
Tüntetés a nõjogokért

A hétköznapi életben általánossá váló erõ-
szak ellen flashmobbal tüntettek kolozsvári
civilszervezetek a hét végén. A villámcsõ-
dület nézõi számára élõ szobrokkal de-
monstrálták a résztvevõk hányféle alakot
ölthet az elfogadhatatlan agresszió. 

Március 15-nek munkaszüne-
ti napnak kell lennie Székely-

földön – szavazta meg Szentgyör-

gyön, a Székelyföldi Önkormány-
zati Nagygyûlésen a régió polgár-
mestereinek egy része. 3. oldal Több erdélyi mûvészt, kultu-

rális személyiséget is kitüntet-
tek Magyarországon a március
15-i ünnep alkalmából. Elisme-
rést vehetett át Gáspárik Attila, a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi
István Színmûvészeti Egyetem
rektora. Kitüntették Selmeczi
György zeneszerzõt, Bogdán
László írót, szerkesztõt, Fekete
Vince költõt, mûfordítót, illetve
László Noémi költõt, mûfordítót,
Csutak Magda keramikust, kép-
zõmûvész. Kézdi Imola, a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház
társulatának tagja tegnap Jászai
Mari-díjat vehetett át Heller Ist-
ván oktatási és kulturális minisz-
tertõl. 8. oldal 

új magyar szó
2010. március 15., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0929 ▼
1 amerikai dollár 2,9703 ▼
100 magyar forint 1,5381 ▲

Szélsõjobbosok Kolozsváron

Mintegy hetvenen jelentek meg az Új
Jobboldal szélsõséges szervezet kolozsvári
megemlékezésén, amelyen „az 1848-as
forradalom román gyõzelme” mellett 
felhívták a figyelmet a régiók újra-
rajzolásának veszélyeire is. 

Aktuális 3

Társadalom 7

Vezércikk 3

Gazdaság 6
A veszély egyelõre nem hárult el

A külföldi befekte-
tések és az EU-s
pénzek húzhatják
ki a válságból Ro-
mániát  – errõl be-
szélt az ÚMSZ-nek
adott interjúban
Borbély Károly ke-
reskedelemi és ipa-
rügyi államtitkár.
Elsõ brüsszeli láto-
gatásain azt tapasz-
talta, kezd vissza-
térni az érdeklõdés
Románia iránt. 

ÚMSZ

A Kollektív Emlékezet Virtu-
ális Gyûjteményének létreho-

zását kezdeményezte Tõkés Lász-
ló EP-képviselõ a hétvégén Nagy-
váradon megtartott sajtótájékoz-
tatóján. A volt református püspök
szerint ez olyan internetes gyûjtõ-
hely lenne, ahol a Szekuritáté ar-
chívumaiban õrzött dokumentu-
mokat lehetne elérni. Ugyancsak
hétvégén, de immár Kolozsváron
jött létre az a szakmai egyeztetõ
fórum, amelynek szándéknyilat-
kozata szerint az erdélyi protes-
táns egyházak megosztanák az
átvilágítással kapcsolatos tapasz-
talataikat. 3. oldal 

Szabadság 
– demokrácia
Igenis fenyegeti a román demokráciát a
rettenetes történelmi kór, az ármányos
„népuralmi” törekvés a hatalomkoncent-

rációra. Az állam alapintéz-
ményei szétverve, tekinté-
lyük a porban; a képviseleti
demokrácia letéteményese,

a parlament megcsúfol-
va; a politika kamarilla-
alkuk megnyilvánulása –

a nép elbutítva és
megalázva. 

A magyar nyelv hivatalossá tételét is kérték a nagygyûlésen

Ágoston Hugó

Fotó: Kovács Zsolt

Erdélyi díjazottak
az államünnepen

Tõkés: internetre
a szekusokkal!

