
Fokozott óvatosságra intik a szakemberek a gazdákat a mezõgazdasági munkálatok megkezdé-
sekor, mivel Európa-szerte terjednek a hamisított gyomirtók és növényvédõszerek. Az ellenõr-
zésekkel megbízott hatóságok fokozott készültségben vannak, ám eszközeik kevésnek bizonyul-
nak a csalók ellen. A nemzetközi „vegyszermaffiával” szemben az Europol is nehezen tudja
felvenni a harcot. Míg a hamisításból egyesek milliókat facsarnak ki, a mérgezõ „koktélok”
drasztikus hatással vannak a növényekre, és a fogyasztók életét is veszélyeztethetik. 6. oldal 

Bemutatkozott tegnap este az
a két jelölt, aki a kolozsvári

Babeº-Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) magyar tagozata vezetõi
tisztségéért verseng a jövõ hétfõn
tartandó választásokon. Nagy

László fizikus és Soós Anna ma-
tematikus a felsõoktatási intéz-
mény központi épületében tartott
fórumon ismertették elképzelései-
ket a tagozat és az egyetem jövõ-
jérõl. 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3550 ▲
1 amerikai dollár 3,2903  –

100 magyar forint 1,5149 ▲

Vezércikk 3

Jubilálnak a táncházasok

Jubileumot ünnepel a hétvégén az erdélyi
magyar közösség egyik legerõsebb kulturá-
lis mozgalma, a táncház. Az eseményre
kétnapos rendezvény keretében emlékez-
nek február 24-én, pénteken és 25-én,
szombaton a kolozsvári Tranzit Házban.  

Kultúra 8

Aktuális 2

A cél és az eszköz
A nagy kérdés: egyetlen személyiség 
létre tud-e hozni olyan, nem kizárólag

RMDSZ-t bíráló szöve-   
gek és nyilatkozatok, 
hanem saját program
alapján, folyamatosan  
mûködõ intézményrend-
szert, amely a szóvirá-
gokon túl, a gyakorlat-

ban képes beépülni az   
erdélyi magyarság
mindennapi életébe. Székedi Ferenc

ÚMSZ-összeállítás

A lapunk által kérdezett isko-
laigazgatók és vállalkozók is

üdvözölték, hogy a következõ tan-
évtõl újraindul a szakoktatás Ro-
mániában. Keresztély Irma há-
romszéki fõtanfelügyelõ, a szaklí-
ceumi oktatás újraindításának
módszertanát kidolgozó miniszté-
riumi bizottság tagja tegnap el-
mondta: a vállalkozói szférával
szorosan együttmûködõ új rend-
szer célja, hogy a munkaerõ-piaci
igényekre válaszoljon. A szaklíce-
umi képzés újraindítása iránti
igény a külföldi befektetõk részé-
rõl fogalmazódott meg, mivel
õket sújtja leginkább az egész or-
szágra jellemzõ szakemberhiány.
Folytatása a 7. oldalon Magyari Tivadar – Soós Anna és Nagy László jelöltekkel Fotó: Sipos M. Zoltán

Nagy a kereslet

az inasképzésre
Megállapodtak az euró
övezeti tagországok pénz-

ügyminiszterei tegnap hajnal-
ban a görögöknek nyújtandó
újabb mentõcsomagról. Ez 130
milliárd eurós pénzügyi támo-
gatásról, valamint a GDP-ará-
nyos görög államadósság 121
százalékra történõ leszorításá-
ról szól, ez utóbbit 2020-ig kell
a görögöknek teljesíteniük. Te-
kintélyes nyugati gazdasági
elemzõk  úgy vélik: az elõírt
rendkívüli megszorítások hosz-
szú ideig recesszióban tartják
majd a görög gazdaságot, és e
recesszió miatt meghiúsulhat-
nak az adósságcsökkentõ erõfe-
szítések, ráadásul a lakossági
felháborodás is egyre nagyobb
lesz. 2. és 4. oldal 

Megmenekült 

Görögország

Bíróból – mezõnyjátékos 

„A CNA tagjaként felülrõl szemlélhettem
az egész médiapiacot, nemcsak annak egy
kis részét. Úgy érzem, hogy amit megtehet-
tem a tanácsban, azt megtettem” – fogal-
maz a lapunknak adott interjúban Szász
Attila, az audiovizuális tanács volt tagja. 

Média 9

Ismét fogoly „DSK”

Õrizetbe vette tegnap Dominique Strauss-
Kahnt, a Nemzetközi Valutaalap (IMF)
volt vezérigazgatóját az észak-franciaorszá-
gi Lille ügyészsége egy prostitúciós hálózat
ügyében indított nyomozás keretében.

Arcukra fagy a mosoly? A hatóságokat és gazdálkozókat egyaránt lépre csalják az igazihoz megtévesztésig hasonló csomagolású vegyszerek Fotó: archív

Mûtrágya-hamisítók
mérgezik meg a termést

BBTE: választási kampány 
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Röviden

Szombaton ülésezik az SZKT

Szombaton délelõtt 10 órától, a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalotában ülésezik az
RMDSZ Szövetségi Képviselõk Tanácsa
(SZKT). Az ülésen a szövetségi elnök po-
litikai beszámolóját politikai vita követi,
majd a 2012-es önkormányzati választá-
sokra vonatkozó jelölési szabályzat, a vá-
lasztások ütemterve, valamint a kampány-
fõnök személyének megerõsítése szerepel
az SZKT napirendjén.

Béres István bírálta 
a máramarosszigeti hatóságokat

Bírálta tegnap Béres István Máramaros
megyei képviselõ a hétvégén bekövetke-
zett máramarosszigeti két gázrobbanás
kapcsán a helyi és központi hatóságok
„kaotikus intézkedéseit”, „szakmai felké-
születlenségét”. A politikus úgy fogalma-
zott, a súlyos baleset mély nyomot hagy
azoknak a családoknak az életében, akik-
nek hozzátartozói megsérültek, vagy
meghaltak. „Véget kell vetni a hanyag-
ságnak és a szakmai hibáknak” – hangoz-
tatta a képviselõ, aki felkérte a gazdasági
minisztérium illetékeseit, hogy az ellen-
õrzésekért felelõs hatóságokkal közösen
vizsgálják felül a máramarosszigeti gáz-
szolgáltató Berg Sistem céggel kötött
szerzõdést.

Felnõttképzés magyarul

Megszavazta tegnap a képviselõház a fel-
nõttképzést szabályozó, 2000. évi 129.
számú kormányrendeletet módosító tör-
vénytervezetet. A Petõ Csilla, Farkas An-
na, Derzsi Ákos és Olosz Gergely parla-
menti képviselõk által kezdeményezett
törvénymódosítás 23-as cikkelye kimond-
ja, a kisebbségek nyelvén szervezett kép-
zési programok esetén a képzést szerve-
zõk kötelesek a programot olyan oktatók-
kal végeztetni, akik ismerik a magyar
nyelvet, vagy azt a nemzetközi nyelvet,
amelyen a program jóváhagyást kapott.
Tekintettel arra, hogy egyre nagyobb
igény mutatkozik az átképzésre, tovább-
képzésre, vagy szakképzésre, sokkal jobb
eredményt lehet elérni, ha a felnõttképzés
anyanyelven zajlik. 

Sorin Apostu perét
Marosvásárhelyre költöztették 

Marosvásárhelyre költöztették Sorin
Apostu egykori kolozsvári polgármester
és vádlott-társa, Cãlin Stoia üzletember
perét. A korrupciós bûncselekményekkel
vádolt Sorin Apostu ügyvédei többek kö-
zött azért kérték a per átköltöztetését, mi-
vel az ügyet szerintük túlságosan nagy
médiafigyelem kíséri. Kolozsvár egykori
polgármesterét és az üzletembert 2011 no-
vember elején helyezték elõzetes letartóz-
tatásba korrupciós bûncselekmények gya-
núja miatt. Apostu befolyással való visz-
szaélés, csúszópénz elfogadása, pénzmo-
sás és jogtalan haszonszerzés miatt állt bí-
róság elé, Stoiát megvesztegetéssel, pénz-
mosással és csalással vádolják.

A NATO elnézést kért 
a Korán-megsemmisítésért

Elnézést kért John R. Allen tábornok, az
Afganisztánban szolgáló NATO-erõk
amerikai parancsnoka, amiért a hírek sze-
rint a külföldi csapatok állítólag iszlám
vallási könyveket, köztük a Korán több
példányát semmisítették meg a legna-
gyobb amerikai támaszponton. Allen sze-
rint azonnal közbeléptek, amint tudomást
szereztek a könyvek elégetésérõl, és tel-
jeskörû vizsgálatot rendeltek el az ügy-
ben. A bagrami amerikai légibázisnál ha-
talmas tömeg gyûlt össze a koránégetés
ellen tiltakozva, a BBC-nek a rendõrség
azt állította, hogy akár háromezren is
résztvehettek a demonstráción. Egy pa-
kisztáni hírügynökség szerint a tömeg tü-
zet gyújtott a bázis elõtt.

Hírösszefoglaló

Õrizetbe vette tegnap Domi-
nique Strauss-Kahnt, a Nem-

zetközi Valutalap (IMF) volt ve-
zérigazgatóját az észak-franciaor-
szági Lille ügyészsége egy prosti-
túciós hálózat ügyében indított
nyomozás keretében.

DSK-t saját kérésére hallgatják
ki azokkal a párizsi és washingto-
ni szexpartikkal kapcsolatosan,
amelyeken való részvételét koráb-
ban nyilvánosan beismerte. Pros-
tituáltak szolgáltatásainak igény-
bevételét nem tiltják a francia tör-
vények, az ügyészség Strauss-
Kahnt azonban üzletszerû kéjel-
gés elõsegítésében való bûnré-
szességgel és hûtlen kezelés bûn-
tettével gyanúsította meg. Azt fel-
tételezi: a volt IMF-vezér tudott
arról, hogy a szexpartikat és a
prostituáltak utazásait nagyválla-
latok számláiról finanszírozták. 

Az úgynevezett Carlton-ügyben
eddig nyolc személy ellen emel-
tek vádat, köztük Jean-Chris-
tophe Lagarde, Lille rendõrfõka-
pitánya ellen. A gyanú szerint he-
lyi vállalkozók prostituáltakat
közvetítettek Strauss-Kahnnak,
aki a lille-i fõkapitány társaságá-
ban vett részt a luxusszállodák-
ban rendezett partikon. 

A nyomozás során az is kide-
rült, hogy az ügy fõ gyanúsítottjai
– Fabrice Paszkowski, egy orvosi
mûszerekkel foglalkozó cég tulaj-
donosa és David Roquet, a BTP
Eiffage csoport egyik leányválla-
latának volt igazgatója – többször
is jártak Strauss-Kahnnál Wa-
shingtonban. Utoljára tavaly má-
jus 11. és 13. között, egy nappal
azelõtt, hogy a volt IMF-vezért
nemi erõszak kísérletének gyanú-
ja miatt New Yorkban õrizetbe
vették. A kihallgatás idejére tör-
tént õrizetbe vétel valószínûleg

legfeljebb két napon át, de maxi-
mum három napig tarthat. Az
ügyészség ezt követõen dönt a
vádemelésrõl.

Októberben megjelent életraj-
zi kötetében Strauss-Kahn azt ír-
ta: „elviselhetetlennek” tartja,
hogy a nevét belekeverték a
Carlton-ügybe. Azt viszont elis-
merte, hogy részt vett „szabados
partikon”.

Az IMF-vezér ellen jelenleg
nem folyik bûnügyi eljárás sem
Párizsban, sem az Egyesült Álla-
mokban. Franciaországban el-
évülés miatt nem történt vád-
emelés egy 2003-as ügyben,
amelyet az ügyészség „szexuális
zaklatásnak” minõsített. A nemi
erõszak kísérlete miatti amerikai
büntetõügyet pedig a panaszos
szavahihetõségének megkérdõje-
lezését követõen ejtették. Ez
utóbbi ügyben azonban polgári
bíróság elõtt folyik eljárás. 

ÚMSZ

Kitart a magyar kormányról
tett múlt heti megállapításai-

nak többsége mellett az RMDSZ
fõtitkára. Kovács Péter tegnap a
blogján reagált arra a közle-
ményre, amelyben a nemzetpoli-
tikai államtitkárság replikázott a
politikus Erdély TV-nek adott in-
terjújában elhangzottakra.

Az RMDSZ fõtitkára fenntart-
ja azt a kijelentését, miszerint ta-
valy a magyar kormány nem
nyújtott normatív támogatást a
határon túli intézményeknek és
szervezeteknek. „Ezt lehet azzal
magyarázni, hogy a 2010. áprilisi
országgyûlési választások óta tart
az átmeneti idõszak, de normatív
támogatás 2011-ben akkor sem
volt!” – írja a politikus. Kovács
szerint megállja a helyét az a kije-
lentése is, miszerint „továbbra is
igen ködös, hogy a Fidesz-kabi-
net az idei évben milyen összege-
ket kíván fordítani az erdélyi ma-
gyarság számára kiemelten fontos
intézmények támogatására”.

Az államtitkárság ugyanis erre
az állításra így reagált: „a pontos
támogatási összegek meghatáro-
zása most van folyamatban”. A
politikus szerint az államtitkár-
ság a nemzeti jelentõségû prog-
ramokról tett megállapítását sem
cáfolta. Kovács a tévéinterjúban

arról beszélt: „nem tudni, mi-
lyen programokról és mekkora
összegekrõl van szó, hol dönte-
nek majd errõl, Magyarorszá-
gon vagy Erdélyben”. A buda-
pesti válasz szerint „a Bethlen
Gábor Alapkezelõ a pályázati
kiírásait március elsõ hetében
fogja közzétenni”.

Kovács Péter ironikusan jegyzi
meg, belátja, hogy egy pontban
valóban tévedett: a magyar kor-
mány nem nyújt támogatást az
EMNP-nek. „Az EMNP szám-
lájára egyetlen forint sem érke-
zik! A magyar kormány viszont
teletömi pénzzel az EMNT-t.
Ember legyen a talpán, aki ezt a
két szervezetet meg tudja külön-
böztetni! Ugyanazokban a szék-
házakban mûködik mindkettõ,
ugyanazok a fizetett alkalmazot-
tak, ugyanaz az infrastruktúra áll
rendelkezésre, ugyanazokat a
politikai üzeneteket fogalmazzák
meg,” – írja a politikus.

Az RMDSZ a nemzeti jelen-
tõségû intézmények elbírálásá-
nak kritériumrendszerérõl meg-
jegyzi: a szövetség határidõre el-
küldött egy részletes javaslat-
rendszert, amely átlátható, ért-
hetõ és kiszámítható elbírálási
elemeket tartalmaz, azonban
ezek nem jelentek meg a magyar
kormány illetékes szervének az
elõterjesztésében. 

Hírösszefoglaló

Megállapodtak az euróövezeti
tagországok pénzügyminiszte-

rei tegnap hajnalban a Görögor-
szágnak nyújtandó újabb mentõ-
csomagról. Ez 130 milliárd eurós
pénzügyi támogatásról, valamint
a GDP-arányos görög államadós-
ság 121 százalékra történõ leszo-
rításáról szól, ez utóbbit 2020-ig
kell a görögöknek teljesíteniük.

A hétfõ délután kezdett, nagyjá-
ból tizenkét órás tanácskozás vé-
gén, tegnap hajnali öt körül Jean-
Claude Juncker, az euróövezeti
országok pénzügyminiszteri taná-
csának elnöke azt mondta: Gö-
rögország és az euróövezet pénz-
ügyi stabilitását egyaránt biztosít-
ja a megállapodás a mentõcso-
magról és az adósságlefaragásról.
A döntés hírére erõsödött az euró,
a dollárral szembeni árfolyama a
bankközi devizapiacon tíz perc
alatt 1,3185-rõl 1,3266-ra szökött
fel. Az államadósság bruttó hazai
termékhez (GDP) viszonyított
121 százalékos szintje nagyon kö-
zel áll ahhoz a 120 százalékhoz,
amelyet a brüsszeli tárgyalások
több résztvevõje – köztük Német-
ország és Hollandia, valamint a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) –
hosszú távon fenntarthatónak
tart. Ezenkívül Görögország ma-
gánhitelezõi várhatóan a kezük-

ben lévõ görög állampapírok no-
minális értékének 53,5 százalékát
veszítik el, aminek révén Görög-
ország államadóssága 100 milli-
árd euróval csökken majd. 

