Ágazati Operatív Program

6.  Tanácsadó, I. osztály, kezdõ szakmai fokozat – Mûszaki és Ellenõrzési Szakosztálya – Ko-

héziós Alapok Igazgatóság – Általános Igazgatóság Környezetvédelemi Ágazati Operatív

Program

7.  Tanácsadó, I. osztály, kezdõ szakmai fokozat – Mûszaki és Ellenõrzési Szakosztály – Struk-

turális Alapok Igazgatósága – Általános Igazgatóság Környezetvédelemi Ágazati Operatív

Program

8.  Tanácsadó, I. osztály, felsõ szakmai fokozat – Monitorozási és Jelentési Szakosztály – Köz-

vetítõ Környezetvédelemi Ágazati Operatív Program, Galac

A jelentkezési iratcsomót nyolc napon belül lehet letenni a Hivatalos Közlönyben való meg-

jelenéstõl számítva. Helyszín: A Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium székhelye, Bd.

Libertãþii, 12. szám, 5. kerület, Bukarest, valamint a Közvetítõ Környezetvédelemi Ágazati

Operatív Program galaci székhelyén:  Portului utca, 23. szám, Mercur Hotel, 1. emelet, Galaþi.

A verseny menetérõl és a részvétel feltételeirõl, a bibliográfiáról, az idõpontokról, valamint

a szükséges iratokról a kiíró hivalal székhelyén lehet tájékozódni, valamint a www.mmediu.ro

honlapon.

Bármilyen más információ a versennyel kapcsolatban elérhetõ az alábbi telefonszámokon:

021-316 02 28, 0236-32 53 25.
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Tüntetéssorozat Európa-szerte a tiszai ciánszennyezés emlékére



Sipos M. Zoltán

A Kolozsvári Szépmûvé-
szeti Múzeum által meg-

hirdetett Fotográfia Hónapja
elsõ napján, tegnap négy tár-
lat is nyílt a kincses városban. 

A 200 éve született
Szathmári Pap Károly, a vi-
lág elsõ hadifotósa digitali-
zált és eredeti munkáit világ-
viszonylatban is premierként
a Bánffy-palotában mutatták
be. „Vissza kell utaznunk az
idõben 150 évet, és az akkori
technikai kontextusban kell
megértenünk Szathmárit:
úgy tudott fényképezni,
hogy a fényképek modelljei
természetesen viselkedtek a
kamera elõtt, ami egy mai
fotós számára is kihívás” –
mondta el Tóth István, a Ro-
mániai Fotómûvészek Szö-
vetségének elnöke a megnyi-
tón. A több teremben kiállí-
tott, összesen 150 Szathmári
Pap Károly-alkotás digitali-
zált változata mellett egy na-
pig a mûfaj „ínyencei” is
megtalálhatták a maguk
kedvtelését: Ördög Róbert
csíkszeredai magángyûjtõ jó-
voltából kizárólag tegnap
meg lehetett tekinteni a fény-
képész eredeti munkáinak
pár darabját, és egy korabeli
fényképalbumot is. „Ma már
biztosan tudható, hogy el-
lentmondásos személyiségû
alkotó volt, aki egyrészt fel-

rúgta korának képzõmûvé-
szeti konvencióit, és a fény-
képezéshez nyúlt mint esz-
közhöz, azonban fotóit nagy
elõvigyázattal, sokat retusál-
va készítette el. Úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy korában
avantgárd mûvész volt” –
méltatta a fotósok nagy õsét
Dan Breaz, a Szépmûvészeti
Múzeum muzeológusa. Az
ünnepélyes megnyitó elõtt a
Romániai Fotómûvészek
Szövetsége (AAFR), vala-
mint a Nemzetközi Fotószö-
vetség (FIAP) szervezésében
Szathmári nevéhez fûzõdõ
szimpózium zajlott, amely-
nek keretében többen átve-
hették a Nemzetközi Fotó-

szövetség által odaítélt mûvé-
szi díjakat. Így Dezsõ Már-
ton gyergyószentmiklósi,
Moldován Zsolt kézdi-
vásárhelyi, Tordai Ede ma-
rosvásárhelyi és Teutsch
Alpár csíkszeredai fotósok is
átvehették a mûvészkitünte-
téseket. A Romániai Fotó-
szövetség idén Nagy Lajos-
nak ítélte oda az Év Fotósa
díjat. A délután folyamán
még három kiállítás kínált
látnivalót: a Román és Ma-
gyar Fotósok Nemzetközi
Szalonja a Magyar Opera
elõcsarnokában várta a kí-
váncsi közönséget, míg késõ
délután a Bánffy-palota újabb
két tárlatnak adott otthont.

Az Év Fotója Országos Sza-
lon második kiadásán az el-
múlt év 10 katégóriában ké-
szült, legjobb száz alkotását
tekinthették meg az érdeklõ-
dõk. Az év legjobb fotójáért
járó elismerést idén Vasile
Venig vehette át. Markovici
Sebastian sajtófotó, Hrenciuc
Alexandru esküvõi fotó, va-
lamint Turtoi Bogdan termé-
szetfotó kategóriában vehette
át a Romániai Fotómûvészek
Szövetségének kitüntetését.
A Hazai Fotóklubok Kupája
Szalon megnyitóján idén a
sepsiszentgyörgyi Camera
Siculorum fotóklub is képvi-
seltette magát. A tárlatok feb-
ruár 18-áig látogathatók. 

Beszélgetõkönyv 
Albert Annamáriáról

Ma délután 6 órától a ko-
lozsvári EMKE Györkös
Mányi Albert Emlékházá-
ban (Republicii/Majális u.
5/1.) bemutatják a Korunk
kiadásában megjelent, Al-
bert Annamária operaéne-
kesnõ életútját ismertetõ
beszélgetõkönyvet. A
könyv szerzõje Benkõ Ju-
dit, elõszavát Guttman Mi-
hály írta.

A Szinetár–Bereczki-
duó Váradon

Holnap, csütörtökön 19
órától a nagyváradi szín-
házban lép fel a Szinetár
Dóra–Bereczki Zoltán szí-
nészpáros. A mûvészek
népszerû operett- és musi-
calslágereket adnak elõ.
Bereczki Zoltán színész,
énekes, a Budapesti Ope-
rettszínház tagja. Felesége,
Szinetár Dóra Jászai Mari-
díjas színmûvész, énekes,
tagja a Budapesti Operett-
színház mûvészeibõl ala-
kult Operett Angyalai for-
mációnak. A koncertre je-
gyeket a színház pénztárá-
nál lehet váltani.