A hatalmas érdeklõdés otthon tarthatja Háromszéken a Bukarestbõl egyelõre csak „kölcsönbe” kapott Gábor Áron-rézágyút Fotó: Kovács Zsolt

Lészen ágyú s autonómia
Marosvásárhelyen tartják ma a március 15-i ünnepségek központi rendezvényét

SZNT: követelõzõ nagygyûlés

Az 1848-as forradalom évfordulós ünnepségei fõ attrakciójának számított a hétvégén 
Gábor Áron eredeti ágyújának sepsiszentgyörgyi kiállítása. Ha sikerül bebizonyítani, 
hogy a mûkincs „odahaza” népszerûbb, akkor nem kell visszaszállítani Bukarestbe. A mai
évfordulós megemlékezések elõtt – melyek központi rendezvénye Marosvásárhelyen lesz –
Markó Béla RMDSZ-elnök felhívást tett közzé, amelyben az erdélyi magyarság legfõbb
célkitûzései közé sorolja az autonómiát, és arra biztatja az erdélyi magyarokat, idén is 
ünnepeljenek méltósággal, legyen jelen körükben a nemzeti lobogó. 2., 4. és 8. oldal 
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Röviden

Ismét Varga Gábor vezeti az Állami
Találmányi és Védjegyhivatalt

Varga Gábort nevezte ki Emil Boc kor-
mányfõ az Állami Találmányi és Védjegy-
hivatal vezérigazgatói tisztségébe. Az
RMDSZ és a Demokrata–Liberális Párt
(PD-L) közötti koalíciós együttmûködés
keretében tizenkét országos hatóság élére
kerül a szövetség által jelölt szakember.
Még csak Gombos Csaba kinevezése késik
a Tarom vezérigazgatói tisztségébe, mert
személye ellen Radu Berceanu szállításügyi
miniszternek kifogásai vannak. 

Traian Bãsescunak nem kell 
az akadémikusi cím

Elutasította a hétvégén az államfõ a Ro-
mániai Tudósok Akadémiája (AOSR) tisz-
teletbeli tagja címet. A Román Akadémia
„elõszobájának” tekintett intézmény in-
doklása szerint Traian Bãsescu azzal érde-
melte ki a titulust, hogy bukaresti fõpol-
gármesterként székházat utalt ki az
AOSR-nek, illetve elnökként kihirdette az
AOSR-nek állami támogatásokat biztosító
törvényt. Az államfõ azzal hárította el a
címet, hogy „a székház kiutalása és a jog-
szabály kihirdetése szolgálati kötelessége
volt”, amivel nem érdemli ki ezt a meg-
tiszteltetést. Korábban az AOSR azt kö-
zölte: Traian Bãsescu elfogadta a tisztelet-
beli tag címet. 

Felújított út vezet Szovátára

Átadták Szovátán az Európai Unió PHA-
RE-programja által finanszírozott több
mint 14 kilométeres útszakaszt. A korsze-
rûsítési munkálatok összértéke 5,7 millió
euró volt, amelynek 63 százalékát az EU
finanszírozta, 21 százalékát a Borbély
László vezette volt fejlesztési- és lakásügyi
minisztérium, 16 százalékát pedig a szová-
tai önkormányzat. A hivatalos átadáson
részt vett Borbély László jelenlegi környe-
zetvédelmi miniszter, Marius Paºcan pre-
fektus, Lokodi Edit Emõke megyei tanács-
elnök, Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros
megyei elnöke és Péter Ferenc szovátai
polgármester. Borbély László a szovátai
beruházásokat az összefogás példájaként
jellemezte.

Cotroceni-i konzultáció 
az alkotmányról

Ma találkozik Traian Bãsescu államfõ a ro-
mán pártokkal, akiket arról próbál meg-
gyõzni, hogy vegyék a parlament napirend-
jére az alkotmányreform kérdését. A mai
tanácskozásról a március 15-i ünnepségek
miatt távol maradó RMDSZ jelezte, hogy
egy késõbbi napon megosztja a témában az
álláspontját Bãsescu államfõvel. 