Korábban a nominális érték 50
százalékának leírásáról szóló hí-
rek láttak napvilágot, ami azt je-
lentette volna, hogy a kötvények
nettó piaci értékük közel 70 száza-
lékát veszítik el. Görögországnak
egy hónapon belül szüksége lenne
az újabb nemzetközi hitelekre, kü-
lönben lejár egy 14,5 milliárd
eurós hitelfelvételének törlesztési
határideje, és kénytelen lenne csõ-
döt jelenteni. Ez már a második
mentõcsomag, amit a görögök
kapnak a nemzetközi szervezetek-
tõl. Athén ezt megelõzõen a 2010
májusában az euróövezeti tagor-
szágok kormányaival és az IMF-
fel kötött kétoldalú hitelmegál-
lapodások révén összesen 110
milliárd euróhoz jutott. Mind a
magánhitelezõk, mind az állami
résztvevõk jelenõs további erõfe-
szítéseket tettek, hogy garantálni
tudják a görög államadósság
szintjének leszorítását a tagor-
szágok állam- és kormányfõinek
korábbi iránymutatásaiban sze-
replõ, a GDP-hez viszonyított 120
százalékos szintre 2020-ra. Mind-
ez megerõsíti Görögország helyét
az euróövezetben – szögezte le
Juncker. 

Megmenekült Görögország 

Cs. P. T.

Elfogadta tegnap a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudomány-

egyetem akkreditációját és létre-
hozását kezdeményezõ törvény-
tervezetet tegnapi ülésén a képvi-
selõház oktatási szakbizottsága.
Errõl Kötõ József RMDSZ-es
képviselõ (képünkön), a testület al-
elnöke tájékoztatott az ülés után.
A politikus beszámolója szerint
javaslatára a bizottság törvényes
létszámát biztosító kormánykoa-
líció tagjai egyhangúlag megsza-
vazták a jogszabályt. Elmondta: a
jogi bizottság kedvezõ vélemé-
nyezésével ellátott törvényterve-
zet a képviselõház plénuma elé
kerül, amely e kérdésben a döntõ
ház. „Jóváhagyás esetén létrejö-
het a jogi személyiséggel rendel-
kezõ, anyanyelvû, alapítványi
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem ” – állapította meg
a képviselõje. A kormány tavaly
szeptember elsején fogadta el az
egyetem akkreditációról szóló ter-
vezetet, a szenátus pedig decem-
berben fogadta el a jogszabályt.
Dávid László, a Sapientia rektora
akkor az ÚMSZ-nek nyilatkozva
reményét fejezte ki, hogy a parla-
ment még 2011-ben elfogadja a
törvényt. Az RMDSZ politikusai
óvatosabban fogalmaztak, és je-
lezték, hogy a jogszabály megsza-
vazása várhatóan csak 2012-ben
lesz lehetséges. 

Sapientia: közel

az akkreditációIsmét fogoly „DSK” 

A Nemzetközi Valutalap (IMF) egykori vezérigazgatóját az észak-franciaországi Lille ügyészsége vette õrizetbe

Kovács-replika a replikára
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Amennyiben a magyar nyelv-
területen ma olyannyira di-
vatos összeesküvés-elméletek

mentén gondolkodunk (lásd
a Magyarországra rárohanó
globális pénzügyi világot, az
összevissza írogató nemzetkö-

zi sajtót, a politikai
megfontolások alap-

ján szavazgató európai parlamentet s így
tovább), és a nemzetpolitika jegyében a szá-
lakat közvetlenül átvezetjük Erdélybe is, ak-
kor be kell látnunk, hogy a jól felkészült
komplottszakértõk valamiféle cselszövésre
szûkebb hazánkban is gyanakodhatnak. Az
Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai Or-
szágos Küldöttgyûlését ugyanis a hét végén
a Szakszervezeti Mûvelõdési Házban szeret-
ték volna megtartani, de hát itt bizony már
hónapok óta nincs fûtés. Az a Közüzemek
Rt., amelyben a részvények legnagyobb há-
nyada az RMDSZ-többségû csíkszeredai
önkormányzat kezében van, adósságfelhal-
mozás miatt egész egyszerûen elzárta a csa-
pokat, sõt a próbafûtés is befuccsolt, így ne
mondja senki, hogy a háttérben nincs vala-
miféle borsot törés a leendõ vetélytárs orra
alá. Még mielõtt azonban az RMDSZ csa-
lafintaságát és fondorlatait elítélõ sajtóköz-
lemény jelenne meg az ügyben, hadd te-
gyük gyorsan hozzá: az EMNP küldöttgyû-
lése mégiscsak RMDSZ-színtéren lesz,
ugyanis az egykori Városi Mûvelõdési Ház
– a csíkszeredai önkormányzati színház, a
Csíki Játékszín jelenlegi mûködésének szín-
helye – ugyanannak az RMDSZ-többségû
csíkszeredai önkormányzatnak a tulajdoná-
ban van, mint a közüzemek. Következés-
képpen azt a bizonyos közleményt mégsem
kellene kiadni, illetve az erõt kizárólag a
hétvégi tanácskozásra lehet tartalékolni.
Márpedig erre szükség lesz. Jól mutatja ezt
Tõkés László székelyföldi körútja, hiszen az
EMNT-elnök, EMNP-védnök, az
RMDSZ-listán Brüsszelbe bejutott europar-
lamenti képviselõ az a személyiség, aki for-
radalmi múltja és kiváló szónoki képességei
miatt mindig visszhangra talál a székelység
körében. Így volt ez a már félúton hagyott
Magyar Polgári Párt esetében is, mint aho-
gyan ugyanitt zuhogtak alá a nagy összefo-
gás szép szavai akkor is, amikor a brüsszeli
utat kellett megtervezni. 
A nagy kérdés azonban: egyetlen személyi-
ség, valamint az egykori MPP-sek új köntö-
se létre tud-e hozni olyan, nem közlemé-
nyek, nem rendezvények, nem kizárólag
RMDSZ-t bíráló szövegek és nyilatkozatok,
hanem saját program alapján, folyamato-
san mûködõ intézményrendszert, amely a
szóvirágokon túl, a gyakorlatban képes be-
épülni az erdélyi magyarság mindennapi
életébe. Az RMDSZ szerint ez fölösleges is,
csupán a megosztást szolgálja, a magyaror-
szági kormánypártok támogatta EMNP vi-
szont úgy véli, hogy már a helyhatósági vá-
lasztásokon megragadhat egy olyan eszközt,
amellyel késõbb a kényszerhelyzetbe hozott
RMDSZ beröpítheti az EMNP vezetõit is a
bukaresti parlamentbe. A cél létezik, az esz-
köz még nem, de aligha valószínû, hogy
Tõkés László szentesíteni tudná az utóbbit. 

A cél és az eszköz

Székedi Ferenc

Román lapszemle

A környezetvédelmi minisztérium idén el-
kezdi az országutak és vasutak mellett az
úgynevezett „erdõfüggönyök” telepítését,
amelyek védelmet jelentenek majd a hóvi-
harok ellen. Az intézkedés így is legkoráb-
ban csak öt év múlva fogja éreztetni hatá-
sát. (Capital) A Zöld Párt az elkövetke-
zõkben lobbizni fog azért, hogy az ország-
ban is lehetõvé váljék a házasságkötés az
azonos nemûek között is, illetve az, hogy
az ilyen párok gyermeket is örökbe fogad-
hassanak. (Libertatea) A bukaresti lakás-
vásárlóknak az elkövetkezõkben tíz száza-
lékkal többet kell fizetniük a jegyzõi költ-
ségekért. A közjegyzõk szerint azért volt
szükség tarifaemelésre, mert tagjai az el-
múlt évek ingatlanár-esései miatt kevesebb
munkadíjhoz jutottak. (Ziarul Financiar)

M. Á. Zs.

Bárcsak lett volna mit felfüg-
geszteni – fogalmazott elsõ

sajtótájékoztatóján Dan Suciu
kormányszóvivõ annak apropó-
ján, hogy az Európai Bizottság
ideiglenesen felfüggesztette operá-
ciós programjainak keretében az
emberi erõforrások fejlesztésére
elkülönített uniós támogatások
(POSDRU) folyósítását. Hozzá-
tette: február 29. és március 2. kö-
zött egy EB–küldöttség megvizs-
gálja a helyzetet, és további aján-
lásokat fogalmaz meg. A kor-
mányszóvivõ szerint az elindított
programok alacsony száma miatt
nem áll fenn annak a veszélye,
hogy finanszírozás hiányában
kénytelenek lesznek leállítani
õket, a költségvetés rendelkezik a
szükséges összegekkel. Újságírói
kérdésre, hogy a Romániának el-
különített 3,7 milliárd eurós keret-
bõl folyósított uniós támogatások
ideiglenes felfüggesztése milyen

mértékben érinti az ország gazda-
ságát, Suciu elmondta, amennyi-
ben bukaresti hatóságok megold-
ják a jelzett problémákat március
végéig, akkor az EB intézkedése
hatástalan marad. 

Az Andor László uniós munka-
ügyi biztos alárendeltségébe tarto-
zó Munkaügyi Fõigazgatóság
múlt pénteken jelentette be, hogy
egy romániai belsõ ellenõrzés
nyomán komoly hibákat talált az
összegek ügykezelésében. Mindez
nemcsak azért érinti igen kelle-
metlenül Romániát, mert az or-
szágnak jelenleg minden eddigi-
nél nagyobb szüksége van minden
pénzforrásra, de azért is, mert ez a
program a legnagyobb mértékben
hozzájárul új munkahelyek te-
remtéséhez, ami elengedhetetlen
feltétele a gazdasági-pénzügyi vál-
ság leküzdésének.

Leonard Orban Európa-ügyi
miniszter a hét elején nem zárta
ki, hogy a POSDRU-hoz hasonló
„egyéb baleset” is történhetik. 

Felfüggesztett uniós támogatás 

ÚMSZ

Egymásnak ellentmondó ada-
tokat eredményezõ felméré-

sek készültek a politikusok és a
pártok népszerûségérõl az új kor-
mány beiktatása után.

A Demokrata Liberális Párt
(PDL) megrendelésére készített
közvélemény-kutatás kimutatta,
hogy Mihai Rãzvan Ungureanu
miniszterelnök jelenleg az ország
legnépszerûbb politikusa. A
CSOP felmérése szerint a kor-
mányfõ bizalmi indexe 29 száza-
lékos, s ezzel megelõzi Sorin Op-
rescut (28 százalék), Crin Anto-
nescut (27) és Victor Pontát (25).
A CCSB felmérése szerint
Ungureanu bizalmi indexe alig tér
el a CSOP által mért adattól: 28
százalékos. Ám az ellenzékhez
közel álló cég közvélemény-kuta-
tása azt mutatja, hogy ezzel az
eredménnyel a kormányfõ csupán
a negyedik legnépszerûbb politi-
kus az országban. Az elsõ helyen
Sorin Oprescu (43 százalék) áll, a
másodikon Crin Antonescu (39),
a harmadikon pedig Victor Ponta
(37). A bizalmi index azoknak az
arányát jelöli, akik „megbíznak,
vagy nagyon megbíznak” az illetõ
politikusban.

Eltérõ adatokat mutatnak a két
felmérésben a választói pártprefe-
renciák is. A CSOP szerint a PDL
a szavazatok 20 százalékát kapná,
ha most lennének a választások,

az ellenzéki USL pedig 47 száza-
lékot. A CCSB szerint a PDL 18
százalékon áll, az USL pedig 57
százalékon. Mindkét felmérés
megerõsíti, hogy a nagyobbik kor-
mánypárt megítélésének jót tett
Ungureanu miniszterelnöki kine-
vezése. A CCSB és a CSOP adatai
szerint is nõtt azoknak az aránya,
akik szerint a dolgok jó irányba
haladnak az országban.

Ungureanu népszerûsége mel-
lett nem mentek el az ellenzéki
pártok vezetõi sem. Crin Anto-
nescu liberális pártelnök emlékez-
tetett, hogy a kormányfõ – bár fel-
függesztette tagságát – továbbra is
tagja a Nemzeti Liberális Pártnak
(PNL). Hozzátette: ennek ellené-
re nem tartják saját miniszterel-
nöküknek Ungureanut, ugyanis
2007-tõl, a Külföldi Hírszerzõ
Szolgálat élére kerülése pillanatá-
tól megszakította kapcsolatát a
PNL-vel. Antonescu szerint
Ungureanu jelenti az utolsó esélyt
a PDL számára, ezért érthetõ,
hogy megpróbálják magukhoz
édesgetni. A felmérésekkel kap-
csolatban a PNL-elnök elmondta,
érthetõ Ungureanu magas bizalmi
indexe, ugyanis új politikai sze-
replõként nem volt még ideje lejá-
ratni magát. „A PDL megpróbál-
ja meglovagolni Ungu- reanu nép-
szerûségét, de  én úgy gondolom,
hogy túl késõn és túl keveset aján-
lanak a népnek” – nyilatkozta
Crin Antonescu. 

A PDL reménysége?

Cseke Péter Tamás, Kovács Zsolt

Gyér érdeklõdés övezte teg-
nap Háromszéken, háromna-

pos pártépítõ turnéjának utolsó
állomásán Tõkés László EP-kép-
viselõ látogatását. A volt püspök
azért indult székelyföldi körútra,
hogy az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) hétvégi kongresszusa
elõtt – mint korábban közlemény-
ben fogalmazott – a helyszínen tá-
jékozódjon az általa védnökölt
alakulat székelyföldi szervezetei-
nek ügyeirõl.

A Tõkés László által szervezett
lakossági fórumon a többezres
lakosú nagyközségben, Illye-
falván mindössze negyvenen,
Kovászna városban pedig hatva-
nan gyûltek össze. Az utóbbi
helyszínen az MPP orbaiszéki el-
nöke, Ferenc Botond szóvá is tet-
te: a háromszéki kisvárosban a
volt püspökre öt évvel ezelõtt ez-
ren, három éve hatszázan, idén
pedig mindössze néhány tucat-
nyian voltak kíváncsiak. Tõkés
László a résztvevõk szerint szó

nélkül hagyta ezt a kijelentést.
Az illyefalvi lakossági fórumon az
EMNP védnöke kifejtette: az
RMDSZ annyira eltért attól az út-

tól, amelyen mennie kellene, hogy
az új pártnak kell végigjárnia a
célhoz – az önrendelkezéshez –
vezetõ utat. Tõkés autós hasonlat-

tal élve érzékeltette az RMDSZ
és az EMNP közti különbséget.
„Az RMDSZ nem csupán eltéríti
utasait a helyes iránytól, de az au-
tó is leromlott, rozoga és erkölcsi
kopást szenvedett. Ilyenkor szok-
ták kicserélni, új jármûvet kell
mûködésbe állítani, amelyik jó
irányba halad és jó állapotban
van” – fogalmazott. 

Kovács Péter, az RMDSZ fõ-
titkára lapunk megkeresésére a
volt püspök kijelentésére kérdés-
sel reagált: „ha Tõkés úgy érzi,
rozoga autóban ül, miért nem
száll ki belõle?” A politikus arra
utalt, hogy az EP-képviselõ az
RMDSZ listáján szerezte man-
dátumát.

A illyefalvi lakossági fórumon
lakossági kérdésre Tõkés László
egyébként leszögezte: nem indul-
nak többé közös listán az
RMDSZ-szel. 

Nem kíváncsiak Tõkésre?

Tõkés László EMNT-elnök (állva) kígyót-békát rámondott az RMDSZ-re, amellyel nem akar többé közösködni

Egyszerû indítványt tervez benyújtani a Szociál-Liberális Szö-
vetség (USL) az uniós alapok lehívásáért felelõs Leonard
Orban ellen. Viorel ªtefan szociáldemokrata képviselõ tegnap
elmondta, reméli, hogy a dokumentumot már a jövõ héten si-
kerül beterjeszteni. Hozzátette: az egyszerû indítvány vitáján
az USL honatyái is részt vesznek, ugyanis a parlamenti bojkott
meghirdetésekor is hangsúlyozták, minden kormányellenes ak-
cióban szerepet vállalnak. A PSD-s politikus szerint Románia
idei gazdasági fejlõdése nagymértékben függ majd az uniós tá-
mogatásoktól, ezért elfogadhatatlan a jelenlegi lehívási arány. 

Körútja elsõ állomásán az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) két lehetséges marosvásárhe-
lyi polgármesterjelöltjével, Smaranda Ena-
chéval és Vass Leventével is találkozott Tõkés
László. A Pro Europa Liga (PEL) társelnöke
az ÚMSZ érdeklõdésére elmondta, a helyható-
sági választásokkal kapcsolatos helyzetet ele-
mezték. „Egyetértettünk abban, hogy a demok-
ratikus civil társadalom számára mennyire fon-
tos a jelenlegi polgármesternek és a baráti köré-
nek kiebrudalása” – fogalmazott Smaranda
Enache, hozzátéve, egyetértettek abban is,
hogy Dorin Floreát csak úgy lehet legyõzni és
változtatni a mostani helyzeten, ha egy tág ösz-
szefogás jön létre a társadalom minden demok-
ratikus rétege között, a románok és magyarok
között. „Megerõsítettem, hogy én független-

ként indulok, és szerintem az lenne a megoldás,
ha létrejönne egy koalíció magyarok és romá-
nok között” – magyarázta Enache. Tõkés Lász-
ló munkaebéd keretében megbeszélést folyta-
tott Vass Leventével, az EMNP és az RMDSZ
lehetséges közös polgármesterjelöltjével is. A
beszélgetés során áttekintették a választási szö-
vetség létrejötte érdekében lezajlott tárgyalások
menetét. Egyetértettek abban, hogy a választá-
sokig hátralévõ idõ szorításában a lehetõ legha-
marabb rögzíteni kell a lehetséges közös jelölt
melletti együttmûködés feltételeit. Megkeresé-
sünkre Vass Levente elmondta, baráti beszélge-
tés volt arról, ami az elmúlt idõszakban történt.
Hozzátette: a magyar politikai alakulatok közöt-
ti megegyezésrõl nem az õ tiszte beszélni, azt
szeretné, ha azt a pártok intéznék. (Antal Erika)

Tõkés „meginterjúvolta” Smaranda Enachét és Vass Leventét

Az USL egyszerû indítványt készít Orban ellen
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Bogdán Tibor 

Idén tavasszal az árvíz
nem a folyók, patakok fe-

lõl fenyeget, hanem a száraz-
föld „önt majd ki” a vizek in-
nen kiindulva pusztítanak
majd – figyelmeztetnek víz-
ügyi szakemberek az ország
jelentõs részében lehullott
hatalmas hómennyiség olva-
dására utalva. 