Ez egy susogó levél

Ez a címe Máté Angi új
gyermekkönyvének, amelyet
pénteken, február 3-án dél-
után 5-tõl mutatnak be a ko-
lozsvári Gaudeamus köny-
vesboltban (Szentegyház –
Iuliu Maniu – utca 3.) A
Keszeg Ágnes illusztrációi-
val díszített könyvet mesés,
rajzolós, susogós interaktív
könyvbemutatón teszik von-
zóvá a gyermekek és szüleik
számára. A szerzõvel, vala-
mint az illusztrátorral Lász-
ló Noémi beszélget.

Orbán Balázsra 
emlékeznek

Orbán Balázsra, a „legna-
gyobb székelyre” emlékez-
nek a hétvégén Székelyud-
varhelyen. A székelyud-
varhelyi polgármesteri hiva-
tal és a Nyugdíjasok Önse-
gélyzõ Pénztára az író, tu-
dós, polihisztor születésének
183. évfordulója alkalmából
szervez ünnepi megemléke-
zést február 5-én, vasárnap
Székelyudvarhely központjá-
ban, az Orbán Balázs-szo-
bornál. A megemlékezésen
fellép a Balázs Ferenc Ve-
gyes Kar, beszédet mond
Bunta Levente, a város pol-
gármestere és Miklós Zol-
tán, a Haáz Rezsõ Múzeum
igazgatója. A Székelyföld le-
írása szerzõje az Udvarhely-
hez közeli Lengyelfalván
született 1830. február 3-án. 

Tárlat nyílik 
Csíkszeredában

Gaál József festõmûvész
kiállítása nyílik meg Csík-
szeredában pénteken, feb-
ruár 3-án. Az Új Kriterion
Galériában (Petõfi utca 4.)
március 8-áig megtekinthe-
tõ tárlatot  Vécsi Nagy
Zoltán mûvészettörténész
nyitja meg. 
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A magyar színházi éle-
tet hónapok óta feszült-

ségben tartó Új Színház-
ügy fordulóponthoz érke-
zett: Dörner György tegnap
reggel átvette a budapesti
Új Színházat Márta István
eddigi igazgatótól. Mint is-
meretes, a magát „nemzeti
radikálisnak” valló Dörnert
Tarlós István, Budapest fõ-
polgármestere nevezte ki az
intézmény élére, annak el-
lenére, hogy a szakmai tes-
tület a szintén pályázó
Márta Istvánt javasolta a
tisztségre. A leköszönõ
igazgató a társulattal teg-
nap Újvidékre utazott ven-
dégjátékra, így Dörner gya-
korlatilag üres színházat
vett át, az elsõ társulati
gyûlést csak csütörtökön
tudja megtartani. Márta
István ezekkel a szavakkal
búcsúzott a társulattól:
„Ezért, hogy így jártunk
mindannyian, én is felelõs
vagyok. Bocsánatot kérek a
társulattól és mindenkitõl,
ha az elkövetkezõ idõk nem
úgy sikerülnek, ahogy meg-
szokhattátok. Búcsúzóul
kívánok mindenkinek kitar-

tást, cinizmusmentes hitet
továbbra is a színházban,
bármi történjék.” 

A régi vezetõség tegnap át-
adta a megfelelõ okiratokat,
a színház pecsétjét és az igaz-
gatói iroda kulcsát. Pozsgai
Zsolt, aki szintén mától a
színház fõrendezõje, úgy nyi-
latkozott: repertoárt cserél-
nek. „Egy új vezetésnek az a
dolga, hogy azt mondja,
hogy bizonyos elõadásokkal
nem ért egyet” – fogalma-
zott. A színház profilváltás
elõtt áll, magyar színdarabok
kerülnek mûsorra – hangsú-
lyozta Pozsgai Zsolt.

Mint mondta, az elõadá-
sok szereposztása már elké-
szült, a társulat tagjaitól vár-
ják a választ arra, hogy el-
játsszák-e szerepeiket, szer-
zõdésüket meghosszabbít-
ják-e augusztus 1-jétõl. Po-
korny Lia és Gáspár Sándor
már nyilatkozott távozási
szándékáról. A színház mû-
szaki vezetõje, mûvészeti tit-
kára, dramaturgja, mûvésze-
ti vezetõje, valamint Szikora
János és Hargitai Iván ren-
dezõk a volt igazgató szerint
mától távoznak, és késõbb a
jelenlegi gazdasági igazgató
is követi õket. 

HIRDETÉS

Tegnap, a Fotográfia Hónapjának elsõ napján négy tárlat is nyílt a kincses városban

Dörner mától igazgató

Caragiale

Farsangkor
ÚMSZ

Caragiale-évet ünnepel-
nek idén szerte a világ-

ban, a legnagyobb román
drámaíró születésének 160.,
halálának 100. évfordulója
tiszteletére. A Kolozsvári
Nemzeti Színház február 4-
én este 7 órától mutatja be a
Farsangot (D’ale Carnavalu-
lui), Mona Marian rendezé-
sében. „Kétségbeejtõen aktu-
ális Caragiale világa ma is –
vallja a Farsangról a rendezõ-
nõ –, hisz bármely történel-
mi, kulturális vagy társadal-
mi körülmény Romániában
hétköznapjaink színpadára
állítja azokat a személyisége-
ket, akiknek prototípusait
Caragiale géniusza megra-
gadta.” A kettõs kerek évfor-
dulóra Caragiale-bélyegeket
is piacra bocsátottak a gyûj-
tõk számára. A Romfilatelia
által kibocsátott bélyegek
névleges értéke 5 lej. Ion Lu-
ca Caragiale 1852. január 30-
án (más források szerint feb-
ruár 1-jén) született Haima-
naléban, és 1912. június 9-én
halt meg Berlinben. 

A szerzõ felvétele

Márta István Dörner György

Négy tárlat Kolozsváron



F. I.

Közvetítheti a román közté-
vé a 2018-as és 2022-es fut-

ball világbajnokságot, miután a
Román Televízió Társaság
(SRTV) igazgatótanácsa tegnap
úgy döntött, a köztévé az Euró-
pai Mûsorszolgáltatók Szövetsé-
ge (EBU) égisze alatt mégis részt
vesz azon a liciten, amelyen el-
adják a közvetítési jogokat.
Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, január 18-án a köztévé
igazgatótanácsa leszavazta a lici-
ten való részvételt. Cosmin
Cernat, a köztévé sportrészlegé-
nek felelõse akkor arra szólította
fel „azokat az igazgatótanácsi
tagokat, akik megakadályozták a
liciten való részvételt”, hogy „a
nyilvánosság elõtt adjanak szá-
mot tettükrõl, amellyel a közté-
vét eltartó adófizetõket megfosz-
tották attól, hogy követhessék a
labdarúgó-világbajnokságot”.

„Alexandru Lãzescu elnök-ve-
zérigazgató úr egy új pénzügyi

konstrukcióval állt elõ és két kol-
légámat, akik a múltkor nemmel
szavaztak, sikerült meggyõznie”
– magyarázta a szavazás ered-
ményének hátterét lapunk meg-
keresésére Sebesi Karen Attila, a
köztévé igazgatótanácsának az
RMDSZ által delegált tagja. 