Erõs földrengés rázta meg Japánt

Erõs, a Richter-skála szerint – az elsõ ada-
tok szerint – 6,6-os földrengés rázta meg
tegnap Japán északi részét, a fõ sziget,
Honsu keleti partvidékét. A 240 kilométer-
re délre fekvõ Tokióban is számos épület
megremegett. Sebesülésekrõl, károkról nem
érkeztek jelentések, cunamiriadót nem ren-
deltek el. Helyi tisztségviselõk közlése sze-
rint az epicentrum közelében lévõ épületek-
ben is csak kisebb károk keletkeztek.

Izrael kerítést tervez 
egyiptomi határára

Az izraeli–egyiptomi határon végighúzódó
kerítés építését hagyta jóvá tegnapi ülésén a
jeruzsálemi kormány. Izraeli médiajelenté-
sek szerint a terv megvalósítása mintegy
1,35 milliárd sékelbe kerülne, és a kerítés
2013-ig elkészülne. Feladata az lenne, hogy
meggátolja illegális határátlépõk bejutását a
Sínai-félszigeten át Izraelbe. Izrael ezzel Af-
rikából érkezõ vendégmunkások ezreit tart-
hatná távol területétõl, és gátat szabhatna a
határán keresztül zajló kábítószer- és em-
bercsempészetnek is.

ÚMSZ-összeállítás

„Nagy, közös felelõsségünk,
hogy ez a nap minden magyar

ember közös ünnepe maradjon,
és ne engedjük, hogy ezt az ünne-
pet bárki is önös politikai célokra
használja fel” – olvasható abban
a felhívásban, amelyet a hétvégén
tett közzé Markó Béla szövetségi
elnök az 1848-as szabadságharc
mai évfordulóját megelõzõen.
Az RMDSZ vezetõje az összefo-
gás fontosságát hangsúlyozta a
dokumentumban. Mint kifejtette:
az összefogásra azért van nagy
szükség ma is, amikor a románi-
ai magyarok számára elérhetõvé
vált a szabadság, mert a küzde-
lem folytatódik az erdélyi ma-
gyarság legfõbb célkitûzéseinek
eléréséért. Az RMDSZ elnöke
arra biztatja a romániai magya-
rokat, hogy ünnepeljék március

tizenötödikét az idén is ugyan-
úgy, ugyanolyan méltósággal,
mint eddig, legyen jelen körük-
ben a nemzeti lobogó, és csendül-
jön fel a magyar himnusz a nem-
zeti ünnepen.

Az 1848-as forradalomról és
szabadságharcról ma szinte va-
lamennyi magyarok lakta erdé-
lyi városban megemlékeznek.
Az RMDSZ idén a központi ün-
nepségét Marosvásárhelyen tart-
ja 16 órától a Székely Vértanúk
emlékmûvénél, vezetõ politku-
sai jelenlétében. A mai évfordu-
lós ünnepségeket megelõzõen
hétvégén Erdély-szerte megem-
lékeztek a 48-as eseményekrõl.

Kossuth-szobor Havadon

A Maros megyei Havadon
tegnap Kossuth Lajosnak állí-
tottak szobrot, több száz részt-
vevõ jelenlétében. Az esemé-
nyen részt vett Markó Béla is,
aki beszédében hangsúlyozta:
az 1848– 1849-es magyar sza-
badságharcnak számos kiemel-
kedõ személyisége között Kos-
suth Lajos az, aki a legteljeseb-
ben fejezi ki a forradalom lénye-
gét. „Hiszen megvolt benne az a
végtelen szabadságakarat és
végtelen forradalmi szenvedély,
a reform szükségességének fölis-
merése, de megvolt a bölcsesség
is, amellyel mindezt összefogta
azért, hogy az õ személyében a
magyar összefogás megtestesül-

jön” – hangsúlyozta a miniszter-
elnök-helyettes a Kossuth-szo-
bor felavatásán. A politikus sze-
rint 1848 a legteljesebb magyar
összefogás, a legteljesebb szoli-
daritás szimbóluma is az erdélyi
magyarság számára. „Erre a
szimbólumra ma is nagy szük-
ségünk van”  – mutatott rá be-
szédében a szövetségi elnök.
Úgy vélte, Havad példát muta-
tott a magyarság számára, hi-
szen ma nincs sok Kossuth-szo-
bor Erdélyben sok helyen, így
Marosvásárhelyen is még csak
küszködnek, hogy legalább ut-
cát nevezhessenek el a neves
magyar személyiségrõl. 