Elõkészületek – 
helyi szinteken

A vízügyek kezelésével és
az árvizek megfékezésével
foglalkozó országos hatóság
vezetõje, Dan Cârlan szerint
ha az idõ felmelegszik, és a
lehullott hó gyorsan olvad,
akkor a föld képtelen lesz el-
nyelni a keletkezõ vízmeny-
nyiséget, amely a folyókba
jutva sem tud levonulni, így
elönti a környezõ területeket.
Szerencsére február végéig
nem fenyeget közvetlen ve-
szély: a hóolvadás okozta ár-
vízhez ugyanis két feltétel is
szükséges, az egyik az, hogy
a hõmérséklet 10 fok fölé
emelkedjék, másrészt, hogy
beinduljanak a tavaszi esõzé-
sek, és négyzetméterenként
legalább 10 liter csapadék
hulljon le. 

Ennek ellenére azonban az
illetékes területi hatóságok-
nak fel kell készülniük min-
den eshetõségre, hiszen a hõ-
mérséklet márciusban várha-
tóan emelkedni fog, és a na-
gyobb esõk sem kizárhatók.

A legnagyobb fenyegetés-
sel a Kárpátokon túli terüle-
teken kell szembenézniük az
illetékeseknek. Vrancea és
Buzãu megyében például a
hótorlaszok a hatméteres
magasságot is meghaladták,
ami irdatlan víztömeg fel-
halmozódását jelenti. A
Buzãu megyei Valea
Râmnicului térségében a hó-
réteg átlagos magassága el-
éri a három métert. Sorin
Oprescu, Bukarest fõpolgár-
mestere csak nemrégiben fi-
gyelmeztetett, hogy a fõvá-
rost borító hó hirtelen olva-
dása esetén 54 millió köb-
méter víz árasztaná el a met-
ropolist. A veszélyt fokozza
az a körülmény, hogy a Kár-
pátokon túli övezet falvai-
ban igen sok a vályogból
épül ház, amit a víz egysze-
rûen elmoshat.

Vrancea megyében részle-
tes programon dolgoznak az
esetleges árvíz elhárítása ér-
dekében. Buzãu megyében a
napokban árvízvédelmi gya-
korlatot folytattak, felmérve,
mi történne, ha 24 óra lefor-
gása alatt 1-2 méteres vastag-
ságú hóréteg olvadna el, ab-
ból kiindulva, hogy a három-
méteres hó ilyen gyors elol-
vadása kevésbé valószínûsít-
hetõ. A hatóságok már kije-
lölték a helyeket, ahova a ve-
szélyeztetett települések la-
kosait kimenekítenék, isko-
lákat, mûvelõdési házakat,
sõt, önkormányzati épülete-
ket rendezhetnének be e cél-
ra.

Internetes tájékoztatás

Románia még tavaly év
végén kétfajta „elõzetes tér-
képet” küldött meg az Euró-
pai Bizottságnak.  Az egyik,
voltaképpen 11 térképbõl ál-
ló „csomagot” a Román Vi-
zek Országos Ügykezelõsé-
ge dolgozza ki 2012 végére,
ez pontos információkat
szolgáltat majd az árvíz súj-
totta területek kiterjedésé-
rõl, a vizek mélységérõl, az
áradat sebességérõl. A mási-
kat, a Román Vizek Orszá-
gos Ügykezelõsége által ké-
szített térképek alapján, a
megyei tanácsok állítják
össze legkésõbb 2013 végé-
ig, és ezek a potenciális ká-
rokat, a lakosság kimentésé-
re vonatkozó terveket tartal-
mazzák. 

A térképeket az Európai
Bizottságnak március 22-i
határidõvel kell véleményez-
nie, ezt követõen azokat a
helyhatósági szervek rendel-
kezésére is bocsátják, illetve
közzéteszik az interneten,

így mindenki felmérheti,
mennyire kell tartania a me-
leg évszakban menetrend-
szerûen megérkezõ árvizek-
tõl. Mindez mintegy 200
millió lejébe kerül a hatósá-
goknak.

A térképek gondolatától
nincsenek elragadtatva a pol-
gármesterek. Számos moldo-
vai település vezetõje azt ál-
lítja, e nélkül is pontosan tud-
ja, mit kell tennie árvíz ese-
tén. Nem tagadják ugyan az
„árvíztérképek” hasznossá-
gát, ám úgy vélik, a jelenlegi
helyzetben nagyobb segítsé-
get jelentene helységeik szá-
mára az, ha a Román Vizek
Országos Ügykezelõségének
szakemberei a helyszínen
mérnék fel a helyi illetékesek-
kel együtt a kockázatokat és
fenyegetéseket.

12,5 milliárd eurós 
árvízvédelem

A 200 millió lejes kiadás
hasznosságán el lehet vitat-
kozni, az viszont kétségte-

len, hogy az ország minden
övezetében fel kell készülni
az árvízveszélyre, hiszen bár-
hol lehullhat például rövid
idõ alatt négyzetméteren-
ként 100 liter csapadék, ami
óhatatlanul árvízzel jár. Az
árvízelhárítással foglalkozó
hatóság szakértõi nem ta-
gadják, hogy gyakorlatilag
Románia bármely részében
akármikor pusztíthat az ár-
víz, amint azt az utóbbi évti-
zedek tragédiái is bizonyít-
ják. Így 2005-ben a Bánság,
az Olt, az Argeº, a Ialomiþa,
a Bodza, a Szeret, Dobru-
dzsa és a fekete-tengeri part-
vidék vízgyûjtõ medencéjé-
ben okoztak kárt az áradá-
sok, egy évvel késõbb a Du-
na-medencében, 2008-ban a
Szamos és a Tisza, a Prut és
a Szeret, 2010-ben pedig

ugyancsak a Szeret vízgyûjtõ
medencéjében voltak komo-
lyabb árvizek.

A helyzet az utóbbi idõ-
szakban súlyosbodott, hiszen
20-30 évvel ezelõtt a Szeret és
a Prut még viszonylag „sze-
líd” folyónak számított, csak
elvétve öntött ki. Vízügyi
szakértõk a Moldvában és a
Keleti-Kárpátok mentén gya-
koribbá vált árvizeket rész-
ben a féktelen erdõirtásokkal
is magyarázzák.

A Borbély László által ve-
zetett környezetvédelmi tár-
ca egyébként igyekszik min-
den lehetséges intézkedést
megtenni az árvizek megelõ-
zéséért, megfékezéséért. A
minisztérium így a követke-
zõ 25 esztendõ során 12,5
milliárd eurót fordít a közép-
és hosszú távú idõszakra ki-
dolgozott árvízkezelõ straté-
gia gyakorlatba ültetésére. A
dokumentumot 2010 nyarán
fogadta el a kormány, amikor
is a 37 megye 481 települését
sújtó árvizek országos vi-
szonylatban 875 millió eurós
kárt okoztak. 

A településeket jelenleg or-
szágos szinten közel 10 ezer
kilométert kitevõ gátrendszer
védi, 6300 kilométer folyó-
szakaszon végeztek meder-
szabályozási munkálatokat,
összesen közel 900 millió
köbméter kapacitással 217
idényjellegû vízgyûjtõ tavat
létesítettek valamennyi víz-
gyûjtõ medencében, az állan-
dó víztározók száma megha-
ladja az 1200-at, összkapa-
citásuk több mint 2000 köb-
méter. 

144 halálos áldozat; 59 ezer kitelepített személy; 66 500
károsult, 15 400 összeomlott lakóház, lakás; 3080 elsodort
híd; 15 700 megrongált országút; 106 600 elöntött szántó-
föld (Forrás: Sürgõsségi Helyzetek Fõfelügyelõsége)

Árvízkárok 2005–2010 között

Ha kiönt a szárazföld

MTI/ÚMSZ 

Több feltételezett tényezõ
megvalósulásától is erõ-

teljesen függ a kedden elért
görög segély-megállapodás
adósságrátacéljának elérése,
és változatlanul kérdéses
még az is, hogy Görögország
az euróövezet tagja marad-
hat-e – vélekedtek a kedd
hajnali egyezségrõl adott ér-
tékeléseikben pénzügyi
elemzõk.

Átfogó reformok 
nélkül nem megy

Az egyezség 130 milliárd
eurós pénzügyi támogatás fo-
lyósítását és a GDP-arányos
görög államadósság 120,5
százalékra történõ leszorítá-
sát irányozza elõ az évtized
végéig.

A Commerzbank közgaz-
dászai által a keddi megálla-
podás részleteinek figyelem-
bevételével kiszámított adós-
ságpálya-modell azt mutatja,
hogy ha a hazai össztermék-
hez (GDP) mért elsõdleges –
vagyis a kamatkötelezettsé-
gek kiszûrésével számolt –
görög államháztartási többlet
a 2020-ig terjedõ idõszakban
évente átlagosan csak 0,5
százalékponttal alacsonyabb
az egyezményben feltétele-
zettnél, a GDP-arányos gö-
rög államadósság-ráta 2020-
ban 125 százalék lesz a 120,5
százalékos cél helyett.
Ha az éves görög GDP-növe-
kedés csupán 0,5 százalék-
ponttal marad el a várt ütem-
tõl a 2020-ig terjedõ idõszak-
ban, akkor az államadósság-
ráta 127 százalékos lesz ab-
ban az évben.

A Commerzbank szerint
igaz ugyan, hogy Görögor-
szág „masszív” adósságcsök-
kentéshez jut, a fenti számí-
tások azonban azt mutatják,
hogy az ország számára
hosszú távon még ennek a
csökkentett adósságtehernek
az elviselése is nehéznek bi-
zonyulhat átfogó reformok
végrehajtása nélkül.

„Ingerültté” 
válhat az EU

A elemzõk szerint jelen-
tõs az esélye annak, hogy az
év második felében a refor-
mok elmaradása miatt „in-
gerültté váló” EU leállítja a
Görögországnak szánt kifi-
zetéseket.

Az egyik legnagyobb lon-
doni gazdasági-pénzügyi
elemzõház, a Capital Econo-

mics közgazdászainak keddi
kommentárja szerint, ha to-
vábbi akadályok nem merül-
nek fel – és a ház szerint ez
„nagyon kérdõjeles” –, akkor
Görögország elkerülheti a
törlesztésképtelenné válást
március 20-án, amikor lejár
egy 14,4 milliárd eurós köt-
vényadósság. 

A londoni szakértõk azon-
ban „a függetlenség megalá-
zó elvesztésének” nevezték a
kedd hajnalra elért egyezség
feltételrendszerének azokat a
pontjait, amelyek alapján
Görögországnak pénzt kell
elkülönítenie egy csak meg-
határozott célú kifizetések
teljesítésére használható –
úgynevezett escrow – szám-
lán az adósságtörlesztés el-
sõbbségének biztosítására, és
vállalnia kell, hogy a nemzet-
közi hitelezõi „trojka”, va-
gyis az euróövezeti tagállam-
ok, a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és az Európai Köz-
ponti Bank (EKB) fokozott
felügyelet alá veszi a görög
reform-erõfeszítéseket.

A Capital Economics elem-
zõi ugyanakkor úgy vélik,

mindemellett az elõírt rend-
kívüli megszorítások hosszú
ideig recesszióban tartják
majd a görög gazdaságot, és
e recesszió miatt meghiúsul-
hatnak az adósságcsökkentõ
erõfeszítések, ráadásul a la-
kossági felháborodás is egy-
re nagyobb lesz. Ezért a
Capital Economics tekintélyes
közgazdászai mindezt egy-
bevetve változatlanul azzal
számolnak, hogy Görögor-
szág még az idén elhagyja
az euróövezetet.

Londoni pénzügyi elem-
zõk már a keddi megállapo-
dás elõtt is valószínûtlennek
tartották a kijelölt görög
adósságráta-csökkentési
ütem elérhetõségét.

Irreális várakozás?

A Moody’s Analytics – a
hitelminõsítõi és pénzügyi
szolgáltatási tevékenységet
végzõ Moody’s Corporation
cégcsoport londoni gazda-
ságelemzõ részlege – befek-
tetõknek összeállított, mi-
nap Londonban ismertetett
átfogó helyzetértékelésében

„irreálisnak” nevezte azt a
várakozást, hogy a hazai
össztermékhez mért görög
államadósság-ráta 2020-ig
120 százalék környékére
csökkenhet. 

A ház londoni szakértõi-
nek számításai szerint eh-
hez arra lenne szükség,
hogy a görög államháztar-
tás 2014– 2016 között éven-
te a GDP-érték 4,5 százalé-
kának megfelelõ elsõdleges
többlettel zárjon.

A Moody’s Analytics lon-
doni közgazdászai szerint ez
„drámai” változás lenne, te-
kintettel arra, hogy Görögor-
szág államháztartási egyenle-
ge 2010 egészében még 5 szá-
zalékos GDP-arányos elsõd-
leges hiányt mutatott.

A cég szerint a gyenge nö-
vekedési környezetben ezen
nehéz lenne változtatni. A
ház szakértõi mindezt figye-
lembe véve azt valószínûsí-
tették, hogy Görögország
nem tudja teljesíteni a 120
százalékos államadósságcélt,
és további adósságátrende-
zésre és pénzügyi segítségre
szorulhat. 

„Feltételes” a görög adósságráta-cél elérése
Az elõírt rendkívüli megszorítások hosszú ideig recesszióban
tartják majd a görög gazdaságot, és e recesszió miatt meghiú-
sulhatnak az adósságcsökkentõ erõfeszítések, ráadásul a la-
kossági felháborodás is egyre nagyobb lesz – állítják szinte
egybehangzóan tekintélyes nyugati gazdasági elemzõk.

Valahol Romániában: árvíz és keserûség. Bármikor, bármely országrészben megismétlõdhet

Az árvízelhárítással foglalkozó ható-
ság szakértõi nem tagadják, hogy
gyakorlatilag Románia bármely ré-
szében akármikor pusztíthat az árvíz,
amint azt az utóbbi évtizedek tragé-
diái is bizonyítják.



Nyáron nyár van, télen havazik – így szól
az együgyûnek tûnõ gyerekdal, amelynek
azért fontos üzenete van a helyi önkor-
mányzatok és a kormánytagok számára.
Sokkal pontosabb információkkal szolgál
annál a bölcs bãsescui megállapításnál,
hogy „A tél nem nyár!” Pontosabb, ugyan-
is a globális felmelegedés elméletétõl elká-
bult polgármestereket, megyei elnököket,
minisztereket és államtitkárokat emlékezte-
ti arra, hogy „havazik!”.
Az, ami az idõjárást illeti, nem rendkívüli.
Az elemi iskolában tanultuk, hogy a konti-
nentális éghajlati övben, ahova Románia is
tartozik a tél három hónapot tart, fagy, szél
és hó, idõnként hóvihar kíséri. 
Az, ami az elmúlt hetekben történt, nem

mindennapi. Nyolcvanhat
ember veszti életét a tél
miatt a huszonegyedik
században az Európai
Unióhoz tartozó Románi-
ában? Példátlan! Sok ezer
embert hetekig elszigetel a

világtól egy szokványos
havazás és kissé erõsö-
dõ szél? A hatóságok

hozzá nem értésé-

nek, nemtörõdömségének a bizonyítéka!
Nincs pénz! – hivatkoztak volna ismét a
válságra az utászok, ha ki nem derült vol-
na, hogy miközben Finnországban – ahol a
tél legalább öt hónapig tart – egy kilométer
út karbantartása, hótalanítása és megszórá-
sa csúszásgátló anyaggal
telente ezer euró, addig
nálunk hatezer eurót zse-
belnek be azok a cégek,
amelyek néhány traktorral
rendelkeznek csupán, s
legfeljebb csak a floridai
Disneyland mûhavát tudnák azokkal elta-
szítani.
Hatalmas erõvel fúj a szél – próbálják okol-
ni a természetet. Igaz, csakhogy kétszázöt-
ven éve tudjuk, hol vannak a kritikus pon-
tok, hová kell hófogókat felállítani, hova
kell függönyerdõt telepíteni. Látott valaki
az elmúlt években hófogót? Kamasz gyere-
keim nem is ismerik, soha sem láttak. Úgy
hallgatják a róluk szóló gyerekkorombeli
emlékeklet, mint annak idején én a nagy-
apám világháborús élményeit. 
Hallott valaki arról, hogy a nagy garral
meghirdetett, több millió euróval támoga-
tott függönyerdõ telepítésbõl mi lett? A kri-

tikus pontoknál én csak csipkebokrot és ga-
lagonyát láttam nõni.
(Néhány nap múlva az árvizek nyomorít-
ják majd meg a falvak, kisvárosok lakóit. A
kivágott erdõk már nem állnak az ár útjá-
ba, az eldugult csatornák, a meg nem épí-

tett vízelvezetõ kanálisok,
nem vezetik le azt.)
A meteorológiai helyzetet
a tizenhetedik század el-
sõ éveiben e tájon meg-
szenvedett kis jégkorszak-
hoz hasonlítják egyesek.