Még nincs 
semmire garancia

Sebesi lapunknak elmondta,
akárcsak az elmúlt alkalommal,
ezúttal is tartózkodott a szavazá-
son, ugyanis úgy gondolja, „a
százmillió eurós költségvetési hi-
ány sem morálisan, sem etikai-
lag, sem pedig anyagilag nem jo-
gosít fel arra, hogy aláírjunk egy
olyan szerzõdést, amelynek még
nem látjuk a végét”. A köztévé
igazgatótanácsának tagja hozzá-
tette: „még korai inni a medve
bõrére”, ugyanis ahogy az EBU
elveszítette az olimpia közvetíté-
si jogát, úgy a két futball-világ-
bajnokságét is elveszítheti. „Elvi

felhatalmazást adtunk a sport-
igazgatóság vezetõjének, hogy
holnaptól (mától – szerk. megj.)
tárgyalásokat folytasson a mû-
sorszolgáltatások szövetségével
annak érdekében, hogy a közté-
vé is közvetíthesse a meccseket”.
Sebesi Karen Attila lapunknak
korábban azt nyilatkozta, a lab-
darúgó világbajnokság közvetí-
tési jogainak megszerzése, illet-
ve sugárzása – lehet az utolsó
csepp abban a rengeteg adóssá-
got tartalmazó pohárban, amely
ha kicsordul, végleg bezárhatja
kapuit a TVR”.

Veszteséges mérkõzések

Amint arról lapunkban már
beszámoltunk, a SRTV száz-
millió eurós adósságot görget
maga elõtt – Alexandru
Lãzescu elnök-vezérigazgató a
HotNews.ro-nak adott interjú-
ban elmondta, hogy a köztévé
2011 elsõ félévét 53 millió lejes
veszteséggel zárta. (A köztévé

legutóbb 2005-ben könyvelt el
nyereséget, ám akkor sem érte
el a tízmillió eurós határt –
szerk. megj.) „A legnagyobb lyu-
kat kétségkívül a labdarúgás
okozza a költségvetésünkben”
– jelentette ki a HotNews.ro-nak
Lãzescu. Elmondása szerint az
UEFA Champions League
minden egyes mérkõzésének a
sugárzása (jogdíjakkal és pro-
dukciós költségekkel együtt)
félmillió euróba kerül a közté-
vének. „A reklámbevételek vég-
telenül kicsik – a költségek
mindössze 4-5 százalékát teszik
ki. Más szóval minden meccs
mínusz 96 százalékos hiány” –
fogalmazott a HotNews.ro-nak
adott interjúban a SRTV elnök-
vezérigazgatója. Arra is emlé-
keztetett, hogy míg 2009-ben
körülbelül nyolcmillió eurót
költött a köztévé a sportmûso-
rok közvetítésére, addig 2010-
ben közel húszmilliót, 2011-
ben pedig a 20 milliós határt is
túllépték. 
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Ambrus Attila, alias a Whiskys rabló immár
szabad. Azaz dehogy szabad... Mivel híresség,
már a dutyi kapujában szembevakuzták a
paparazzók, meghívta Fábry, és egyes hírek sze-
rint kereskedelmi tévék fényes médiakarriert jó-
solnak neki – már persze akkor, ha lesz elég esze
belefetrengeni a bulvár mocskába. A magyaror-
szági (kereskedelmi) média egy emberként ünne-
pelte a Whiskys szabadulását, aki végre igazi té-
mát szolgáltatott nekik plágiumgyanús állam-
fõkrõl és az EU Parlamentjében ledorongolt mi-
niszterelnökökrõl szóló, lapos, unalmas hírek
után. A világ azonban – szerencsénkre – tömve
van Whiskysekkel, akiket idõrõl idõre elõ lehet
rángatni a hivatalnoki bársonyfotelekbõl vagy a
börtönökbõl, és közönséget lehet szerezni a rová-
sukon, anélkül, hogy õk maguk szolgáltatnának
valamit (értéket???) a médiának vagy a közön-
ségnek. Amíg lesz el- vagy lebukó ember, addig
virágozni fog a sajtó.

(prier)

Kettõs tükör 
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* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
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Egyetem téri jelszavak, 
szabad fordításban

Tisztelt szerkesztõség! Sajnos a „Laptop”
rovat az interneten nem engedi meg a hoz-
zászólásokat, és a „Postafiók” rovatban
sem találtam közvetlen lehetõséget elkülde-
ni a véleményemet. Lenne egy pár ötletem
az Egyetem téri jelszavak „csengõ” lefordí-
tására:

„Diktatúra, úgy imádunk, / Vagy gyõ-
zünk, vagy odébbállunk!”, esetleg: „Dikta-
túra, szeretünk, / Vagy gyõzünk, vagy el-
megyünk!” A „lopós” jelszóra is van egy
változat: „Bocsánat, hogy nem termeltük
meg, / Amennyit ti elemeltetek!” Ion
Barbu karikatúrájának a szövegét is rímbe
lehet szedni: „– Mit akar a jókora / tö-
meg, az Egyetem tere? / – Az nem más,
mint az ön kopasz feje / és Udrea jókora
tompora!” 

Tisztelettel,
Nagy E. József

Mégsem vb-mentes a TVR

Megvásárolták a Dallas 
Pashamende helyszíneit

Egy holland egyesület megvásárolta Ko-
lozsváron azt az 5620 m2-es területet,
amelyre a Dallas Pashamendét ihletõ ci-
gánytelep épült. A cél egy „szép tábor”
építése az „elnyomott és diszkriminált”,
többnyire guberálásból élõ romák számá-
ra írja a CityNews információira hivatkoz-
va a Filmtett.ro. A román–holland
ProRroma Alapítvány tavaly is több házat
és egy óvodát épített az ironikusan a ko-
lozsvári Dallasként emlegetett pataréti te-
lepen. Az alapítvány célja egy közösségi
termet, mosdókat és osztálytermeket ma-
gába foglaló, kulturális célokat szolgáló
központ megépítése. 

✁

ÚMSZ

Másodfokon pert nyert Tõkés
László EP-képviselõ a

Ghimpele de Bihor elnevezésû lap-
pal, illetve Florin Budea újságíró-
val szemben a nagyváradi hetilap
2010 januárjában megjelent rá-
galmazó cikke ügyében. 