„Le a kalappal a havadiak
elõtt” – méltatta Kelemen Atilla
Maros megyei RMDSZ-elnök a
helyi magyar közösség szoborál-
lító akaratát. A politikus arra
hívta fel a figyelmet: míg itt, Er-

délyben, Marosvásárhelyen to-
vábbra is „dúl a hisztéria”, Kos-
suth Lajost világszerte egyik
nagy demokrata gondolkodó-
ként tisztelik. Ezért fontos ez a
szobor, mert azt bizonyítja,
hogy ez a nép erõs, ennek a nép-
nek jövõje van – mondta a poli-
tikus.

A helyi közösség nevében Ve-
ress Gergely Domokos, Havad
polgármestere szólt, aki köszö-
netet mondott a Kossuth-szobor
felállításában nyújtott segítsé-
gért a szövetség vezetõinek és
kormányzati tisztségviselõinek,
akiknek mindezért oklevelet is
átnyújtott. A forradalmár-politi-
kus mellszobrát Hunyadi László
marosvásárhelyi képzõmûvész
készítette. 

Az esemény keretében a meg-
hívott vezetõk  - az erdélyi ma-
gyarság megmaradásának, jövõ-
jének jelképeként- két fenyõfát
is elültettek a szobor körüli té-
ren. A rendezvény koszorúzás-
sal zárult.

Széchenyivel ünnepeltek

Szatmár megyében  Kõszeg-
remetén emlékeztek meg leg-
elõbb a márciusi forradalomról.
A helyi szokásokhoz híven teg-
nap az istentisztelet után a falu
népe a település fölötti dombon
álló,1861-ben emelt Széchenyi-
emlékoszlophoz vonult, ahol
Sziszik József református lelki-

pásztor méltatta március 15. je-
lentõségét. Tekintettel a télies
idõre, a fiatalok már a templom-
ban elszavalták a kiválasztott
verseket, a beszéd után Kossuth-
nótákat énekeltek, meg a Him-
nuszt. Nem sokkal elõbb mások
is jártak az emlékoszlopnál. Az
Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE)
szatmári csoportja tagjainak
többsége biciklivel ment ki a 42
km-re lévõ településre.
Nemcsak a forradalom nagy
alakjai elõtt tisztelegtek, de kü-
lön emlékeztek a nagy termé-
szetbarát Széchenyire is.

Petõfi és Bem Erdély 
hadszínterein

Székelyudvarhelyen Petõfi és
Bem Erdély hadszínterein témá-
ról tartott elõadást szombaton
este Kedves Gyula hadtörté-

nész, a budapesti Hadtörténeti
Múzeum aligazgatója. Érteke-
zésében megtisztította Bem Jó-
zsef személyét a történelmi tu-
datban köré- és rárakódott míto-
szoktól, és azt a tábornokot mu-
tatta be, akinek ugyan minden
hadmozdulata nem sikerült, de
aki zseniális hadmozdulataival
az ellenfeleit is csodálatba ejtet-
te. Petõfirõl szólva a hadtörté-
nész elmondta: veszélyes külde-
tések végrehajtásával – azzal,
hogy Bem tábornoknak a „szó-
csöve” volt – katonaként is meg-
állta a helyét a csatamezõkön.

Ünnepi megemlékezést tartot-
tak szombaton a Hargita me-
gyei Borszéken is. „Ez az ünnep
egy álomból született. Egyszer a
magyar nemzet nagyot álmo-
dott – szabadságról, egyenlõség-
rõl, testvériségrõl –, és 1848
márciusában, amikor a magyar
nemzet szabadságát kérte elnyo-
móitól, ez nem volt egyéb álmo-
dozásnál” – hangsúlyozta beszé-
dében Moldován József távköz-
lési államtitkár. Az egyébként
borszéki származású államtitkár
mellett házigazdaként Mik Jó-
zsef RMDSZ-es polgármester is
jelen volt a megemlékezésen.
Mindketten koszorút helyeztek
el a hõsök emlékmûvén, és el-
ítélték, hogy az  ünnepi megem-
lékezés elõtt ismeretlenek ma-
gyarellenes szórólapokat szór-
tak szét a Hargita megyei város-
kában.