A romániai falvak, mezõvárosok (ide értve
az erdélyieket!) állapota sem különbözik
sokban a négyszáz évvel ezelõttitõl…
Legfennebb annyiban, hogy négyszáz éve,
de még hatvan éve is – szüleim elbeszélése-
ibõl tudom – a települések lakói nem ültek
ölbetett kézzel. Amint elállt a havazás,
azonnal lapátot ragadtak, és kiszabadítot-
ták a buckák alól falustársaikat, a jószágot,
amely a családok túlélését biztosította.
Nem azt lesték, hogy a gubernium vagy a
kormány segítségükre siet-e, érkezik-e a gu-
bernátor vagy a megyei elsõtitkár négylo-
vas szánon vagy terepjárón.
A télnél nagyobb veszélyt jelent az önkor-

mányzatok, a kormány és a saját nemtörõ-
dömségünk – az a közöny, amellyel a ter-
mészethez és egymáshoz viszonyulunk. A
hetvenes évek tudományos technikai forra-
dalmának idején felnõtt és szocializálódott
mai elit meg van gyõzõdve arról, hogy az
ember mindent legyûr, a természetet köny-
nyûszerrel megzabolázza. Noha ez nincs
így. És éppen a tudományos technikai for-
radalom jegyében és idején elkövetett em-
beri bûnök miatt nincs így. A környezetká-
rosítás miatt még nagyobb erõvel tör ránk
a vihar, a havazás, a zápor, csúszik ránk a
föld, mindent visz az ár, a vízár és a haj-
dan humuszként szolgáló földet szállító
sárlavina. A természet ellen nem gyõzhe-
tünk. Ahogyan a természet sem tudja le-
gyõzni az embert, ha mûködik a társadal-
mi szolidaritás, a környezetünkben élõ ki-
csik, idõsek, betegek megsegítésének vala-
ha még szinte öröklött, de gyerekkorban
mindenképpen örökre megtanult belsõ
kényszere. 
Az idei tél lassan elmúlik. A kár azonban,
amelyet a hatósági felelõtlenség és a társa-
dalmi fásultság okoz hosszú ideig felszá-
molhatatlan marad, sõt újabb, egyre na-
gyobb gondok forrásává válik.

A maszkabálra igénybe vett nagy szalon kör alakú, igen magas
terem volt, és nappal csak a tetõ egyetlen ablakán át kapott vilá-
gosságot. (...) 
A terem elrendezését Trippetta legfõbb védnöksége alá helyezték,
aki néhány részletben, úgy látszik, engedte, hogy barátjának, a
törpének megfontoltabb ítélete irányítsa. Õ tanácsolta, hogy erre
az alkalomra a csillárt távolítsák el. A viasz csepegése (ezt ilyen
meleg idõben lehetetlen volt megakadályozni) alaposan tönkretet-
te volna a vendégek pompás ruháit. (...)
A nyolc orangután, Bice-Béka tanácsára, éjfélig (ekkorra a termet
zsúfolásig megtöltötték az álarcosok) türelmesen várt a fellépés-
sel. De alighogy elhalt az óraütés, berohantak, vagy - mert a lán-
coktól akadályozva a társaság nagy része felbukott és botladozott
- inkább együttesen begurultak a terembe.
Az álarcosok izgalma leírhatatlan volt, és ez gyönyörûséggel töl-
tötte el a király szívét. (...) Néhány asszony elájult a rémülettõl,
és ha királyi óvintézkedés nem tiltott volna ki minden fegyvert a
szalonból, a társaság vérével fizethetett volna a komédiáért. Így
azonban mindenki rohant az ajtók felé, ámde a király megparan-
csolta, hogy belépésük után rögtön zárják be valamennyit, és a
kulcsokat, mint ahogy maga javasolta, a törpe tette el.
Míg a zûrzavar tetõfokára hágott, és minden álarcos csak önma-
ga biztonságára figyelt (...), láthatták volna, hogy a lánc, melyet
magasba húztak, amikor a csillárt eltávolították róla, lassan-las-
san alászáll, míg kampós vége meg nem állapodik a padlótól há-
rom lábnyi magasban. (...)

Edgar Allan Poe: Bice-béka. Fordította Kucszka Péter

Közönnyel havazik
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Konkrétan nem ártana pontosítani mielõbb a cím-
ben megjelölt fogalmat, mert csak dobálózunk vele
történelmileg meg a jelen idõben, egyesek méltat-
lanul megkapják mint bélyeget, mások meg – bár
rászolgáltak – szóba sem kerülnek a hon árulóinak
felsorolásakor.
A konkrét rendezetlenség már korábban feltûnt,
aztán feledésbe merült, és most megint hazaáruló-
zás van – hát próbáljuk meg a szabályait, törvé-
nyeit legalább megérteni. Pontosan az történt fris-
siben, hogy az Európai Parlament (az, amelyben
az általunk választott képviselõk ülnek, tehát Eu-
rópa képviselõi) egy határozatban elítélte a ma-
gyarországi demokrácia jelenlegi állapotát. Az
elemzõk hosszasan magyarázzák, hogy Orbán
Viktor és a Fidesz kétharmadtól megtáltosodott
törvényalkotó dühe verte ki az európai biz-
tosítékot… De abban a választott testületben a Fi-
deszt is magába foglaló Néppárt van többségben,
csak a kommunistáktól a zöldekig mindenki össze-
fogott kicsiny népünk ellen, s így sikerült átnyom-
ni kis többséggel az elítélést. S a hazaárulás minõ-
sített esetét pedig az meríti ki, hogy az általunk
megválasztott négy szocialista (magyar!) képviselõ
megszavazta a Magyarországot elítélõ határozatot.
Értelmesen föl kell tételeznünk, hogy létezik az
egyetlen és megkérdõjelezhetetlen igazság: Ma-
gyarország igaz érdeke. Aki ezt képviseli, éljen
bár határainkon kívül, az igaz magyar, aki ennek
ellene tesz, rendelkezzen bár akármekkora õsiség-
gel, történelmi névvel, ésszel vagy tekintéllyel –
az hazaáruló. Logikai értelemben (meg az aktuá-
lis gyakorlatból) levezettük a fogalom lényegét,
de a hosszabb távon nem lesz egyszerû alkalmaz-
ni. Induló pont: az ország mindenkori kormánya
és miniszterelnöke képviseli azt, amit magyar ér-
deknek nevezünk. Erre szavazott a választópol-
gárok többsége, demokratikus játékszabályok, al-
kotmányos rend, békesség. Most történetesen Or-
bán Viktor, illetve a Kereszténydemokrata Nép-
párttal kibõvített Fidesz Magyar Polgári Párt kép-
viseli a választópolgárok érdekét mind idebenn,
mind odakünn. S mindazok, akik ezzel ellentétes
álláspontokat foglalnak el – tudhatják a helyüket.
(Lásd cím!)
Ám ha a konkrét helyzetet – maradva a logika sza-
bályainál - eltoljuk az általánosítás irányába, vagy

akár csak az idõ síkjában, akkor egy
korábbi felállás idején ugyanez
nem ugyanígy mûködött, (2002
és 2006 választási eredményei

után) Orbán Viktor kijelentette,
hogy a haza nem lehet ellenzék-

ben. Tehát akkor fordított volt a
helyzet. 
Hogy ki van éppen kormá-
nyon, az változó, hogy kinél

az igazság, az állandó. Krebsz János

Laptop

S
Z

E
L
L
E

M
ID

É
Z

É
S

A télnél nagyobb veszélyt
jelent az önkormányza-
tok, a kormány és a saját
nemtörõdömségünk.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Semmi sem illetlenebb és bosszantóbb a 
többiek számára, mint ha valaki olyan 

környezetben pontos, ahol mindenki
a viszonylagosság nyájas és tág 

értelmezéséhez tartja magát.” 
Paul Georgescu

Dutyi

Izgalom

Hazaárulók
A nap címe. Antonescu: Ungureanu a PDL
utolsó esélye, Cotidianul

Magyarázat. Antonescu szerint természetes,
hogy a tiszta lappal induló új miniszterelnök
kezdetben bizalomnak örvend, de ez nem azt
jelenti, hogy a PDL is „magához tér”.
Ugyanis Ungureanunak addig jó, amíg füg-
getlen, a PDL-nek az volna jó, ha tagja lenne
a pártnak.

Márpedig ez lefutottnak látszik. Elõrejelzé-
sünk csak látszólag és az idõbeli távolság
okán merész: Románia következõ államfõje
nem Crin Antonescu lesz, hanem Mihai
Rãzvan Ungureanu. Nyilván nem azért, mert
tud magyarul (ha igaz, hogy tud), hanem
mert inkább ellentéte Traian Bãsescunak,
mint Antonescu. Vagyis megfontolt, nem be-
szél sokat, nem szól bele mindenbe, döntéseit
alaposan meggondolja. Igazi politikai re-
ménység, és az embereknek leginkább re-
ményre van szükségük. Persze Traian
Bãsescuban még van annyi tartalék, hogy el-
rontsa a dolgot, de sokat jelent, hogy a lakos-
ság bizalmi listájának MRU rögtön az élére
ugrott (ha kevéssel is, de megelõzi Sorin
Oprescut, Crin Antonescut és Victor Pontát).
Mindezt a ziare.com hírlap anyagaiból szûrtük
le, egy olyan kis részlettel együtt, amely nem
növeli a liberális pártelnök tekintélyét. Crin
Antonescu ugyanis Roberta Anastase leváltá-
sa mellett a hírhedt parlamenti csalásban cin-
kostárs Sever Voinescu leváltását is kérte; mi-
re Voinescu megjegyezte: neki már egy éve
nincs vezetõ funkciója a képviselõházban (át-
adta az évad elején a kisebbségi csoportnak),
tehát nem váltható le – de nem csodálkozik
rajta, hogy ezt Antonescu nem tudja. A PDL-
sek közül mégis csak ezekben a kurva értel-
miségiekben (Cristian Preda, Sever Voinescu,
Toader Paleologu) van spiritusz!

Politikus bölcsesség. „Azzal találkoztunk,
akivel kellett.” Victor Ponta mondta ezt saját
amerikai látogatásáról (amelyrõl viszont
Mircea Geoanã azt állította, hogy Ponta az
amerikai külügy Kelet-Európával foglalkozó
államtitkára asszisztensének helyettesével ta-
lálkozott). Véleményünk: mindketten szelle-
mesek...

Ambrus Attila



Baloga-Tamás Erika

A napokban másodjára
indította útjára a fiatal

vállalkozók cégalapítását, il-
letve -fejlesztését ösztönzõ
programját a gazdasági mi-
nisztérium, amely mintegy
tízezer euróval segíti az ifjú
üzletembereket. A pályázta-
tást lebonyolító Kis- és Kö-
zépvállalkozások Országos
Ügynöksége (AIPPIMM) ta-
valy hirdette meg elsõ ízben a
programot, amelynek segít-
ségével végül országos szin-
ten mintegy 1800 kezdõ vál-
lalkozás jöhetett létre. A kor-
mány idén 21 millió lejt külö-

nített el a vissza nem téríten-
dõ pénzügyi támogatásokra. 

Mint ismert, a gazdaság-
ösztönzõ program olyan fia-
talok megsegítését célozza,
akik tanulmányaik elvégzése
után céget alapítanának, de
nincs hozzá elég tõkéjük. A
legfennebb tízezer eurós
nagyságú támogatást az igé-
nyelheti, aki 35 évnél fiata-
labb, elsõ alkalommal pró-
bálkozik az üzleti szférában,
és vállalkozása létrehozását
megelõzõen nem volt sem
részvényese, sem társtulajdo-
nosa egyetlen unión belül
mûködõ cégnek sem. Az ál-
lami támogatáshoz legkeve-

sebb 50 százaléknyi önrészt
kell hozzátenni – akár banki
hitel segítségével is. 

Érdeklõdésünkre Fancsali
Kálmán, a Kis- és Középvál-
lalkozások Országos Ügy-
nökségének Hargita megyei
szaktanácsadója lapunknak
elmondta, hogy a megyebeli
vállalkozók igencsak aktívak,
a különbözõ, kormány- vagy
Európai Unió nyújtotta tá-
mogatásokat, lehetõségeket
sokan kihasználják. „A prog-
ram nem egészen egyhetes
indulása óta már 145 pályá-
zat érkezett országos szinten
az ügynökséghez, köztük
Hargita megyei jelentkezõk

is vannak” – mondta el Fan-
csali, emlékeztetve, hogy a
projekt révén tavaly 56 új cég
nyílt a székely megyében. 

A tanácsadó az érdeklõ-
dõknek azt javasolja, hogy a
formai hibák elkerülése miatt
kérjék az ügynökség kiren-
deltségeiben tevékenykedõ
szakemberek segítségét, vagy
látogassanak el azokra a tájé-
koztató karavánokra, ame-
lyekre március folyamán ke-
rül majd sor a megye na-
gyobb városaiban. Az üzleti
terveket elektronikus formá-
ban kell feltölteni az ügynök-
ség honlapján, amelyen már
elérhetõ az alkalmazás. 

Röviden

Sike Lajos

A nagykárolyi gazda egy
ideig nem értette, miként

fordulhatott elõ, hogy ugyan-
azon gyomirtó használatával
különbözõ hatást ért el a ke-
zelt két kukoricatáblánál –
mígnem eszébe jutott, hogy
az egyik csomag szert a meg-
szokott boltban vásárolta, a
másikat pedig a piacon kínál-
ta neki egy férfi, lényegesen
olcsóbban. Az avasi szõlõter-
melõ esete sem kevésbé érde-
kes, aki Magyarországról ha-
zatartva a határ közelében lé-
võ lerakatnál vásárolta meg a
mindenkor használt liszthar-
mat elleni permetezõszert,
hogy aztán nagyot nézzen:
az oldat a kiszórás után ész-
revehetõen megégette a szõ-
lõlevelet. 

Halálos keverék

Ludróczky Sándor, az
avasújvárosi Bakator hegy-
község elnöke – aki maga is
látta és kipróbálta a szóban
forgó anyagokat – az ÚMSZ-
nek megerõsítette, a leírt ese-
tek rafináltabb vegyszerha-
misításra utalnak. Ezt pedig
minden bizonnyal nem a ne-
ves nyugati gyártók követték
el, hanem az átmeneti raktár-
ban, ahol a nagy tételben, de
alkotóelemenként külön-kü-
lön szállított vegyi árut ki-
sebb adagokba csomagolják,
az egyik legdrágább ható-
anyagból jelentõs mennyisé-
get „kispóroltak”, a hiányzó
részt pedig olcsóbb szerekkel
pótolták. Az elkövetõk ezzel
busás anyagi haszonra tesz-
nek szert, nem törõdve azzal,
hogy az új keverék drasztikus
hatással van a kezelt növé-
nyekre, a belõlük készült ter-
mékekre és persze a fogyasz-
tókra egyaránt. 

Az egyik legnagyobb legá-
lis gyártó, a Syngenta tesztel-
te a hamisítványokat, és nem
hagyott kétséget afelõl, hogy
az alkotóanyagok eltérõ kon-
centrációja miatt a hamisít-
ványok a fogyasztók életét is
veszélyeztetik, mivel meges-
het, hogy a túl magas ható-

anyag-tartalom miatt a nö-
vénybõl nem tud kiürülni a
méreg. Ha viszont túl ala-
csony a hatóanyag, a gazdál-
kodót éri tetemes veszteség.
A gyártó szerint a bûnözõk
általában toxikus, Európá-
ban betiltott oldószereket
használnak fel. Csutak Nagy
László, az Országos Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság alelnöke
lapunknak elmondta, habár
eddig nem találtak a megen-
gedettnél nagyobb mennyisé-
gû vegyszert az ellenõrzött
termékekben, folyamatosan
ellenõriznek minden piacra
kerülõ árut.