„Ismét sikerült Tõkés László
igazát bizonyítani. Január 26-án
a Bihar Megyei Törvényszék el-
utasította az újságot megjelentetõ
Voiculescu-klán fellebbezését és
módosította az elsõfokú döntést”
– jelentette be egy marosvásárhe-
lyi sajtótájékoztatón Kincses

Elõd, Tõkés László ügyvédje.
Mint ismeretes, a Ghimpele de

Bihor címû nagyváradi hetilap
2010. évi elsõ számában Florin
Budea újságíró a Tõkés, angajatul
Securitãþii (Tõkés a Securitate alkal-
mazottja) címû cikkében azt állí-
totta: Tõkés László a kommunis-
ta titkosszolgálat, majd a magyar-
országi titkosrendõrség embere
volt, sõt: a mai napig az. Bár Kin-
cses Elõd már elsõfokon egyértel-
mûen tisztázta Tõkés Lászlót,
miután az értesülés forrásaként
megnevezett szekustiszt a bírósá-
gon tett tanúvallomásában tagad-
ta, hogy õ errõl nyilatkozott vol-

na az újságírónak. A másodfokú
ítélet szerint az egykori püspök
1000 lej kártérítésre jogosult,
amit Tõkés az erdélyi magyar saj-
tóból hiányzó tényfeltáró újság-
írás bátorítására ajánl fel. Krónika
erdélyi napilappal közösen egy
ilyen jellegû pályázatot hirdet
meg, amelynek az elsõ díját ez az
1000 lej képezi. Tõkés Lászlónak
egyébként nem ez az elsõ sajtópe-
re – 2001-ben az AP hírügynök-
ség tudósítója, Alison Mutler el-
len indított pert, amiért az Tõkés
és a Szekuritáté kapcsolatairól írt.
A bíróság azonban nem találta
vétkesnek a tudósítót. 

Megnyerte Tõkés a sajtópert

Hírösszefoglaló

Gundel Takács Gábor, az
MTV mûsorvezetõje lett a

2011-es Év Médiaszemélyisége
a Blikk olvasóinak szavazatai
alapján. A Maradj Talpon címû
mûsor mûsorvezetõje a január
14-én szervezett Médiabálon
szintén elnyerte a 2011 Média-
személyisége díjat. A Blikk olva-
sói az Év Mûvészének Eszenyi
Enikõ Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színésznõt, a Vígszínház
igazgatóját választották, a Jövõ
Reménysége pedig Máté Bence
természetfotós, aki a BBC
Wildlife Magazin és a Londoni
Természettudományi Múzeum
pályázatán elnyerte az év ter-
mészetfotósa címet. Gundel Ta-
kács Gábor az 1800-as években
is vendéglátással foglalkozó
híres família leszármazottja, õ
maga azonban nem tud fõzni.
Saját bevallása szerint négyszer
felvételizett a színmûvészetire
sikertelenül, majd 1983-ban a
megújult TeleSportnál kapott ál-
lást. Itt vette fel a Gundel nevet,
miután az MTV sportosztályán
dolgozott még egy Takács Gá-
bor.

1991–1997 között a Rádió
Bridge munkatársa volt.
1993–1998 között õ vezette a Já-
ték határok nélkül címû vetélke-

dõt. 1996–2000 között az
Eurosport magyar adásának volt
a munkatársa. 1998-tól 1 évig a
Tenisz magazin fõszerkesztõje is
volt. 1999-tõl a Danubius Rádió
mûsorvezetõje. 2000-tõl a Sport 1
TV-n is szerepel. 2007-ben tért
vissza a Magyar Televízió képer-
nyõjére, sportkommentátori

munkái mellett több sikeres pro-
dukció mûsorvezetõje, jelenleg a
Maradj Talpon címû televíziós ve-
télkedõt vezeti. A Színes Bulvár
Lapnak adott interjújában el-
mondta, nem izgatja a nézettség,
csak az, hogy élvezzék a nézõk a
mûsort. „A szerzõdésem kiköti,
hogy az MTV egy bizonyos né-

zettség alatt – ezt százalékban
határozzák meg – megszüntet-
heti a mûsorom. E tekintetben
nyilván érdekelnek az adatok, de
ez nem mehet a saját értékrend-
szerem szerinti minõség rovásá-
ra. Nekem például nagyon fon-
tos az is, hogy a mûsor tetsszen a
feleségemnek” – mondta. 

Gundel az év médiaembere

Gundel Takács Gábor (jobbra), a 2Ö11-es év médiaszemélyisége sportkommentátorként kezdte pályafutását



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.55 Napló
11.00 Tudásakadémia–
Junior
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Retrock: Demjén
Ferenc 1993
14.40 Mérföldkövek...
15.15 Kamaszkorunk 
legszebb nyara
15.40 Esély
16.05 KorTárs
16.35 Aranymetszés
17.25 Mindentudás 
Egyeteme
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)
19.10 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes 
szerelem (am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
23.20 Maradj talpon!
23.15 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.00 A Szövetség (ism.)
0.50 Az Este
1.25 Megállt a vonat
(szovjet filmdráma, 1982)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 80 nap alatt a Föld
körül (1. rész) 13.00 A min-
taférj (kanadai thriller)
14.45 Elsőszülött (ame-
rikai thriller) 16.40 Enniva-
ló a csaj (amerikai roman-
tikus vígjáték) 18.25 Gagyi
mami (amerikai-német
vígjáték) 20.15 Logan
bosszúja (amerikai akció-
film) 22.00 Ballistic: Rob-
banásig feltöltve (amerikai
-német akciófilm) 23.35 Az
ügynökség (amerikai film-
dráma, 2006)

FILM+

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai 
magazinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi 
információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.45 Az elátkozott malom
10.30 Kárpát Expressz
16.00 Híradó 16.15 Hit-
élet 16.35 Kárpát Exp-
reszsz 17.00 Népzene
17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.50 Egészséges per-
cek 18.00 A kutakról
18.30 Híradó 19.00 Har-
gita magazin 19.30 Hír-
adó 20.00 Tájkép 20.30
Made in Hungary 21.00
Híradó 21.30 Értékeink
21.45 Zene 22.00 Vasba
öntött történelem   

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.30 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Esmer-
alda (sorozat) 15.30 Érzé-
ki ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Csip-
kerózsika (amerikai-izraeli
mesefilm) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva Lu-
na (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30 Tisz-
tességtelen ajánlat (ameri-
kai romantikus dráma)
23.30 Szerelemkönnyek
(sorozat)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal – D Hírek 13.15
Légy az enyém 14.45
Teleshopping 15.15 Vég
nélküli ének (sorozat)
16.45 Célpontban – szóra-
koztató magazin 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D Hí-
rek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 Találd
meg a családomat 22.30
Cancan Tv 0.30 Hírek 1.30
Találd meg a családomat
(ismétlés)
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7.35 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Emma
(angol sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Horvát krónika
12.30 Ecranul Norstru
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.10 Élő népzene
15.40 Arcélek (ism.)
16.10 TÉRkép ráadás
16.40 Az állatok nyelve
17.10 Ízőrzők: 
Kiskunhalas
17.40 Valóságos 
kincsesbánya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Nyolc évszak 
(magyar sor.)
22.30 Híradó
22.40 A belgrádi Fantom
(szerb-magyar-bolgár 
akcióf., 2009)
0.00 Dunasport
0.05 Koncertek 
az A38 hajón
0.55 Eladott életek
2.00 Térkép (ism.)