Kopjafaavatás 
Petrozsényban

A szórványban is tartottak a
hétvégén 48-as rendezvényeket.
Tegnap a Hunyad megyei
szászvárosi református mûem-
lék templom tanácskozótermé-
ben gróf Kún Kocsárd, Hunyad
vármegye 1848-as ispánja halá-
lának 115. évfordulója alkalmá-
ból tartottak megemlékezést.
Winkler Gyula európai parla-
menti képviselõ, az RMDSZ
Hunyad megyei elnöke ünnepi
beszédében a nemzeti örökség
fontosságát taglalta, kiemelve,
hogy a március 15-ei megemlé-
kezések egyik leggyakrabban
visszacsengõ szava az örökség.
„Itt, a szórványban a templom
és az iskola jelenti a két pillért,
amelyre építhetjük örökségün-
ket, és amelyek segítségével át
tudjuk adni a jövõ generációjá-
nak. De a templom és az iskola
mellett szükségünk van a köz-
képviseletre, a politikai képvise-
letre, vagyis a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetségre.
Több mint 160 évvel a forradal-
mi események után Hunyad
vármegyének újból magyar is-
pánja van, és ez azt mutatja,
hogy nem szünetel a konok
harc a megmaradásért” –
mondta Winkler Gyula
képviselõ. 

A petrozsényi RMDSZ és a
Carbo Grémium Humanitárius
Egyesület szombaton délután a
római-katolikus templomkert-
ben székely kapuból és kopjafá-
ból alkotott emlékmûvet ava-
tott. A székely kaput még 1995-
ben adományozta Oláh Dénes
plébános, a kopjafa Réthi Zol-
tán csernátoni fafaragó munká-
ja. Az ünnepségen részt vett
Petrozsény magyarországi test-
vérvárosa, Várpalota küldöttsé-
ge, Winkler Gyula europarla-
menti képviselõ, Dézsi Attila,
Hunyad megye prefektusa, Bo-
gár Ferenc nagykövetségi atta-
sé, a város polgármestere és
számos meghívott.

Bukarest: ne csak 
rutinból koszorúzzunk

Bukarestben, a Calvineum
református temetõben, Veress
Sándor honvédszázados sírjá-
nál koszorúztak, illetve emlé-
keztek tegnap a forradalom esz-
méire, hõseire. A Bukaresti
Osztrák–Magyar Egylet egyko-
ri elnökének sírjánál Zsold Bé-
la, a Calvineum templom lelké-
sze elmondta, olyan emlékmû-
vek ezek, amelyek elõtt nem le-
het megemlékezés, fõhajtás nél-
kül elhaladni. „A szabadságot
viszont nem csak kivívni kell,
de meg is kell érte küzdeni nap
mint nap, hogy emlékét becsü-
lettel adhassuk át utódainknak.
Ezért a mai napon koszorúin-
kat ne csak rutinosan helyezzük
e síron, de látszódjon is rajtunk,
hogy utódai vagyunk annak a
nemzedéknek, amely a szabad-
ságért áldozta fel egész életét, s
amelynek példájára, hõsiességé-
re évszázadok múlva is emlé-
keznek” – fogalmazott a lel-
kész. Beszéde után a bukaresti
RMDSZ elnöke, Budai Richárd
és a bukaresti Petõfi Társaság
tiszteletbeli elnöke, Lõrinczi
Gyula koszorúzta meg a sírt. 