Milliós haszon

Más eseteket is említhet-
nénk annak a bizonyítására,
hogy a vegyszermaffia Ro-
mániát sem kerüli el. Brüsz-
szeli források szerint az
utóbbi években egész Euró-
pában elszaporodott a nö-
vényvédõk és gyomirtók ha-
misítása és forgalmazása:
becslések szerint ez orszá-
gonként elérheti az összfor-
galom 5-15 százalékát, de
van, ahol 25 százalékra
emelkedik. A hamisítók nem
kímélik az olyan nagy világ-
cégek termékeit sem, mint a
Bayer vagy a Dupont. Sõt, a
vegyszermaffia számára
ezek a legkifizetõdõbbek,

mivel ezeken lehet a legtöb-
bet keresni – léteznek példá-
ul olyan erõs hatóanyagok,
amelyek literje több tízezer
eurót ér.

Az elhúzódó gazdasági és
pénzügyi válság miatt várha-
tó, hogy az idén még több
hamis vegyszert próbálnak
eljuttatni a gazdákhoz, hisz a
feketepiacon a megszokott-
nál jóval olcsóbban kínált ve-
gyi anyagok csábító ajánlatá-
nak nehezen tudnak ellenáll-
ni a pénzben amúgy sem
dúskáló mezõgazdászok. 

Az Europol maga is beis-
merte: hadilábon áll a szerve-
zett bûnözés ezen ágával, így
száztonna-számra kerül
évente hamis növényvédõ
szer a közösség piacaira. Tér-
ségünk különösen veszélyez-

tetett, egyrészt, mivel a ter-
melõk itt jobban rá vannak
szorulva az olcsóbb
növényvédõszerekre, más-
részt pedig amiatt, hogy tran-
zitterülete a keletebbre, Uk-
rajnába, Oroszországba tartó
szállítmányoknak. 

Hamar „felszívódik”

Ioan Petraº mérnök, a
Szatmár megyei növényvé-
delmi hivatal igazgatója la-
punknak elmondta, évente
háromszor is ellenõrzik a ha-
táskörükbe tartozó vegyszer-
boltokat és lerakatokat, ám
versenyt futnak az idõvel és a
csalókkal: a vegyi áruk for-
galmazása nagyon felgyor-
sult, ez pedig megnehezíti az
ellenõrök munkáját. „A szert

reggel megveszik valahol, és
délután már 100-200 kilomé-
terrel távolabb használják fel,
így kevés az esély arra, hogy
in flagranti rajtakapjuk a ha-
misítót. Ráadásul eszközeink
is igen korlátozottak” – ma-
gyarázta Petraº, akitõl azt is
megtudtuk, hivataluknak
mindössze egy autó áll ren-
delkezésére a korábbi öt he-
lyett, és az is elõfordulhat,
hogy annak is lejárt a havi
mûködésére megszabott
üzemanyag-kvótája. „Meg-
történik, hogy mire kijutunk
– ha kijutunk – Szatmárné-
metitõl 70-80 kilométerre, a
hamísított vegyszert már fel-
használták, nyomát sem ta-
láljuk” – tette hozzá az igaz-
gató.

Csak bevált helyrõl!

Fodor Katalin mérnök, a
növényvédelmi hivatal szak-
embere örömmel ragadta
meg az alkalmat, hogy még
idejében, a permetezések
megkezdése elõtt figyelmez-
tesse a hazai gazdákat: lehe-
tõleg mindig ugyanott, va-
gyis a kipróbált boltban, le-
rakatban vásárolják meg a
gyomirtásnál és növényvé-
delemnél használt különbö-
zõ vegyszereket. A szakértõ
azt tanácsolja, a gazdák sze-
mélyesen is ellenõrizzék,
hogy a csomagolás és a cím-
kézés nem tér-e el a megszo-
kottól, és figyeljenek a fel-
tüntetett szavatossági idõ be-
tartására. 
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A „vegyszermaffia” mûködését az is segí-
ti, hogy hézagos az uniós szabályozás, az
egyes tagországok pedig eltérõ törvényeket
alkalmaznak. Az EU-n belüli vámmentes-
ség is a bûnszervezetek kezére játszik: elég
beléptetni egy kikötõben, reptéren a szállít-
mányt, utána már szinte bottal üthetõ az
életveszélyes méreg útja. Ráadásul a ter-
méket kísérõ dokumentumokat ugyan-
olyan profi módon hamisítják, mint a sze-
reket. A leggyakoribb hamisítási forma az,
hogy az elsõ egy-két szállítmányt még ere-
deti termékbõl biztosítják a maffiózó cé-
gek, majd következhetnek a hamisított sze-
rek. Így a vevõ nyugodtan rendel, az akció

során legális papírokat lehet szerezni, me-
lyeket késõbb hamisítva fel lehet használni.
Romániától nyugatabbra sem jobb a hely-
zet, Spanyolországban például 2006-ban
az EU-ban nem engedélyezett szerekkel
fertõzött permetezõ anyag használata mi-
att 20 millió euró értékû zöldséget kellett
megsemmisíteni. Az elmúlt évek egyik leg-
nagyobb fogása, egy 300 tonnás tétel a
szlovéniai Kuperben volt, 2009-ben a bu-
dapesti Ferihegyen akadtak 28 tonna hami-
sítványra. Utóbbi esetekben ugyanaz a kí-
nai exportõr cég volt a feladó, amely ké-
sõbb az amerikai piacot is megcélozta, ám
megbukott. (Szabad Föld)

A törvény is kedvez a feketepiacnak

Új ipari park 
Nagyváradon

Közel 24 hektáros terüle-
ten létesül Nagyvárad déli
peremén a város második
ipari parkja – jelentette be
tegnap Ilie Bolojan polgár-
mester. Az Agerpres szerint
a park térségének urba-
nisztikai terve jelenleg a
városi önkormányzat jóvá-
hagyására vár, már készül
a megvalósíthatósági ta-
nulmány a terület közmû-
vesítésére. Az önkormány-
zat illetékesei korábban az
ÚMSZ-nek elmondták,
spanyol, amerikai és kore-
ai vállalatok már érdeklõd-
tek a park iránt, de számos
olyan nagyváradi vállalat
is helyet kap itt, amely ki
kell hogy vonuljon a város
urbanisztikai területérõl.

Kártérítés-áradat?

Az elkövetkezõ idõszak-
ban várhatóan megugrik
Romániában a biztosítók-
hoz benyújtott kártérítési
kérelmek száma, elsõsor-
ban a gépkocsik és lakások
esetében – vélik a hazai
biztosítótársaságok képvi-
selõi. A szakemberek el-
mondták, a tetemes hó el-
lenére a február nyugal-
mas hónap volt, alig érke-
zett követelés az ügyfelek
részérõl, ám az olvadás
után megmutatkozó károk
és az esetleges áradások
miatt „mozgalmas” tavasz-
ra számítanak.

Elsõ erdõsítés

A mezõgazdasági területek
elsõ erdõsítésére idén több
mint 176 millió eurónyi tá-
mogatást különített el a
Környezetvédelmi és Erdé-
szeti Minisztérium. A tá-
mogatásra négy pályázati
szesszióban jelentkezhet-
nek az érdeklõdõk – az el-
sõ március elsején indul.
A 221-es számú intézkedés
keretében azonban nem tá-
mogatják sem a kará-
csonyfa-nevelést, sem pe-
dig olyan ültetést, amely-
nek köze van a megújuló
energiákhoz. 

Mûtrágya-hamisítók...

ÚMSZ

Márciustól kezdõdõen
több mint 1100 személyt

fognak elbocsátani a Román
Államvasutaktól (CFR) –
nyilatkozta tegnap a Media-
faxnak Iulian Mãntescu, a
Mozdonyszerelõk Szövetsé-
gének elnöke, miután a cég
vezetõsége telefonon értesí-
tette az érdekvédelmet a kü-
szöbön álló átszervezések-
rõl. A szakszervezeti vezetõ
leszögezte: a döntést bírósá-
gon fogják megtámadni,
amint megkapták az írásos
tájékoztatást az elbocsátá-
sokról. Mãntescu igyekezett
hozzátenni azt is, hogy nagy
valószínûséggel meg is nye-
rik a pert, miután a hasonló
esetek 95 százalékában a
szövetségnek adott igazat a
bíróság.

A CFR átszervezése része
a román kormány külföldi
hitelezõkkel kötött megálla-
podásának is. A Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) több íz-
ben – legutóbb tavaly de-
cemberben – kérte Bukarest-
tõl, hogy hajtson végre lét-
számleépítést, iktasson be
négy fizetetlen szabadnapot
egyes egységekben, illetve
szüntesse meg a vesztesége-
sen mûködõ vasúti vonala-
kon a közlekedést. A kor-
mány ígéretei szerint idén
áprilisig több mint 15 ezer
vasúti kilométeren áll le a
forgalom, ennek következté-
ben pedig mintegy kétezer
dolgozó válik állástalanná.
Mãntescu tudomása szerint
ugyanakkor a CFR személy-
zeti fizetésekre szabott kere-
te idén ugyanakkora, mint
2011-ben. 

Leépítés lesz a CFR-nél?„Újjászületett” a fiataloknak
szánt vállalkozói támogatás

Ha a permetszer hatóanyaga túl kevés, károsul a gazda, ha túl sok, a fogyasztót mérgezi
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Folytatás az 1. oldalról

Annak biztosítására, hogy
az iskolákból kikerült fiata-
lok megfeleljenek a piaci
igényeknek, szeptemberben
csak az az iskola kapcsolód-
hat be az új rendszerbe,
amelyik partnerségi szerzõ-
dést köt egy vállalkozóval.
Nagy hangsúlyt fektetnek
majd a gyakorlati képzésre,
amely már kezdetektõl fog-
va a tananyag minimum 60
százalékát teszi ki. 

Az õsztõl bevezetendõ
rendszer komoly európai
hagyományokkal rendelke-
zik, Németországban im-
máron 40 éve jól mûködik.
A fõtanfelügyelõ reméli,
hogy a szülõk és a diákok is
kedvezõen fogadják ezt az
új lehetõséget, hiszen az ál-
lam minden – ebben az ok-
tatási formában részt vevõ  –
diákot havonta minimum
200 lejes ösztöndíjjal kíván
motiválni, a vakáció ideje
alatt pedig a partnercégek
kínálnak munkalehetõsége-
ket számukra. Keresztély Ir-
ma elmondta, a napokban
elkészült Kovászna megye
szaklíceumi ajánlata: 30 vál-
lalkozás kötött partnerséget
valamely iskolával, így szep-
tembertõl összesen 12 osz-
tályt indítanak 316 diák szá-
mára, melyekben többek kö-
zött építõipari, autószerelõ,
vendéglátó-ipari és textilipa-
ri szakembereket fognak ké-

pezni. A tanfelügyelõség a
napokban fordítja le magyar
nyelvre az oktatási miniszté-
rium által kiadott tájékozta-
tó füzetet, amelyet majd
minden kilencedik osztályos
diáknak kiosztanak. A be-
iratkozások májusban kez-
dõdnek.

Az udvarhelyiek 
nem akarnak 
szakmát tanulni

„Nagyon vártuk, hogy a
gyakorlatorientált szakmun-
kásképzés újra elindulhas-
son iskolánkban” – jelentet-
te ki lapunknak Szakács
Paál István, a székelyud-
varhelyi Bányai János Mû-
szaki Kollégium igazgatója.
Szakmunkás-képzésre min-
dig is nagy igény mutatko-
zott, az elmúlt években egy-
re korszerûbb mûhelyekben
zajlott az oktatás, míg a mi-
nisztérium le nem állítatta
azt – magyarázta a mûszaki
kollégium vezetõje. „Most,
hogy az érettségi ennyire
megszigorodott, gyermeke-
ink nagy többsége lehet,
hogy nem is tudná sikeresen
abszolválni. Ezért jó lenne,
ha a szülõk is elgondolkod-
nának azon, hogy gyerme-
küknek melyik lenne a meg-
felelõ út a továbbtanulás-
hoz” – fogalmazott Szakács.
Székelyudvarhelyen a régi
nagy intézmények közül a
Kós Károly Iskolaközpont –

úgy tûnik – õsszel még nem
hirdet szakiskolai osztályo-
kat, az Eötvös József Mezõ-
gazdasági Szakközépiskola
könyvelési, környezetvéde-
lmi, élelmiszeripari, autó-
elektronikai és szállítástech-
nikai osztályokba várná a
diákokat, a Bányai János
Szakközépiskolában pedig a
tervek szerint a textil-, me-
chanika- és faipari osztályok
indulnának újra. „Remél-
jük, hogy lesznek jelentke-
zõk, hisz a diákok hozzáál-
lása ebben a pillanatban
egyáltalán nem biztató” –
véli az igazgató, akit igen-
csak meglepett egy, a kilen-
cedikesek körében végzett
elõzetes felmérés eredmé-

nye, mely szerint a három
udvarhelyi szakközépiskolá-
ból jelenleg mindössze
egyetlen diák szeretné szak-
osztályban folyatni tanul-
mányait. 

„Több céggel, üzemmel is
sikerült felvenni a kapcsola-
tot, melyek biztosítottak ar-
ról, hogy vállalják diákjaink
gyakorlati foglalkoztatását”
– számolt be Szakács. Egyik
ezek közül a finommechani-
kai tevékenységet végzõ
Technophar. A gyógyszer-
kapszula-gyártó gép elõállí-
tásával foglalkozó cég
székelyudvarhelyi központja
öt tanulót fogadna gyakor-
latra. „Nyitottak vagyunk,
számunkra nem jelent meg-

terhelést a fiatalok tanítása,
ugyanis, ha egy cég azt akar-
ja, hogy még hosszú évek
múlva is mûködjön, akkor
muszáj erre is figyelnie.
Fontos az utánpótlásképzés,
hisz sok idõ kell ahhoz,
hogy egy jelöltbõl olyan ma-
gasan képzett dolgozó vál-
jék, amilyent ez az iparág
igényel” – magyarázta la-
punknak Kátay István, a
vállalat minõségi mérnöke.

Marosvásárhelyen is 
nagy a szakemberhiány

Az õsszel induló szakosz-
tályokban fõleg a faiparban
és az építkezésben szüksé-
ges ismereteket, a gépkocsi-

javítást és az ahhoz kapcso-
lódó szaktudást kínálja az új
rendszerbe bekapcsolódó öt
Maros megyei iskola, de a
szabómesterség vagy a laka-
tosság is megtanulható –
mondta el az ÚMSZ-nek Il-
lés Ildikó fõtanfelügyelõ-he-
lyettes. 

A Maros megyei munka-
erõ-elosztó hivatal által
meghirdetett állások többsé-
ge is szakképzett munkások
számára nyújt lehetõséget.
Az építkezésben a festõ-má-
zoló, a burkoló, a víz-gáz-
szerelõ szakmák a legkere-
settebbek, de az asztalosok
és lakatosok iránt is nagy az
érdeklõdés. „Ma már nem
elég, ha a munka iránt ér-
deklõdõ kijelenteni, hogy
ért valamihez, azt igazolnia
is kell” – mondta a hivatal
alkalmazottja, Camelia
Boer. Az iskolák mellett ezt
már több cég is felismerte,
és akkreditált tanfolyamot
szerveznek azokban a szak-
mákban, amelyekre a legna-
gyobb az igény a piacon.
Pincéreket, szakácsokat, be-
tegápolókat, gépkocsiveze-
tõket, víz-gázszerelõket, au-
tóbádogosokat, kõmûvese-
ket, masszõröket, fodrászo-
kat képeznek - mondta a hi-
vatalnok, hozzátéve, hogy a
szaktudást és az azt igazoló
okiratot megszerzõk közül
sokan külföldön próbálnak
megélni, vagy saját vállalko-
zást alapítanak. 

Nagy a kereslet az inasképzésre

Asztalosinasok. A szakmunkásképzõben nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre Fotó: archív

S. M. Z.

Bemutatkozott tegnap
este az a két jelölt, aki a

kolozsvári Babeº-Bolyai Tu-
dományegyetem (BBTE)
magyar tagozata vezetõi
tisztségért verseng a jövõ
hétfõn tartandó választáso-
kon. Nagy László fizikus és
Soós Anna matematikus a
felsõoktatási intzémény
központi épületében tartott
fórumon ismertették elkép-
zeléseiket a tagozat és az
egyetem jövõjérõl. „Nagy
valószínûséggel mindkét je-
lölt tagja lesz a BBTE meg-
választásra kerülõ vezetõsé-

gének, de egyikük a magyar
tagozat jövõjét is meghatá-
rozhatja majd” – fogalma-
zott Magyari Tivadar lekö-
szönõ tagozatvezetõ. Nagy
László kifejtette: reméli, a
mostani választások után is
folytatódik az a hagyomány,
amelynek értelmében a min-
denkori magyar tagozatve-
zetõ egyben a tanulmányi
rektorhelyettes tisztségét is
betölti. „Ragaszkodom az
egyetemi autonómiához,
ám önállóak csak úgy lehe-
tünk, ha plusz feladatokat is
magunkra vállalunk. Ezért
azzal a kéréssel fordulok a
kollegákhoz, hogy mûköd-

jenek közre az új vezetõség
munkájában és az egyetem
és ezen belül a magyar tago-
zat függetlenségének meg-
valósításában”  – fogalma-
zott a fórumon a jelölt. A
másik jelölt, Soós Anna a
kutatást, oktatást és a kö-
zösségszervezést tartja az
egyetemi élet központi terü-
leteinek, ezért – a tisztség
elnyerése esetén – ezek mi-
nél magasabb szintre fej-
lesztését és mûködtetését
tartaná a legfontosabb fel-
adatának. 