TV2, 22.05 
Drakula halott és élvezi  

Drakula a világ legveszélyesebb teremtménye, aki meglátja,
meghal - a nevetéstől. Kikászálódik odvas koporsójából pók-
hálós pincéje mélyén és elindul vadászni. Ám a vadász kön-
nyen válik prédává, a modern tudomány vívmányaival fel-
vértezett kutató prédájává. A valaha rettegett gróf mára ki-
csit kijött a gyakorlatból, néha melléharap. Mindent meg-
tesz, hogy ismét jéggé dermedjen az, aki összeakad vele. 

DUNA Tv, 22.40 
A belgrádi Fantom  

Belgrád, 1979. Amíg Tito elnök Kubában egy nemzetközi érte-
kezleten vesz részt, egy rejtélyes fantom kelti fel a város figyel-
mét. Egy lopott fehér Porschén elképesztő kaszkadőr bemuta-
tót tart. Amikor elterjed a rendőrséggel folytatott macska-egér
játék híre, az emberek éjszakánként összegyűlnek, hogy meg-
nézzék. A Fantom a rádióban nyilvánosan kihívja a rendőrsé-
get, hogy próbálják meg elfogni.    

m1, 23.55 
Shrink - Dilidoki kiütve  

Henry Carter régóta a világ leghíresebb színészeit kezeli, kik
belefáradtak abba, hogy rajongóik állandóan átlépik komfort-
zónájukat. Legtöbb idejét az egyszerepes színésznővel, egy if-
jú forgatókönyvíróval, és egy szuperügynökkel tölti, s bár jól
keres, nem találja helyét a rengeteg frusztráció közepette. El-
ső jószolgálati eseteként egy zűrös tinédzsert kap a nyakába.   

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.10 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa 
teknőcök újabb kalandjai,
Boci és Pipi, Star Wars
8.40 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
11.15 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
15.10 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
16.10 Sue Thomas - 
FBI (am. sor.)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.25 Sarokba 
szorítva 
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) – 
Összefoglaló
23.10 Dr. Csont 
(amerikai krimisor.)
Utána: RTL hírek
0.20 Tudorok 
(ír-kanadai- amerikai sor.)
1.30 Reflektor 
Sztármagazin
1.45 Infománia

10.10 Miami Vice (is-
métlés) 11.10 Fertőzésve-
szély (amerikai thriller,
1992) 12.55 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája
13.50 Monk (sorozat)
15.40 CSI: A helyszínelők
(sorozat) 16.35 Nyomtala-
nul (sorozat) 18.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 Gor-
don Ramsay 20.20 Jóbará-
tok (sorozat) 21.15 Két pa-
si (ismétlés) 22.10 CSI
(amerikai-kanadai sorozat)
23.05 Esküdt ellenségek:
Los Angeles (krimisorozat)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.30 Pon-
tos sportidő 14.00
Prosport óra 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
Europa League gólok
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Elimination Chamber
1.00 Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.10 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
11.00 Rafinált bűnösök
(magyar tévéf., 1984)
12.10 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.) 
(ism.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Slovenski Utrinki
14.25 Kvartett
14.55 Angi jelenti – 
A láthatatlan repülőtér
15.25 Négy szellem
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes 
szerelem (am. sor.)
17.50 MM
18.45 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.00 Fábry
23.20 Az Este
23.55 Shrink – 
Dilidoki kiütve 
(am. dráma, 2009)
1.35 Sporthírek
1.45 Család csak 
egy van (ism.)
2.30 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia, nap 
mint nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasor.)
11.25 Az ember és 
az idő (ism.)
12.20 Ha újra 
szeretné nézni
12.40 A palota 
legendái:  király 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40,
Lottó 6/49

18.25 A palota 
legendái:  király 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te! 
(live)
22.10 A Román 
Televízió 
dokumentumfilmjei
23.20 Városi kaland
0.15 Professzionisták
(talk show)
1.15 Népi hagyaték
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

5.00 Nevess csak! 
(amerikai sor.) 
(ism.)
6.00 Happy Hour – 
szórakoztató műsor 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 Armageddon 3 -
Földindulás 
(amerikai-kanadai 
akciófilm, 2006) (ism.)
12.00 Fiatal és 
nyugtalan 
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Főnök 
inkognitóban 
(francia vígjáték, 1966)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour -
Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Vas lovag 
(angol-amerikai
akciófilm, 2011)

22.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 CSI: Miami 
helyszínelők 
(amerikai krimisor.)
0.00 Vas lovag 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné – 
Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? – 
Dan Negru 
szórakoztató műsora
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés – talk 
show Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Anakonda 2.: 
A véres orchidea 
(amerikai horror, 2004)
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös 
show – Dan 
Capatos műsora
1.00 Anakonda 2.: 
A véres orchidea 
(ism.)
3.00 Híradó, Sport 
(ism.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
(ism.)

7.00 Mindent 
az anyákról (ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Levintza 
bemutatja (ism.)
10.30 A cseresznye 
a tortán - reality show
11.30 Teleshopping
12.00 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek 
találkozása (indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán - reality show
20.30 Horia akadémiája
21.45 Idősek 
és nyugtalanok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 A sárkány tánca
(szingapúri 
filmdráma, 2008)
1.30 Hírek (ism.)

5.40 Mocsári favágók -
Pokoli hét
6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült? –
Alumínium hajók, 
alpesi kürtök, 
luxus órák
10.00 Sci-Fi 
tudomány – 
Robotok
10.30 Hogyan 
csinálják? – 
Épületek, 
villanyoszlopok, 
léggömbgyártók
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág – 
Norvégia
13.00 Autókereskedők -
Ferrari 308 GT4
15.00 Hogyan 
csinálják? – 
Víz/LED-ek/Ferrari
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők -
Lexus LS400
21.00 Hogyan készült?
22.00 Óriás költöztetők
23.00 Aranyláz 
Alaszkában
0.00 Autókereskedők –
Range Rover
1.00 Autókereskedők 
újratöltve - Mazda MX-5
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben

6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser és 
a farkasok (sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.00 Topping (ism.)
9.10 Drágakövek 
2. Rész (ism.)
10.45 Egészségpasztilla
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlamenti 
pártok fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser és 
a farkasok 
(am.-kan. sor.)
16.55 Egészségpasztilla
17.00 Vallomások
17.15 Műkorcsolya 
EB Anglia 2012 – 
rövid program, férfiak 
(élő közvetítés)
18.30 Drágakövek 
(am. tévéf., 1992) 
2. Rész
20.05 Egészségpasztilla
20.15 A divat világa
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 It zon@
23.35 Bogaras ember
(am. horror, 2006)
1.25 Az utolsó tél 
(amerikai-izlandi 
horror, 2006) 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Művelő-
dési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő 12.45
Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00 Híradás,
KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hírek 17.55 A nap
hírei röviden   Kolozsvári rádió  