A BBTE-n zajló tisztújítás
során az egyetem új rektorát
március 1-én választják. 

BBTE: választási kampány

Cs. P. T.

Elveszítheti jogosítvá-
nyát az a gépjármûveze-

tõ, aki nem fizeti ki idõben a
közlekedési kihágásaiért ki-
szabott bírságait. Az elõírást
Románia 2020-ig terjedõ
közlekedésbiztonsági straté-
giája tartalmazza, amelyet
tegnap bocsátott közvitára a
szállításügyi minisztérium.

A szigorítást a stratégia
kidolgozói azzal indokol-
ják, hogy jelenleg a megbír-
ságolt hazai sofõröknek
mindössze kétötödén sike-
rül behajtani a büntetéseket.
Az Európai Unió szintjén
ez az arány 90 százalékos.

A gépkocsivezetõk a
helyszínen, a közlekedési
rendõrnek is kifizethetik a
bírságot, nyugta ellenében.
Emellett a sofõrnek igazol-
nia kell, hogy esetleges ko-
rábbi büntetéseit is kifizet-
te. Ezt a „bírságkártya” fel-
mutatásával teheti meg. A
kártya nyilvántartja a gép-
jármûvezetõre kiszabott
korábbi büntetések törlesz-
tését. Ha kiderült, hogy a
sofõrnek van kifizetetlen
bírsága, a közlekedési rend-
õr az összeg törlesztéséig
felfüggesztheti a jogosítvá-
nyát. A közlekedésbizton-
sági stratégia jogosítvány
megszerzéséhez kötné a

mopedek vezetését is.
Emellett megtiltaná a ra-
darérzékelõk használatát;
az elemi iskola elvégzésé-
hez kötné a jogosítvány
megszerzését.

A közvitára bocsátott do-
kumentumba foglalt elõírá-
sok csak akkor lépnek élet-
be, ha az ezeknek megfelelõ
törvénymódosításokat a
parlament is elfogadja.

A közvitára bocsátott do-
kumentumról a késõbbiek-
ben határozatot fogad el a
kormány. A parlament a
kormányhatározat kibocsá-
tása után módosít a közle-
kedésrendészeti szabályo-
záson. 

Ismét szigorodhat a KRESZ

Sipos M. Zoltán

Ötven tál meleg ételt
osztott szét tegnap haj-

léktalanok között Kolozs-
váron, a Bocskai (Avram
Iancu) téren a Protestáns
Teológiai Intézet keretében
mûködõ Hajléktalan-misz-
szió. A szeretetnek nem-
csak szavakban, de tettek-
ben is meg kell nyilvánul-
nia – vallják azok a kolozs-
vári református teológusok,
akik a böjti idõszakban le-
mondanak heti egy ebéd-
jükrõl a kincses városban
élõ otthontalanok javára. A
résztvevõk körében egysz-
erûen csak Hobo-misszió-
nak nevezett program kere-
tében a teológusok heti egy

alkalommal – immáron tíz
éve – rövid áhítatot tarta-
nak a központi parkban,
majd szendvicseket és teát
osztanak szét, valamint sá-
toros ünnepek alkalmával
szeretetcsomagot ajándé-
koznak a rászorulóknak. 

Az ötlet 2002-ben szüle-
tett meg az akkori Hallgatói
Önkormányzat tagjainak
fejében, majd csakhamar tá-
mogatóra is lelt: az Egye-
sült Államokban mûködõ
TRAC egyesület a mai na-
pig is anyagilag segíti a
Hobo-misszió mûködését.
„Ez a fajta tevékenység ki-
váló lehetõségnek bizonyul
arra, hogy a teológusok
szembesüljenek az intéz-
mény falain kívüli valóság-

gal” – emlékszik vissza a
kezdetekre Barticel Kiss
Krisztián, a Hajléktalan-
misszió elindítója és jelenle-
gi mûködtetõje. Az utcán
élõknek vajmi kevés esélyük
van a túlélésre, évente töb-
ben is megfagynak közülük
– állítja Tusa Róbert teoló-
gushallgató, a program
egyik koordinátora. „Nem
könnyû, de szeretek ezzel
foglalkozni. Nagy szüksé-
günk lenne egy teremre,
ahová összegyûlhetnénk, de
sajnos ez még várat magá-
ra. Tudom, hogy amit csi-
nálunk, az nagyon kevés, de
ezeknek az embereknek
rengeteget jelent. Ez a ra-
gaszkodás motivál a mun-
kában” – tette hozzá. 

Hobo-misszió Kolozsváron

Meleg ételt osztanak a rászorulóknak Kolozsvár központjában a református teológusok A szerzõ felvétele



Sipos M. Zoltán

Jubileumot ünnepel a
hétvégén az erdélyi ma-

gyar közösség egyik legerõ-
sebb kulturális mozgalma, a
táncház. „Az elsõ erdélyi
táncházat 1977 februárjának
egyik csütörtökén (érdekes,
hogy a közösségi emlékezet
a pontos dátumot nem rögzí-
tette), a kolozsvári Bábszín-
ház klubtermében tartották”
– olvasható a szervezõ Bo-
gáncs – Zurboló Egyesület
felhívásában. Az eseményre
kétnapos rendezvény kereté-
ben emlékeznek február 24-
én, pénteken és 25-én, szom-
baton a kolozsvári Tranzit
Házban (Malom/Bariþiu ut-
ca 16. szám). A rendezvény-
sorozattal nemcsak a kezde-
tet, hanem az elmúlt 35 év
minden mozzanatát is meg-
ünneplik, így mindenkit vár-
nak a találkozóra, akik vala-
ha muzsikáltak, táncot taní-
tottak, szervezték, aktívan
támogatták a mindenkori
kolozsvári táncházat.

„Addig él a táncház, amíg
igény van erre a közösségi
szórakozási formára” – véle-
kedett lapunk érdeklõdésére
Könczei Csongor, a Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet
munkatársa, maga is tánchá-
zas. „Annak idején voltak
olyan felhangjai a mozga-
lomnak, hogy az akkori
kommunista rendszerrel
szemben határozza meg ön-
magát, ezt azonban csak a
párt látta, láttatta így. Valójá-
ban egy nemzeti kisebbség
öndefiníciója, önkifejezési
eszköze volt, és valós igény-
bõl született meg” – tette
hozzá Könczei, a hétvégi ün-
nepségsorozat egyik szerve-
zõje. Noha a kommunista
hatalom hivatalosan soha
nem szüntette meg a
táncházmozgalmat,  a nyolc-
vanas években Kolozsváron

két táncházat is bezártak kü-
lönbözõ okokra hivatkozva.
A Monostor úti kultúrott-
honban mûködõ táncházat
egy japán néprajzkutató
kezdte el filmezni, doku-
mentálni, amitõl a helyi párt-
vezetés megijedt, és az „im-
perialista veszélytõl” tartva,
mindenféle hivatalos eljárás
vagy írásbeli rendelkezés nél-
kül, egyszer csak bezáratta a
találkozóhelyet. „A Vasas-
klubban mûködõt, azzal az
indokkal szüntették be, hogy
ki kell meszelni a termet. Ez
a meszelés a nyolcvanas
évektõl 1990-ig tartott” –
idézte fel lapunknak a tör-
ténteket Könczei. Mint el-
mondta, a rétegkultúraként
számon tartott táncházmoz-
galom keletkezése óta érte-
lemszerûen megváltoztatta
arculatát. „A hetvenes évek-
ben a mozgalmat elindító
szûk körnek az volt a célja,
hogy a még élõ táncokat le-
hozzák a színpadról, és szó-
rakozásként táncolják azo-
kat. Akkor a táncház na-

gyon demokratikusan mû-
ködött: mindenki úgy tán-
colt, ahogy tudott. Ma ez a
tendencia erõsen megválto-
zott, azaz a táncházasok
nagy része valamelyik tánc-
csoportban ropja. Õk azok,
akik profin táncolnak. És
van egy szûk réteg, amely
megpróbál jól táncolni.
Úgyhogy a kör lassan bezá-
rult. De amíg igény van a
népzenére, néptáncra, addig
lesz táncház is” – mondja
Könczei. A hétvégi rendez-
vénysorozatra a szervezõk
mindenkit szeretettel vár-
nak, aki a harmincöt év
alatt részese volt a mozga-
lomnak. A rendezõk gazdag
programkínálatot  ígérnek a
„mindenkori” táncházasok-
nak. Pénteken, a kolozsvári
Tranzit Házban – amely az
egész rendezvénysorozat-
nak otthont ad – délután
négy órától kezdõdik a
Táncalkalom, hagyományõr-
zés, közösségi szórakozás, társa-
dalmi jelenség – 35 éves az erdé-
lyi táncház címû tudomá-

nyos ülésszak, amelyet Hor-
váth István, a Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet elnöke
nyit majd meg. Az üléssza-
kon a táncházzal foglalkozó
néprajzkutató szakemberek
beszélgetnek a mozgalom
múltjáról. Szombaton fény-
képkiállítás nyílik majd a 35
év táncházas archívumából
és archív felvételek vetítésé-
re is sor kerül. Az esemény-
sorozat záróakkordjaként
szombat délután népzene-
koncertre várják a szerve-
zõk az érdeklõdõket szintén
a Tranzit Házba, ahol a To-
kos, a Vegyes, a mérai-türei
Csûrös, a Harmadik, a Tüs-
ke, a Kaszaly, az Üsztürü, a
magyarlapádi Piros Pántli-
kás, a Tarisznyás, a magyar-
palatkai Kodoba, az Ördög-
szekér és a Bodzafa zenekar,
valamint táncházas éneke-
sek, táncosok és táncokta-
tók fognak közösen énekel-
ni, zenélni. A kétnapos ren-
dezvénysorozatot az este
nyolc órakor kezdõdõ tánc-
mulatság zárja majd. 

Kék balett és 
Fantasztikus szimfónia 

Az új évben elõször láthatja
a közönség a Kék balett és
Fantasztikus szimfónia (Epizó-
dok egy mûvész életébõl) címû
mûveket a Kolozsvári Ma-
gyar Opera színpadán, a fõ-
szerepekben Mayura
Misawával és Cîmpean
Rareºsel. Popper Péter Kék
balettje a birtokló szeretet re-
ménytelenségérõl szól, és ar-
ról, hogy a magány elõl me-
nekülõ emberben hogyan
kelnek életre önmaga titkolt
és torz lehetõségei. A táncjá-
ték zenéjét Venczel Péter ko-
lozsvári zeneszerzõ szerezte.
Berlioz Fantasztikus szimfóniá-
ja önéletrajzi elemeket tartal-
maz, így fellelhetõ benne
a Shakespeare-darabokban
fellépõ Harriet Smithson
iránt érzett titkos rajongás
is. A kortárs balettelõadás
holnap, csütörtökön este
18.30 órától kezdõdik.

Elkészült 
a Gopo-jelöltek listája

Öt romániai, egész estés
film verseng a 2012-es
Gopo-díj elnyeréséért A leg-
jobb film kategóriában: az
Aurora Cristi Puiu rendezé-
sében, a Crulic – Drumul spre
Dincolo, amelyet Anca
Damian rendezett, a Legjobb
szándék (Din dragoste cu cele
mai bune intenþii), amelyet
Adrian Sitaru jegyez, a
Loverboy, Cãtãlin Mitulescu
filmje, és a Periferic, Bogdan
George Apetri rendezõ
munkája. Az öt rendezõbõl
négy szintén versenyben
van: Cristi Puiu, Adrian
Sitaru, Bogdan George
Apetri és Cãtãlin Mitulescu
közül választja ki a több
mint  400 szakemberbõl álló
szavazóbizottság az idei
Legjobb Rendezõ díj nyerte-
sét. A Gopo-díjkiosztó gálá-
ra március 26-án kerül sor. 
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Röviden

Baloga-Tamás Erika

Hetedik alkalommal szer-
vezi meg a Hargita Me-

gyei Képzõmûvészek Éves
Tárlatát a Hargita Megyei
Kulturális Központ és a Har-
gita Megyei Tanács. Tavaly a
kiállításra több mint hatvan
alkotással neveztek be a me-
gyebeli hivatásos képzõmû-
vészek, ezek közül 44 mûvet
választott ki a szakmai zsûri,
amelyekbõl Erdély több vá-
rosában nyílt kiállítás. A
szervezõk most felkérnek
minden Hargita megyében
alkotó vagy innen elszárma-
zott hivatásos képzõ- vagy
iparmûvészt, hogy vegyen
részt a tárlaton. Botár Lász-
ló, a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ képzõmûvé-
szeti szakirányítója lapunk-
nak elmondta: ez nem feltét-
lenül egy megmérettetés,
sokkal inkább lehetõség a ta-
lálkozásra, a kölcsönös
mustrára. A jelentkezõket ar-
ra kérik a szervezõk, hogy az
alkotások hátoldalán vagy
alján tüntessék fel a szerzõ
nevét és elérhetõségét, a mû

címét, technikáját, anyagát,
méreteit és keletkezési évét
három nyelven: magyarul,
románul és angolul. Ugyan-
akkor arra is felhívják a fi-
gyelmet, hogy az üvegezett
munkák hátát ne ragaszszák
le, hogy reprózáshoz kön-
nyen kivehetõ legyen az al-
kotás. Ellenkezõ esetben azt
kérik, hogy e-mailben vagy
egy mellékelt CD-n küldje-
nek egy reprodukciót. Az
újonnan jelentkezõk vagy
akik aktualizálni szeretnék
adataikat, mellékeljenek a
munkához szakmai önélet-
rajzot és néhány reprót elekt-
ronikus formában. A begyûlt
anyagból szakmai zsûri fogja
kiválasztani a kiállítandó al-
kotásokat. A munkák leadási
határideje március 23., a be-
érkezett mûveket április 1-
jén bírálják el. A kiállítást
május és július között rende-
zik meg Csíkszeredában,
Gyergyószentmiklóson és
Székelyudvarhelyen, a tárla-
tok anyagából katalógus is
készül. Botár László 60-70
mûvész jelentkezésére szá-
mít. 

HIRDETÉS

Régi táncházasok a mozgalom harmincadik születésnapján. A szervezõk most is nagy ünnepre készülnek

Képzés épített 

örökségünkrõl
ÚMSZ

Örökség – A mi felelõssé-
günk? A helyi hatóságok

szerepe az épített örökség meg-
õrzésében és hasznosításában
címmel szervez képzést az
épített örökség védelmére
szakosodott kolozsvári
Transylvania Trust Alapít-
vány és a Kolozs Megyei
Tanács. A képzésre elsõsor-
ban Délkelet-Erdély polgár-
mestereit, tanácsosait és az
örökségvédelemért felelõs
helyi hatóságait várják csü-
törtökön és pénteken, febru-
ár 23-án és 24-én. A képzés
célja kettõs: a helyi hatósá-
gokat kívánja mozgósítani
az épített örökség állagmeg-
õrzése és a vele való gazdál-
kodás terén, illetve elõsegíti
a civil társadalommal való
kapcsolataik megerõsítését,
hogy együtt hatékonyabbak
legyenek a történelmi kör-
nyezet hasznosításában. A
képzés programja a helyi hi-
vatalosságok fennhatósága
alá tartozó mûemlékek ke-
zelését, azok állagmegõrzé-
sét és helyreállítását bemu-
tató elõadásokat, valamint
az anyagi források elõterem-
tését és a civil szervezetek-
kel való együttmûködést se-
gítõ információkat is tartal-
mazza. A képzést a CSE in
Heritage A civil szféra szerepe
a közösségépítésben a délkelet-
európai épített örökség megõrzé-
se, népszerûsítése és hasznosítá-
sa révén címû, az Európai
Unió által támogatott pro-
jektje keretében szerve-
zik. A csütörtöki képzés
helyszíne a Kolozs Megyei
Tanács székhelye, Doroban-
þilor/Honvéd utca 106, a
pénteki találkozóra pedig a
bonchidai Bánffy kastély-
ban kerül sor. Bõvebb infor-
mációkat lehet kérni az
office@transylvaniatrust.ro cí-
men vagy a +40-264-439-
858-es telefonszámon. 
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Jubiláló táncházasok

Mûalkotások mustrája



Farkas István

Nehéz döntés volt otthagyni
az audiovizuális tanácsot?
– Nehezen született meg a dön-
tés, ugyanis sokat rágódtam a
dolgon. Négy évet töltöttem a
CNA-nál, ezalatt rengeteget ta-
nultam a médiáról, ugyanis telje-
sen más optikából volt rálátásom
az egész jelenségre, piacra, éppen
ezért szerencsésnek tartom ma-
gam. Az újságírók csak egy szele-
tét látják a médiának, én azonban
a CNA tagjaként mintegy felülrõl
szemlélhettem az egész médiapi-
acot, nemcsak annak egy kis ré-
szét. Ugyanakkor úgy érzem,
hogy amit megtehettem a tanács-
ban, azt megtettem, tehát nem
hagyom félbe az elkezdett mun-
kát. Idén egyébként mindenkép-
pen lejárt volna a mandátumom
és úgy érzem, hogy az erdélyi
magyar médiában jobban tudom
kamatoztatni azt a tudást, ame-
lyet az audiovizuális tanácsnál
szereztem.

Néha az az érzése az
embernek, hogy a CNA mun-
kájának van egy, hogy úgy
mondjuk, olyan része, amely-
nek szinte nulla a hatásfoka…
– Ha az egyes büntetésekre gon-
dol, akkor ezek hatékonysági fo-
ka valóban alacsonyabb, mint
kellene. Ennek több oka is van, a
CNA ilyen szempontból valóban
lehetne sokkal határozottabb.
Most nem akarok nevesíteni, de
ahol súlyos kihágásokat tapasztal
a tanács, valóban el kellene men-
nie a nagyobb bírságokig: egymil-
liárd régi lej körül szokott lenni a
legkeményebb bírság, bár a tör-
vény lehetõvé teszi a kétmilliár-
dot is. De ami a pénznél is jobban
fáj a televízióknak, az a mûsoridõ
megszakítása, bár ahhoz képest,
hogy milyen a piac jelenlegi hely-

zete, ritkán születtek ilyen dönté-
sek. A CNA legfontosabb mun-
kája egyébként a korántsem lát-
ványos szabályozó munka, ami-
kor az audiovizuális kódon dol-
gozik a tanács, vagy amikor a tör-
vényjavaslatait fogalmazza meg.
Ezekkel tud egyébként a piacon
érdemben változtatni.

Ön szerint mennyire felelõs
az audiovizuális tanács a mé-
diafogyasztási trendekért – ér-
tem ezalatt azt, hogy a bulvár-
tartalom sokkal jobban fogy,
mint a komoly vagy esetleg kul-
turális mûsorok.
– Ez nehéz kérdés, amelyrõl
hosszasan kellene beszélni, de

úgy gondolom, hogy a CNA-nak
ebben az egészben nagyon kis
szerepe van.

Akkor átfogalmazom: a
CNA nem léphet fel drasztiku-
san az olyan mûsorok beszünte-
tés, mint például az „Un show
pãcãtos”?
– A CNA-nak nem az a dolga,
hogy betiltson bármit is, én ezt
kifejezetten ellenzem – a döntés
a nézõk kezében van. A média
önmagában nem rossz, akkor
van baj, amikor az ember leül a
tévé elé és mossa az agyát. A
CNA nem lehet szülõ a szülõk
helyett, tanár a tanárok helyett.
Az viszont, hogy az országban

szinte egyáltalán nincs médiafo-
gyasztási kultúra, az egy másik
történet. De ugyanígy nincs gaz-
dasági, politikai, testnevelési kul-
túra sem. Ezért tart ott ez az or-
szág, ahol. Ezeket a kommuniz-
mus idejében nagyon élesen sike-
rült leválasztani a kultúráról, így
most Romániában a köztudat-
ban élõ kultúra fogalmába kizá-
rólag a magaskultúra, a színház,
a zene, irodalom tartozik. A mé-
diafogyasztási kultúra vélemé-
nyem szerint éppúgy része kelle-
ne legyen a tananyagnak, mint
az irodalom. 

Térjünk vissza egy picit a je-
lenlegi munkájához. A Maros-
vásárhelyi Rádió fõszerkesztõ-
helyettese.
– Igen, a rádió ideiglenesen kine-
vezett fõszerkesztõ-helyettese
vagyok, reményeim szerint eb-
ben a hónapban vagy legkésõbb
március elején versenyvizsgáz-
hatok az állásra.

Amikor sajtónyilvános lett a
CNA-tól való távozása, illetve a
rádióhoz való igazolása, egyes
online cikkek kommentálói
máris elkezdtek tücsköt-bogarat
önre mondani. Többek közt azt
is nehezményezték, hogy az
RMDSZ egy újabb pártkatonát
tett egy közszolgálati intéz-
mény vezetõ pozíciójába.
– Láttam ezeket a kommen-
teket, de nem hiszem, hogy re-
agálnom kellett volna azokra.
A név nélküli kommentelõk
egyike sem tudta felhozni egyet-
len olyan cselekedetemet sem,
ami ezt a tisztséget kompromit-
tálná. Akkor tartanám korrekt-
nek ezeket a beszólásokat, ha
lenne bizonyíték arra, hogy én
a médiában valaha tisztességte-
lenül jártam volna el valakivel
szemben. 
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Röviden

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) meg-
büntette a Pro Tv, a Kanal D, Prima Tv keres-
kedelmi, de a TVR 1 közszolgálati televízióadót
is, mert 2011 végén túllépték a megengedett,
óránkénti 12 perces reklámot. Az összeg szimbo-
likus, a CNA gesztusa mégis értékelendõ, hiszen
lassan oda jutunk, hogy, ha van türelmünk és
szerencsénk, a reklámok között néha láthatunk
adásokat is, amelyek, a maguk módján mind te-
le vannak burkolt reklámokkal, elhelyezett ter-
mékekkel és kiszámított imázsépítési vagy -rom-
bolási kampányokkal. Ha mindezt be lehetne so-
rolni valamely kihágás-paragrafusba, akkor a
CNA lenne kies hazánk legnagyobb jövedelemge-
nerálója. Viszont képtelenség tetten érni minden
kihágást, minden vétket, vagy kompenzálni azo-
kat a károkat, amelyeket a média által felkorbá-
csolt birtoklásvágy kelt az egyszeri emberekben.
És a CNA-nak nem feladata, hogy meggyógyítsa
a tévénézõk sérült lelkét.

(prier)

Kettõs tükör 

Postafiók

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
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..............................................................................................................
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

Iskolaigazgató helyett börtönõr?

Tisztelt szerkesztõség! Miután elolvastam
Antal Erika cikkét a marosvásárhelyi 2-es sz.
iskolában történtekrõl, felmerült bennem,
mint az EU egyik polgárában, néhány kér-
dés: 1. Az említett Codruþa naccsásasszony
ugye pedagógus, gondolom, ha  igazgatónak
tették alkalmassági vizsgálat nélkül... (Ez az
eset  viszont jól rávilágít az alkalmasságá-
ra...) 2. Olyan városban és olyan iskolában
fejti ki felettébb „áldásos” tevékenységét,
ahol a lakosság sõt iskolájában a  tanulók fe-
le magyar, nemde? 3. Vajon nem illene ma-
gyarul is tudnia, ha nem is irodalmi nyelven?
Ha nem volt képes Marosvásárhelyen leg-
alább a megértés szintjén elsajátítani az õsla-
kosok (!) nyelvét, miért nem kért segítséget
valamelyik magyar kollegától, esetleg tanu-
lótól? 4. Vajon soha nem fordult elõ, hogy
egy román szülõ anélkül lépett volna az isko-
lája (az övé?) területére, hogy õnagyságától
elõzetesen, alázatosan engedélyt kért volna?
És ha igen, akkor is riasztotta a rendõröket?
5. Minden szülõvel szemben ilyen jóérzést,
udvariasságot és  elõzékenységet tanúsít?
Mert ha igen, jobb lenne pályát változtatnia,
és mondjuk... beállnia börtönõrnek.

Szász Lenke, Marosvásárhely

Bíróból – mezõnyjátékos 

Megbukott Fábry a nézõk elõtt

Fábry Sándor új mûsorának, második
adására a köztévén már csak 550 ezren
voltak kíváncsiak – írja az index. Az RTL
Klubon futó Esti showdert ugyanis legkeve-
sebb egymillióan nézték stabilan, de volt
olyan adás is, ami 1,3 millió nézõt ért el.
Elemzõk szerint már akkor lehetett tudni,
hogy Fábryt megunták a nézõk, amikor
múlt héten a mûsor keddi felvételének
szünetében a nézõk nagy része lelépett.

✁

ÚMSZ

Az RMDSZ-t vádolja a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) ami-

att, hogy a Digi TV mûholdas
csomagjára elõfizetõ erdélyi tévé-
nézõk nem nézhetik a magyaror-
szági Hír TV adásait, miután a
szolgáltató kivette csomagjából a
jobboldali politikai nézeteket val-
ló csatornát. A Magyar Polgári
Párt közleménye szerint „2012
választási esztendõ, ilyen körül-
mények között pedig egy infor-
mációs csatorna háttérbe szorítá-
sa vagy elnémítása óhatatlanul
politikai felhangokat gerjeszt”.

„Reméljük, hogy az RCS&RDS
digitális és kábeltelevíziós szol-
gáltató felülvizsgálja döntését,
nem adva ezáltal táptalajt annak
a szóbeszédnek, amely szerint a
Hír Tv az RMDSZ közbenjárásá-
nak köszönhetõen került ki a cso-
magból” – olvasható az omi-
nózus közleményben. 

Kovács Péter, az RMDSZ fõtit-
kára abszurdnak tartja az MPP-s
vádakat. „Az MPP megalakulása
óta megszokta, hogy vagy Buda-
pestrõl, vagy Bukarestbõl meg-
mondják neki, hogy mit gondol-
jon és mit cselekedjen. Nehezen
értik meg, hogy ez csak náluk

mûködik így. Az RCS&RDS egy
magáncég, amely profitot termel,
és gondolom, arra a következte-
tésre jutott, hogy a bevétel maxi-
malizálása érdekében változtat az
átvett mûsorokon. Az RMDSZ-
nek az egészhez annyi köze van,
hogy Szász Jenõnek mindenrõl a
szövetség jut eszébe” – nyilatkoz-
ta lapunk megkeresésére Kovács
Péter az üggyel kapcsolatban. 

Amint arról már beszámol-
tunk, az RDS&RCS korábban is
megnyirbálta a csomagjában levõ
magyar nyelvû csatornák számát.
Az elõfizetõk egy teljes hónapig
nem nézhették a TVR 3-at. 

Hír TV-ügy, politikai felhanggal  

Hírösszefoglaló

„Kedves ügyfeleink, tudat-
juk önökkel, hogy A némafil-

mes néma és fekete-fehér film!!!
Köszönjük!” – ezzel a figyel-
meztetéssel fogadják a bukaresti
Sun Plaza Cinema City pénztá-
rainál azokat a nézõket, akik je-
gyet akarnak váltani Michel
Hazanavicius 10 Oscar-jelölés-
sel értékelt filmjére, A némafil-
mesre, amely február 24-én kezdi

romániai mozi-körútját. „Senkit
sem akarunk átverni, nem aka-
runk olyanokat a moziba vonza-
ni akinek nem ízlene ez a film.
De azért írtuk ki, hogy néma-
filmrõl van szó, hogy felkeltsük
a nézõk kíváncsiságát, hogy rá-
mutassunk, miben különleges ez
a film” – magyarázta a Gândul
címû napilapnak Oana Florea.
A film romániai forgalmazójá-
nak a képviselõje hozzátette:
rendkívül örülnek annak, hogy

a február 26-i Oscar-gála elõtt si-
került elhozni a filmet a románi-
ai filmszínházakba is.

„A felirat arra való, hogy a
másra vágyó nézõk ne legyenek
csalódottak, még ha egy Oscar-
jelölt filmrõl is van szó” – jelen-
tette ki a bevásárlóközpont szó-
vivõje, Alexandra Vasilescu,
aki elképzelhetõnek tartja,
hogy az elsõ vetítések után le-
szedik a pénztárablakoknál dí-
szelgõ feliratot.

A felirat fényképe egyébként
egy blogon jelent meg elõször, az
alábbi kommentárral: „A román
mozikba hamarosan befészkeli
magát egy film, amely be akarja
csapni a nézõket. Megtévesztõ,
fekete-fehér és néma. Nagybetûk-
kel és három felkiáltójellel.”

A dolog pikantériája, hogy egy
liverpooli multiplex nézõi vissza-
kérték a pénzüket, mert a filmben
nem volt dialógus, és a kép is ki-
sebb volt a megszokottnál. 

Figyelmeztetés az Oscar-favoritra

Szász Attilával, az Országos Audiovizuális Tanács volt tagjával beszélgettünk



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.55 Öt perc próza
11.00 Tudásakadémia 
- Junior
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Szép otthonok, 
remek házak
14.40 Mérföldkövek...
15.15 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara
15.40 Esély
16. 50 KorTárs
16.35 Aranymetszés
17.25 Egy magyar építész
Egyiptomban
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. 
(sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.30 Maradj talpon!
23.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.10 A Szövetség (ism.)
1.05 Az Este
1.35 Ölj meg, zsaru! 
(lengyel krimi, 1989)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Csapd le Chipet!
(amerikai romantikus
vígjáték) 12.50 Piedone
Egyiptomban (olasz akció-
vígjáték) 14.55 A bérgyil-
kos (amerikai sci-fi akció-
film) 16.45 A vihar rabjai
(amerikai thriller) 18.30 A
hetedik tekercs (amerikai-
olasz kalandfilm, 2. rész)
20.20 Országúti bunyós
(am. akciófilm) 22.00 16
utca (am. akciófilm)
23.55 Ez a fiúk sorsa (am.
filmdráma)

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 EP meghallgatás
(élő)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
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 Kék mezőben fehér
rózsa 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Hitélet 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Farsangteme-
tés 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
18.00 Kende Péter. Cigá-
nyok 18.30 Híradó 19.00
Hargita magazin 19.30
Híradó 20.00 Tájkép
20.30 Made in Hungary
21.00 Híradó 21.30 Érté-
keink 21.45 Zene 22.00
Szemétfilm

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Esmer-
alda (sorozat) 15.30 Érzé-
ki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (amerikai-mexikói
sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a
boldogságig (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 csalá-
domat (ismétlés)

KANAL D
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7.35 Horvát krónika
8.05 Ecranul nostru
8.30 Híradó
8.35 A király kalóza 
(francia kaland sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros (magyar
sor.) (ism.)
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Élő népzene
15.45 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.15 Törzsasztal (ism.)
17.10 Az állatok világa
17.40 Valóságos kincses-
bánya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver
(am.-kan. sor.)
21.30 Nyolc évszak 
(magyar sor.)
22.30 Híradó
22.40 Körhinta (magyar
rom. dráma, 1956)
0.15 Dunasport
0.20 Az idő és a város
(angol dokumentumf.)

Pro Tv, 14.15
Esernyõtrükk

Grégoire, a pancser színész született balfácán, aki még a leg-
elvetemültebb bérgyilkost is képes riválisnak nézni, ha egy
szerepről van szó. Miután a folyosón tévedésből balra for-
dul, a filmszerep helyett egy gyilkosságot vállal el, melynek
célpontja Otto Krampe, a fegyvercsempész milliomos. Gré-
goire meg sem áll a lányokkal teli tengerpartig, hogy lefor-
gassa élete nagy filmjét.

TV2, 22.00
Egy negyvenes nõ és a flört

Jackie Laurens rossz passzban van. Nem elég, hogy a két-
gyermekes asszony negyvenéves lett, a válását is a szüle-
tésnapján mondták ki. Hawaii szigetére utazik, hogy nyara-
lás közben megpróbálja átgondolni az életét. Találkozik Kyle-
lal, a nála jóval fiatalabb szörfoktatóval. Kapcsolatuk egyéj-
szakás kalandnak indul, ám jóval több lesz belőle.

DUNA Tv, 22.40
Körhinta

Pataki elhatározza, hogy kilép a szövetkezetből, lányát Far-
kas Sándor egyéni gazdához adja és így egyesítik szomszé-
dos földjeiket. Mari azonban Bíró Mátét, a szövetkezet tag-
ját szereti. Egy vidám vásári mulatságon boldogan keringe-
nek együtt a körhintán, amíg az apai szó vissza nem paran-
csolja a lányt. Egy lakodalmi mulatságon nyílt összecsapás-
ra kerül sor a két rivális között.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök 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-kolumbi-
ai sor.)
11.25 Top Shop
13.05 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
15.10 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.10 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.15 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Kihívás
0.05 Tudorok 
(ír-kanadai- amerikai sor.)
1.15 Reflektor 
- Sztármagazin
1.30 Infománia
Multimédia magazin
2.00 Jéglovagok 
(am. dok. sor.)