CSÜTÖRTÖK
2012. február 2.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

6.25 Teleshop
7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.25 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 Meteor 
(amerikai sor.)
14.10 Marina 
(mexikói- amerikai sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz 
krimisorozat)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(amerikai - mexikói 
sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.05 Drakula halott 
és élvezi 
(amerikai-francia 
vígjáték, 1995)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Aktív
A TV2 magazinja
0.50 Tények Este
1.25 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok



Ma Ignác és Kincsõ napja
van.
Az Ignác a latin Ignatius
név rövidülése. Eredete és
jelentése ismeretlen, de
kapcsolatba szokták hozni
a latin ignis (tûz) szóval. 
A Kincsõ nõi név Jókai
Mór alkotása A jövõ század
regénye címû mûvében, bár
ott helynévként szerepel, az
elképzelt õshaza magyar
formájú neve, aminek a kí-
nai változata Jókai szerint
Kin-Tseu. A helynévbõl a
20. században vált nõi név.
Holnap a Karolina és az
Apor nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1886 – Megkezdi mûkö-
dését a Magyar Királyi Pos-
tatakarékpénztár. 
•1946 – A nemzetgyûlés el-
fogadja a Magyarországot
köztársasággá kinyilvánító
1946. évi I. törvénycikket,
Tildy Zoltánt a II. köztársa-
ság elnökévé választják, a
kormányfõi megbízatást
Nagy Ferenc kapja meg.
• 1955 – Nagy Imre köny-

nyebb infarktust kap, ennek
ürügyén gyakorlatilag házi
õrizetbe kerül, így távol
tartják a politikától.

Vicc
Skót kisfiú pénzt kér az apjá-
tól.
– Apa, adsz öt fontot?  
– Mennyit mondtál kisfiam,
négyet? Minek neked három?
Elég lesz neked kettõ! Nesze
itt van egy!

Recept
Sajtrolád cukkinivel
Hozzávalók: 25 dkg kecs-
kesajt, 2 kisebb cukkini, 25
dkg baconszalonna, friss
oregánó.
Elkészítése: A sajtot fel-
kockázzuk, a cukkinit pe-
dig meghámozzuk és vé-
kony szeletekre vágjuk. Ez-
után a baconszeleteket ki-
terítjük, mindegyikre cuk-
kinit és sajtot teszünk. Ízlés
szerint oregánót szórunk
rá, majd az egészet felte-
kerjük. Végül a tekercseket
kisütjük, és már kínálhat-
juk is.

2012. február 1., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nehezen tud úrrá lenni változta-
tási kényszerén. Mielõtt újabb
ugrásra készülne az ismeretlen-
be, hallgassa meg társa, vagy üz-
lettársa, jóakarója érveit is. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A délelõtt folyamán még a jegyé-
ben tartózkodó Hold hatására
szokatlan flörtölésbe kezdhet.
Meglehet, még a saját társát is
megpróbálja elcsábítani.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha a karrierje építésén töri a fe-
jét, akkor a nõi fõnökökre most
jobban alapozhat, mint a férfiak-
ra. A segítség néha kifejezetten
onnan jön, ahonnan nem is szá-
mított volna rá. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A baráti kapcsolatai sokkal töb-
bet jelentenek önnek annál, sem-
hogy holmi ostoba viták miatt
feladná õket. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A karrierépítés és a család talán
most kevésbé férnek össze, mint
valaha. Mégis, meg kell értetnie
a családjával, hogy az õ érdekük-
ben is lett olyan törtetõ. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Apróságokból nem kell nagy
bajt kavarnia. Legyen higgad-
tabb, és vegye elõ jól ismert hu-
morérzékét. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Köhögõssé, taknyossá válhatott
az utóbbi idõben. Ha eddig nem
tette volna, ideje lenne kicsit job-
ban odafigyelni az egészségére.
Vegyen masszázsbérletet!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ha eddig nem élt volna vele, ak-
kor ma biztosan találkozhat ál-
mai asszonyával / emberével.
De az is elõfordulhat, hogy ma
végre a szokott társában találja
meg az idillt. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Mindig ön viseli a terheket, de ez
így nem mehet tovább. Vegye elõ
a kurázsiját, és üljön le beszélge-
tésre a családjával. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Boldogító órákat hozhat önnek
egy új szerelem. A régi biztosan
nem segít már, a lemondás vi-
szont igen. Az élet mindig az új-
ban nyer frissességet. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szervezõs, tervezõs, beszélgetõs
idõszakot él át. A racionális dol-
gok most fontosabbak, mint az
érzelmiek. Sõt, az utóbbiak szin-
te riasztják is.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kimerültnek érzi magát: így is
van, hisz nagyon sok terhet vett
magára, a dolgai már kezdenek
elúszni. Mielõtt teljes lenne a ká-
osz, próbálkozzon meg a selejte-
zéssel. 

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Az életben minden tragédia kö-
rül van valami mulatságos, és
minden mulatságos körül van
valami tragédia. A legtöbb tra-
gédia és nyomorúság nevetsé-
ges hibákból és még nevetsége-
sebb helyzetekbõl születik.
Minden, ami nevetséges ezen a
világon, magában hordozza a
tragédia lehetõségét, ezért légy
bölcs, ha nevetségessel találko-

zol. Hasonló módon a mulatsá-
gos dolgok sokszor nagyon ko-
moly dolgokat takarnak el. Soha
semmi nincs önmaga ellentéte-
ként, és ez különösen nyilvánva-
ló a szélsõséges helyzetekben.
Tartózkodj a szélsõségektõl, és
mindig légy kész sírni az öröm-
ben és örömet adni a bánatban.
Ez nemcsak egyensúlyt teremt,
de hasznossá is tesz téged.   

Gondolatjel Visky István rovata
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Alain Prost fennállása
elsõ nemzetközi autó-

sportsikeréhez segítette a
Daciát, amelynek Lodgy-
gépével megnyerte a Tro-
phée Andros 2011–2012-es
kiírását. A négyszeres For-
ma–1-es világbajnok francia
óriási csatában múlta felül a
Skodával versenyzõ Ben-
jamin Riviere-t.

„Nem volt más választá-
som, nyernem kellett” –
mondta a verseny után
Prost, aki egy csapatban ver-
senyzett fiával, Nicolas-val.
Az 56 éves Prost 823 ponttal
zárta a 15 futamból álló sze-
zont, öt egységgel elõzte
meg Riviere-t. Prost har-
madszor nyert Trophée
Androst, miután 2007-ben
és 2008-ban a Toyotát segí-
tette gyõzelemre.

A mostani mezõny olyan
korábbi F1-es pilótákat vo-
nultatott fel, mint az összetett

negyedik helyén végzõ fran-
cia Olivier Panis és a 12. po-
zícióban záró kanadai
Jacques Villeneuve. 

Utóbbi kertelés nélkül tá-
madta ki a rendezõket, akik

szerinte „elintézték, hogy
Prost nyerjen.” A zárófutam
elsõ kanyarjában Villeneuve
belsõ körön próbálta meg-
elõzni az elsõ rajtkockából
indult franciát, aki meglepe-

tésében egy hóbuckának ve-
zette a Dacia Lodgyt. A ka-
nadai manõverét szabályta-
lannak ítélték, a mezõnyt új-
ra indították, Prost pedig
sebtiben megjavított autóval

startolt újra, amit tilt a sza-
bályzat. „Rádöbbentem,
hogy nem Andros-, hanem
Alain Prost-trófeán vettem
részt … ez nem sport” – do-
hogott Villeneuve a Radio
Monte Carlo hullámhosz-
szán. 

A második helyen végzett
Benjamin Riviere is bírálta a
versenybírák döntését, amely
engedélyezte Prost újboli el-
indulását. „Azt hiszem, min-
denki számára világos, hogy
az Andros-trófeát én nyer-
tem” – fogalmazott a francia.
Prost csak annyit mondott,
hogy az õt ért támadások
fairplay és intelligencia hiá-
nyáról árulkodnak. 

Prost tavaly is Daciát veze-
tett az Andros-trófeán, s má-
sodik lett a Dusterrel. Az
1990-ben lérte hozott Tro-
phée Andros egy hagyomá-
nyos verseny sorozatgyártású
és elektromos meghajtású
jármûvek számára, kétnapos
rendezvény, amelynek szaka-
szait  havon és jégen teljesítik
a résztvevõk. 

A döntõ küszöbén 

A HSC Csíkszereda maga-
biztos gyõzelmeket aratott a
vendég Miskolci JJSE felett
a magyar-román jégkorong-
bajnokság, a MOL Liga elõ-
döntõjében. 4-2 és 7-1. Nem
botlott a Dab.Docler sem:
10-3 és 5-4 Dunaújvárosban
a Brassói Corona Fenestelá-
val. Az egyik csapat harma-
dik sikeréig tartó párharcok
állása tehát 2-0, csütörtökön
Miskolcon, illetve Brassóban
folytatódnak a sorozatok. 

Megnyírbált támogatás

Kilencvenmilliót kért, 30,
968 millió (új) lejt kapott a
költségvetésbõl a Román
Olimpiai Bizottság (COSR).
A sporttevékenység támoga-
tásához szükséges 63,5 mil-
lió helyett 7,64 millió áll a
COSR rendelkezésére. Octa-
vian Morariu elnök szerint
ez elfogadhatatlan éppen az
olimpia évében és több mint
valószínû, hogy a különbözõ
szintû utánpótlás-nevelõ köz-
pontok fogják megsínyleni.

Prost vitatott Daciás sikere

Tenisz

T. J. L. 

Február elsõ napjaiban a
férfi tenisz-Davis-kupájá-

nak nõi megfelelõje, a Fed
Kupa kerül elõtérbe – min-
den szinten megindul a küz-
delem. 

Az Euro-afrikai zóna I.
csoportja mérkõzéseinek az
izraeli Eliat ad otthont mától
szombatig. Négy csoportban
játszanak, Románia a D be-
tûjelû kvartettben szerepel
Lengyelország, Horvátor-
szág és Luxemburg oldalán. 

Sever Dron edzõ eredetileg
a Simona Halep, Irina-
Camelia Begu, Alexandra
Dulgheru, Monica Nicules-
cu négyesnek szavazott bizal-
mat, de mert utóbbi kettõ
megsérült az Australian
Openen, Mihaela Buzãrnes-
cuval helyettesítette õket. A
Halep–Begu–Buzãrnescu
hármastól csoportgyõzelmet
várnak. 

Az A csoportban Észtor-
szág, Ausztria és Bulgária, a
B-ben Svédország, Magyar-
ország, Görögország és
Bosznia–Hercegovina, a C-
ben pedig Hollandia, Nagy-
Britannia, Izrael és Portugá-
lias küzd a feljutásért. A kör-
mérkõzések után a négy cso-
portgyõztes A-C és B-D pá-
rosításban csap össze szom-
baton, a két nyertes pedig ott
lehet a Világcsoport második
vonalának play offjában. 

Barátosi Levente magyar
szövetségi kapitány csapatá-
ban Babos Timea, Jani Luca
Réka, Marosi Katalin és
Vaszilisza Bulgakova kapott
helyet. 

Pénteken és szombaton az
elit nyolc csapata mutatkozik
be a 2012-es idényben. A
mûsor: Moszkvában: Orosz-
ország (Marija Sarapova,

Szvetlana Kuznyecova, Nagy-
ja Petrova, Jekatyerina Ma-
karova)–Spanyolország (Ma-
ria Jose Martinez Sanchez,
Cartla Suarez Navarro,
Arantxa Parra-Santonja, Nu-
ria Llagostera Vives). Char-
leroi-ban: Belgium (Yanina
Wickmayer, Kirsten Flip-
kens, Tamaryn Hendler, Ali-
son van Uytvanck)–Szerbia
(Jelena Jankovics, Bojana
Jovanovszki, Alekszandra
Krunics, Natalija Kosztics).
Biellában: Olaszország (Fran-
cesca Schiavone, Flavia Pen-
netta, Sara Errani, Roberta
Vinci)–Ukrajna (Katyerina
Bondarenko, Leszja Curen-
ko, Olga Szavcsuk, Julija Bej-
gelzimer). Berlinban: Német-
ország (Sabine Lisicki, Julia
Görges, Angelique Kerber,
Anna-Lena Grönefeld)–
Csehország (Petra Kvitová,
Iveta Benesová, Barbora
Zahlavová Strycová, Lucie
Hradecká).

A Világcsoport második
vonalában Egyesült Állam-
ok–Fehéroroszország-, Ja-
pán–Szlovénia-, Szlová-
kia–Franciaország- és
Svájc–Ausztrália-találkozó-
kat rendeznek, a négy gyõz-
tes jut fel az elitbe. 

Román és magyar 

erõpróba a Davis-kupában

A négyszeres Forma–1-es világbajnok Alain Prost Dacia Lodgyjával megnyerte a Trophée Andros díjat

Tenisz

Turós-Jakab László  

Az idény elsõ Grand
Slam-tornáján, az Aust-

ralian Openen diadalmasko-
dó fehérorosz Viktorija
Azarenka hétfõn hivatalosan
is átvette a vezetést a nõi teni-
szezõk világranglistáján.
„Vika” a huszonegyedik vi-
lágelsõ a rangsor 37.  éve író-
dó történelmében és az elsõ
fehérorosz. Azarenka honfi-
társnõje, Natasa Zvereva volt
ugyan világelsõ, de csak a pá-
rosoknál, a 90-es évek végén.  