10.10 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.05 Gyertyák a
Bay Streeten (kanadai-
amerikai filmdráma) 12.55
A dadus (sorozat) 13.50
Gordon Ramsay 14.45
Monk (sorozat) 16.35 CSI:
A helyszínelők (sorozat)
17.30 Esküdt ellenségek
(sorozat) 18.25 Gyilkos
számok (sorozat) 19.25
Gordon Ramsay 20.20
Jóbarátok (sorozat) 21.15
Két pasi (ism.) 23.05 Es-
küdt ellenségek: Los Ange-
les (am. krimisor.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.15 Tavasz december-
ben 14.00 Prosport óra
15.10 Pontos sportidő
16.00 Örüljünk a focinak
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Örüljünk a focinak
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Örüljünk a focinak
0.00 Sport.ro Hírek 0.10
Pontos sportidő

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.05 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.10 Retró kabaré
12.05 Párizsi helyszínelők
(francia krimisorozat)
(ism.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Rondó
14.50 Angi jelenti
15.20 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 DTK 
(talk show)
D. Tóth Kriszta show
22.55 Az Este
23.30 Szülőföld 
(amerikai filmdráma,
2008)
1.10 Sporthírek
1.15 Család csak egy van
(ism.)
2.00 MM (ism.)
A megoldások magazinja

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 Az eltévedt lovas
legendája 
(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 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te! 
(live)
23.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
0.20 Professzionisták
(talk show)
1.20 Népi hagyaték (ism.)
2.35 Közérdek 
(talk show) (ism.)
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Árnyékok közt 
(kanadai thriller, 2009)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak!
(amerikai sor.)
14.15 Esernyőtrükk 
(francia vígjáték, 1980)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.00 Labdarúgás 
- Európa Liga: 
Twente–Steaua-mérkőzés
22.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
22.30 Dexter 
(amerikai sor.)
0.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
2.00 Európa Liga: 
Twente–Steaua-mérkőzés
(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 Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Az utolsó csalás
(amerikai thriller, 1999)
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Columbo: 
Halálos lelkiállapot 
(amerikai krimi, 1972)
2.30 Columbo: 
Visszajátszás 
(amerikai krimi, 1972)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(am. krimisor.)
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 anyák-
ról
16.00 A cseresznye 
a tortán - reality show
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 nyugtala-
nok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Teo – talk show
3.00 Családban 
(román sorozat) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
Csavart vezeték, fa alvá-
zas sportautó, sushi
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják? 
- légpárnás járművek
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág 
- Kanada
13.00 Autókereskedők 
- Jaguar E-Type
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják? 
- Denim/Borospohár
15.30 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Abu Dhabi
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők
úton - Citroen
21.30 Hogyan készült?
Lakatok / Hajnyírók /

Facipők / Műbőr
22.00 X-Machines 
- A szupergépek
23.00 Aranyláz Alaszká-
ban
0.00 Autókereskedők 
- Dodge Charger
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben

6.00 Hírek, 
időjárásjelentés
6.25 Ókori írások
7.00 Teleshopping
8.00 UCL napi összefogla-
ló
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Kis gyilkosságok
Agatha Christie-től 
(fr. kr., 2008, ism.)
11.00 Vallomások
11.55 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 UCL napi összefog-
laló (ism.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 Egészségpasztilla
18.30 A divat világa
18.40 Agatha Christie: 
A mérges pálca 
(francia krimi, 2009)
20.20 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 It zon@
23.35 Robocop 2. 
(amerikai akciófilm,
1990)
1.35 Elveszett paradi-
csom 
(kan. akcióf., 2008) (ism.)
3.10 Biznisz óra (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 Mű-
velődési 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 hí-
rek 17.55 A nap hírei röviden   

CSÜTÖRTÖK
2012. február 23.

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

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.05 EZO.TV
13.40 Segítsetek, űrlakók!
(am. sci-fi vígj., 1985)
15.20 Marina 
(mexikói- amerikai sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(amerikai-mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Egy negyvenes nő
és a flört 
(am. vígj., 2008)
Közben: Kenósorsolás
23. 05 Aktív
0.50 Tények Este
1.25 EZO.TV
2.00 Egy negyvenes nő
és a flört (am. vígj.) (ism.)
3.25 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)
4.15 A médium 
(am. krimisor.)



Ma Gerzson napja van.
A Gerzson héber eredetû
bibliai férfinév. Jelentése bi-
zonytalan, népies magyará-
zata idegen, jövevény.
Holnap az Alfréd és Ottó
nevûek ünnepelnek.

Évforduló

• 1558 – Jéna egyetemének
megnyitása.
• 1978 – A GPS rendszer
elsõ mûholdjának fellövése.

Vicc
– Vádlott, próbáljon végre
más ember lenni!  
– Én megpróbáltam bíró úr,
de éppen ön adott három
évet okirat hamisításért.

Recept
Háromféle penne
Hozzávalók: 50 dkg penne
tészta, 20 dkg parajpüré, 40
dkg hámozott paradicsom,
4 dl tej, 1 tojás sárgája, 5+5

dkg reszelt sajt, 1 gerezd fok-

hagyma, 3 ek vaj, 1 ek olaj,
só, bors, 1 púpos ek liszt.
Elkészítés: vajat forrósítunk,
a 20 dkg parajpürét megpá-
roljuk rajta, majd fokhagy-
mával, sóval ízesítjük. 40 dkg
hámozott paradicsomot ösz-
szetörjük, és forró olajon for-
raljuk, sózzuk, borsozzuk.
Besamel: 2 ek vajat megfor-
rósítunk, hozzáadunk 1 ka-
nál lisztet, és kavargatjuk,
forrósítjuk, amíg át fehére-
dik. 4 dl forró tejjel felenged-
jük és besûrítjük. 3 részre
osztjuk, az egyik részébe be-
lekeverjük a spenótot, a má-
sikba a paradicsomot, a har-
madikba pedig belekeverünk
1 tojássárgát és 5 dkg reszelt
sajtot. A fõtt tésztát 3 részre
osztjuk, és a 3 mártással elke-
verjük Kivajazunk egy tûzál-
ló tálat, egymás mellé bele-
tesszük a tésztákat, az egé-
szet megszórjuk 5 dkg reszelt
sajttal, és forró sütõben 10
percig sütjük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ma végre lépnie kell egy ügyben,
amit eddig sikerült halogató tech-
nikájával megúsznia. Csak az el-
sõ lépés nehéz, utána könnyebben
fog menni, mint gondolná.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Sikerült kicsit feltöltõdnie az
utóbbi napokban, és ez az ener-
gia, amit kapott, nyugalommal
és derûvel ruházza fel egész sze-
mélyiségét. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nagyobb anyagi biztonságban
érezheti magát, és ez valahogy az
érzelmi életére is pozitív hatással
van. Van ugyanis valaki, aki ön
ellen áskálódna.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Még csak a hét közepén járunk,
és ön máris ólmos fáradtságot
érez tagjaiban. Volna rá mód,
hogy valamilyen felüdülést talál-
jon a mai napon. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Mostanában úgy érezheti, hogy
magára maradt egy fontos kér-
désben a munkahelyén. Pedig
lenne, aki önnel ért egyet. Keres-
sen támogatókat magasabb kö-
rökben. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Legyen óvatosabb! Van valaki,
akit talán barátnak tart, de rossz
hírét kelti önnek. Nem gonosz-
ságból teszi, csak egyszerûen no-
tórius fecsegõ.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nem volt egyszerû az elmúlt idõ-
szak, és most sincs még vége a
megoldandó feladatoknak. Sõt,
szinte egyik feladat szüli a mási-
kat. Azért szakítson idõt a lazí-
tásra is. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nyomasztólag hatnak önre az el-
intézetlen ügyek. Van, amit ma-
ga is meg tudnak oldani, de van,
amihez elengedhetetlen a segít-
ség. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Vigyázzon jobban az egészségére,
mert ezekben a napokban köny-
nyebben elkaphat valami kósza
vírust. Kerülje a zsúfolt helyeket,
és a gyanús ételeket. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Rendeznie kellene a pénzügyeit,
még amíg talál rá jó megoldást.
Ez összefüggésben lehet a lakás-
helyzetével is. Ne halogasson to-
vább, jobb alkalom ennél úgy-
sem adódhat. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ismét elõtérbe kerülhet az erõsza-
kos énje, és ez nem tesz jót a pár-
kapcsolatának. A munkában
sem válik elõnyére, ha halmozza
az ellenségeket. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A változékony idõjárásnál
már csak a hangulata lehet
változékonyabb. A hisztizés
még a párkapcsolatának sem
tesz jót, de a kedvese még elné-
zõ lehet. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A tudomány a rendezett tudás,
a bölcsesség pedig a rendezett
élet. Minden ami fontos, rendet
igényel. A dolgok jóságukat ön-
magukban hordozzák, mert
valami vagy jó vagy rossz, de
az igazi szépségüket elrendezé-
sükben nyerik el. Sok tudás és
sok bölcsesség pazarlódik el eb-
ben az életben, mert az ember
nem tud vagy sokkal inkább
nem akar rendet tartani a fejé-
ben és a szívében. Ilyenkor el-

szakad egymástól az, amit mon-
dunk, attól, amit élünk. Ez pe-
dig már az elsõ lépés az ostoba-
ság felé. Különös dolog ez, hogy
a tudásnak és a bölcsességnek is
– bár nem ugyanazt jelentik – az
ostobaság az ellentéte. Amíg a
dolgok között rend van, addig a
dolgok szétválaszthatóak. Ami-
kor rendetlenség üti fel a fejét az
életünkben, minden elkezd egy
irányba fordulni: az ostobaság
felé. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás 

ÚMSZ

A Román Labdarúgó
Szövetséget (RLSZ) az-

zal a szándékkal keresték
meg, hogy a február 29-én
esedékes Románia–Uru-
guay barátságos mérkõzé-
sen lecseréljék Kassai Vik-
tort egy bolgár bíróra - adta
hírül a Gazeta Sporturilor
sportnapilap.

Az újság arról közölt cik-
ket, hogy a román szövetség
elnökét, Mircea Sandut állí-
tólag egy nigériai származá-
sú belga sportügynök,
Igdahoro Julius Owen azzal
az ajánlattal kereste meg,
hogy Kassai helyett egy bol-
gár bíró vezesse a Bukarest-
ben sorra kerülõ mérkõzést.
A lap úgy tudja, hogy az
ügynök kapcsolatban áll a
sportfogadási maffiával.
A lap szerint az ügynök, aki
a bírócseréért 20 ezer dollárt
ajánlott fel leplezett szpon-
zorálás formájában, azt állí-
totta: a bolgár bírónak fon-
tos bekerülnie az úgyneve-
zett Elite kategóriába, és
ezért van szüksége erre a
mérkõzésre. Az újság egyút-

tal úgy tudja, Kassainak a
román-uruguayi találkozó
helyett a Spanyolország–Ve-
nezuela mérkõzést kellett
volna levezetnie.

Paul Zaharia, az RLSZ
szóvivõje azt nyilatkozta: va-
laki valóban megkereste ez-
zel a kéréssel a szövetséget,
de nem személyesen Sandut.
Zaharia nem erõsítette meg,

hogy a belga ügynökrõl len-
ne szó, és nem nevezte meg a
másik mérkõzést, amelyet -
az ajánlat szerint - Kassainak
le kellett volna vezetnie a Ro-
mánia–Uruguay találkozó
helyett.

A sajtószóvívõ szerint az
RLSZ elutasította a cserét,
Kassai Viktornak ugyanis a
tavaly augusztus 10-re ter-
vezett, végül elmaradt ro-
mán-argentin barátságos
meccset kellett volna vezet-
nie, és a románok már ak-
kor megegyeztek a magyar
szövetséggel hogy az Uru-
guay elleni összecsapásra
érvényben marad a megál-
lapodásuk.

Mosolyt keltõ, hogy a bí-
rócserét kezdeményezõ sze-
mély a szövetségnek kül-
dött levélben azzal érvelt a
bírócsere mellett, hogy
Kassai Viktor Kassai Bélá-
nak, a román szövetség fõ-
titkárának a fia. Utóbbi
azonban Romániában szü-
letett, és a névrokonságon
túl nincs semmi köze a ta-
valy többek között a Bajno-
kok Ligája döntõjét is diri-
gáló, és a világ legjobb já-
tékvezetõjének választott
magyar sípmesterhez. 

Kassai Viktort 
is célba vették

Jégkorong

Hírösszefoglaló 

A Dab.Docler nyerte a
magyar–román jégko-

rongbajnokságot, a MOL Li-
gát, miután a döntõ negye-
dik, hétfõ esti mérkõzésén is
legyõzte a Miskolci Jeges-
medvék csapatát, s így 4-0-ra
diadalmaskodott a párharc-
ban. A tavaly döntõs Duna-
újváros ezúttal elsõsorban a
mesterhármast elérõ Peterdi
Imre remek játékának kö-
szönhetõen múlta felül 3-0-ra
riválisát.

A MOL 2011/12-es idé-
nyének vegén az Acélbikákat
és a Jegesmedvéket a tavalyi
gyõztes HSC Csíkszereda, a
Brassói Corona Fenestela 68,
a Ferencvárosi TC, a Buka-
resti Steaua Rangers, a Sapa
Fehérvár AV19 farmcsapata
és az Újpesti TE követte a
rangsorban. 

A legeredményesebb játé-
kos, azaz  az alapszakasz
legjobb pontszerzõje a csíki
Vaclav Novak lett, a ráját-
szás legértékesebb játékosa
(a playoff legjobb pontszer-
zõje) pedig a miskolci Nagy
Gergõ.

Az edzõk szavazatai
alapján a legjobb kapus Pe-
ter Sevela (Dab.Docler), a
legjobb hátvéd Pozsgai Ta-
más (Dab.Docler), a leg-
jobb csatár pedig Vaclav
Novak (Csíkszereda) lett.
Az újságírók szavazatai
alapján összeállított liga-
válogatottban Peter Sevela
kapus, Milan Varga (Bras-
só) és Jan Jarabek (Jeges-
medvék) védõk, továbbá
Vaclav Novak, Galanisz
Nikandrosz (Dab.Docler)
és Ioan Timaru (Steaua
Rangers) csatárok kaptak
helyet.

Bajnokok a dunaújvárosiak

Tenisz

T. J. L. 

Alexandra Cadanþu
(képünkön) bravúros gyõ-

zelemmel kezdett a mexikói
Monterreyben zajló 220 ezer
dollár összdíjazású nõi te-
nisztornán: 3-6, 6-1, 7-5-re
verte a jobb idõket is megért,
jugoszlávból ausztrállá vált
Jelena Dokicot. Megeshet,
hogy Cadanþu honfitársnõjé-
vel, Alexandra Dulgheruval
találkozik a második körben,
miután utóbbi elsõ ellenfele
az ismeretlen spanyol Silvia
Soler-Espinosa. A harmadik
fõtáblás román Sorana
Cîrstea, akinek elsõ ellenfele
a svájci Stefanie Vögele

Ugyanazon a WTA-tor-
nán tegnap este négy magyar
lépett pályára. A hatodik he-
lyen kiemelt Arn Gréta a kí-
nai Csang Suaj (Zhang
Shuai) ellen kezdett, Babos

Tímea pedig a hazai közön-
ség elõtt szereplõ, szabadkár-
tyával induló Ximena
Hermoso ellen. 

Babos az orosz Valerija
Szavinihhal párban a harma-
dikként rangsorolt Nyina
Bratcsikova, Darija Jurak
orosz-horvát duó ellen kez-
dett, majd ezt követi a selejte-
zõbõl fõtáblára került Marosi
Katalinnak a cseh Eva
Birnerová ellen játszott. 

Sikerrel vette az elsõ aka-
dályt a buenos airesi torna fõ-
táblájának egyetlen román
játékosa, Victor Hãnescu 6-3,
4-6, 7-6 (4) arányban bizo-
nyult jobbnak a spanyol
Pablo Andujarnál. Hanescu
következõ ellenfele a japán
Nisikori Kej, aki 7-5, 3-6, 6-2-
vel búcsúztatta a spanyol
Juan Carlos Ferrerót. Azért,
hogy a második körbe jutott,
Hãnescu 20 ATP-pont mel-
lett egy 7.945 dolláros csek-
ket is kapott. 

Bázelben a Bayern 

Ma este 21.45 órakor zárul a
nyolcaddöntõ elsõ felvonása
a labdarúgó Bajnokok Ligá-
jában. A francia Olympique
az Internazionalét fogadja, a
marseille-i találkozóról a
TVR 1 számol be élõben. A
Dolce Sport a svájci Bázelbõl
sugároz élõben, ahol a
Bayern München vendéges-
kedik. Egy Európa Liga-mér-
kõzést is lebonyolítanak ma
este: a Manchester City az
FC Portót fogadja, 19 órától
a Dolce Sport sugároz élõben.  

Megbüntették a Coronát 

Hiába nyerte meg 34-25-re a
bákói csapat elleni nõi kézi-
labda bajnoki mérkõzést, a
Corona 0-10-zel veszített
„zöld asztalnál” és egy bün-
tetõponttal is sújtották. Az
ok: az ominózus mérkõzésen
a szabályzatban foglaltakhoz
képest eggyel több juniort ne-
vezett. A szakszövetség dön-
tését késve közölték, így a
brassóiak nem olhattak. 

Portugál ellenfél 

A Lisszaboni Sporting CP
lesz a CSU Suceava férfi ké-
zilabda-csapatának ellenfele
a Challenge-kupa negyed-
döntõjében. A tegnapi, bécsi
sorshúzás alapján március
17-én vagy 18-én Suceaván
játszanak, egy héttel késõbb
pedig a portugál fõvárosban. 

Röviden Ale Cadanþu bravúrja 

HIRDETÉS

Az Acélbikák a lehetõ legkevesebb próbálkozásból gyõzték le a Jegesmedvéket a MOL Liga döntõjében