A nõi profi tenisz elsõ vi-
lágelsõje az amerikai Chris
Evert volt, aki 1975. novem-
ber 3-ával kezdõdõen 15 hetet
ült a képzeletbeli trónon. A
német Steffi Graf, hosszabb-
rövidebb idõre nyolcszor volt
világelsõ, összesen 377, meg-
szakítás nélkül pedig 186 hé-
tig. Immár Azarenka nyomá-

ban, a cseh Petra Kvitová
(7690) megõrizte második
helyét, míg a melbourne-i fi-
nálét elveszítõ orosz Marija
Sarapova (7560) egy pozíciót
javítva korábbi helyezésén a
harmadik. 

A korábbi éllovas dán
Caroline Wozniacki (7085) a
dobogóról is leszorult, de ne-
gyedik helyét egy darabig
nem fenyegeti veszély.
Wozniacki 49 hetet volt a
WTA-rangsor éllovasa és az
ötödik, akinek világelsõként
nem sikerült egyetlen Grand
Slam-tornát sem nyernie.
Korábban a belga Kim
Clijsters, a francia Amelie
Mauresmo, a szerb Jelena
Jankovics és az orosz Dinara
Szafina vezete a világrang-
sort anélkül, hogy GS-tornát
nyert volna. Utólag ez Clij-
stersnek és Mauresmónak si-
került, a többiek viszont so-
sem nyertek Australian
Opent, Roland Garrost,

Wimbledont vagy US Opent.   
Az aktuális világrangsor-

ban a legjobb 100 között to-
vábbra is öt román játékos
van, Monica Niculescu a 32.,
Irina-Camelia Begu a 45.,
Sorana Cârstea az 54.,
Simona Halep a 60., Ale-
xandra Dulgheru pedig a 61.
Alexandra Cadanþu a 112.,
de csak 40 WTA-pont vá-
lasztja el a Top 100-tól. 

A legjobb magyar az auszt-
rál nyílt bajnokságon harma-
dik fordulóig jutó Arn Gréta,
aki a 92. helyrõl a 76.-ra lé-
pett elõre.

A hölgyek ezen a héten pi-
hennek, kivéve a Fed Kupá-
ban érdekelteket. Február 6-
ától kezdõdõen Párizsban és
a thaiföldi Pattayában ren-
deznek WTA-tornát. 

A férfiaknál minden idõk
leghosszabb Grand Slam-tor-
nadöntõjének eredménye
nem változtatott semmit a vi-
lágrangsor felsõházában. To-

vábbra is a sorozatban har-
madik, pályafutását tekintve
pedig ötödik Grand Slam-
tornáján diadalmaskodó No-
vak Djokovics (13.630 pont)
vezet a Melbourne-ben zsi-
nórban harmadik GS-
fináléját elveszítõ spanyol
Rafael Nadal (10.435) elõtt.
A Melbourne Parkban drá-
mai csatákban elõdöntõt bu-
kók közül a svájci Roger
Federer (8010) a harmadik, a
skót Andy Murray (6900) pe-
dig a negyedik helyen áll. 

Öt helyet rontva korábbi
helyezésén, Victor Hãnescu a
legjobb románként most a
95., Kellner Ádám pedig leg-
jobb magyarként a 291.

Ezen a héten három város-
ban gyûjtik az ATP-pon-
tokat, a franciaországi Mont-
pellier-ben, a horvát fõváros-
ban, Zágrábban és a chilei
Vina del Marban is fedett
pályán, kemény borításon
játszanak. 

Azarenka a huszonegyedik 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A spanyol Primera Divi-
sión 20. fordulójának

hétfõ esti zárómérkõzésein az
Atlético Madrid 1-0-ra nyert
az Osasuna otthonában, és
feljött a táblázat hetedik he-
lyére. A Real Madrid (52
pont) vezet a Barcelona (45),
a Valencia (36), a Levante
(31) és az Espanyol (31) elõtt. 

Az olasz Serie A-ban 20.
forduló után a Juventus (44
pont) vezet az AC Milan
(43), az Udinese (38), a
Lazio (36) és az Interna-
zionale (35) elõtt. 

A német Bundesligában
19. forduló után négy csapat

küzd reális esélyekkel a baj-
noki címért, a Borussia Dort-
mund (40), a Schalke 04 (40),
a Borussia Mönchenglad-
bach (39) és a Bayern Mün-
chen (37).   

A francia Ligue 1-ben 23.
forduló után a Paris Saint-
Germain (46) három hosz-
szal áll a Montpellier elõtt, a
címvédõ OSC Lille 39, az
Olympique Lyon 38, az
Olympique Marseille 36 pon-
tot gyûjtött. 

Hétszáz nap és 55 vereség
nélküli mérkõzés után botlott
az FC Porto, amely 3-1-re ka-
pott ki a Gil Vicente otthoná-
ban. Közben a listavezetõ
Benfica 2-1-re nyert idegen-
ben, és immár öt ponttal ve-
zet a portugál élvonalban. 

Elszenvedte elsõ vereségét
a társházigazda Egyenlítõi-
Guinea az Afrikai Nemze-
tek Kupáján. Az A csoport
utolsó fordulójában Zambiá-
tól kapott ki 1–0-ra, így elve-
szítette az elsõ helyet is. A
csoport másik meccsén Líbia
2-1-re legyõzte Szenegált,
amely pont nélkül zárta a
kontinensviadalt.

Elefántcsontpart mind a
három meccsét megnyerve
jutott ki a B csoportból Szu-
dánnal együtt. Utóbbiak 42
év után kerültek a legjobb
nyolc közé, egyben az elsõ
gyõzelmüket aratták 1970
óta. Eredmények: Szudán–
Burkina Faso 2-1 és Elefánt-
csontpart–Angola 2-0. Az el-
sõ két negyeddöntõ párosítá-

sa: Zambia–Szudán, Elefánt-
csontpart–Egyenlítõi-Guinea.

Az angol FA-kupa negye-
dik fordulójának utolsó mér-
kõzésein: Arsenal–Aston Vil-
la 3-2 és Sunderland–Mid-
dlesbrough (II. osztály) 1-1.
Utóbbi mérkõzést újrajátsz-
szák, a továbbjutó az Arse-
nallal találkozik az 5. fordu-
lóban. A további párosítás:
Liverpool–Brighton & Hove
Albion (II. oszt.) Everton–
Blackpool (II.) (vagy Shef-
field Wednesday), Chelsea–
Birmingham City (II.),
Crawley Town (IV.)–Stoke
City, Stevenage (III.)–Totten-
ham Hotspur, Norwich City
–Leicester City (II.), Millwall
(II.) (vagy Southampton)–
Bolton Wanderers. 

Megugrott a Real Madrid

Mihaela Buzãrnescu
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