Az összefogás napja 

A Maros megyei Havadon Markó Béla RMDSZ-elnök jelenlétében avatták fel Kossuth Lajos mellszobrát Fotó: RMDSZ



Kovács Zsolt

Csonkára sikeredett a hét vé-
gén Sepsiszentgyörgyön meg-

szervezett második Székelyföldi
Önkormányzati Nagygyûlés,
ugyanis a közel kétezer székelyföl-
di polgármesterbõl, alpolgármes-
terbõl és tanácstagból alig 332-en
vettek részt a gyûlésen. Java rész-
ük a Magyar Polgári Párt (MPP)
képviseletében volt jelen, de a re-
gisztrálók között akadt néhány
RMDSZ-es, zöld párti és függet-
len önkormányzati képviselõ is. A
sepsiszentgyörgyi Szakszerveze-
tek Mûvelõdési Házában szerve-
zett nagygyûlés ugyan egyórás ké-
séssel kezdõdött, de katonás fe-
gyelemmel egy óra alatt le is zaj-
lott. A szervezõk senkinek nem
adtak lehetõséget felszólalásra
vagy vitára, ugyanis – mind
mondták – elõzetesen interneten
közzétették az ülés anyagát, és
ugyanott lehetett módosító javas-
latokat is tenni. Az ülés alatt
mindössze egy alkalommal tör-
tént kísérlet hozzászólásra, ami-
kor a házszabály elfogadásakor az
egyik önkormányzati képviselõ
kifogásolta, hogy a nagygyûlést
kétévente hívják össze, szerinte
félévente kellene. Az ülésvezetõ
Farkas Csaba emlékeztette a te-
rembõl felszólalót, hogy a határo-
zattervezeteket az interneten köz-
zétették, és lett volna idõ módosí-
tó javaslatot megfogalmazni,
ezért nem hagyott helyet a vitá-
nak. Ezt követõen ismertette a
második napirendi pontot, amely
alapján a jelenlévõk – az autonó-

miastatútumra, és a kisebbségi
nyelvek chartájára hivatkozva –
megszavazták, hogy Székelyföl-
dön a magyar legyen hivatalos
nyelv. Eldöntötték, hogy a házbi-
zottság elkészít egy dokumentu-
mot, amely alapján meghatároz-
zák a köztisztviselõk körét, akik-
nek kötelezõen ismerniük kell a
magyar nyelvet, szakmai kompe-
tenciájuk részeként. Tulit Attila
házbizottsági tag ezután ismertet-
te a határozattervezetet, amely
alapján szorgalmazzák, hogy
március 15-e legyen helyi jellegû
hivatalos ünnep és munkaszüneti
nap. A nagygyûlés résztvevõi ha-
tározatot fogadtak el, amelyben
Románia parlamentjétõl azt vár-

ják el, hogy tûzze napirendre, és
fogadja el az autonómia statútu-
mot. Ezt a határozatot elküldik
minden önkormányzathoz, hogy
a nagygyûlésrõl hiányzó képvise-
lõk is aláírhassák. Ugyanakkor az
Európa Tanács Parlamenti Köz-
gyûlésétõl kérik, hogy nevezzen
ki jelentéstevõt, aki a székelység
helyzetét és autonómiaigényét fel-
méri. A tervezetek elfogadása
után megválasztották a házbizott-
ság tagjait, amelynek elnöke,
akárcsak a korábbi ideiglenes ház-
bizottságnak Farkas Csaba széke-
lykeresztúri tanácstag lett. Ezt kö-
vetõen a jelenlévõk kivonultak a
terembõl, és hazatérés elõtt a mû-
velõdési ház nagytermében még

megvásárolhatták Székelyföld
térképét, illetve kisebb csopor-
tokba összeverõdve beszélgettek
tovább. A nagygyûlést követõ
sajtótájékoztatón Farkas Csaba
elmondta: nem könnyû mozogni
abban a négyszögben, amit az
MPP, SZNT, EMNT és az
RMDSZ alkot. „Autonómiaügy-
ben húsz év után nem ott tar-
tunk, ahol kellene, és ez nemc-
sak a román politikán múlott,
hanem az erdélyi magyar politi-
zálás eddigi stílusán is” – fejtette
ki Farkas. Elmondta, április ele-
jén leülnek az RMDSZ tárgyaló-
bizottságával, hogy megszervez-
zék a következõ, ezúttal együttes
ülést. 
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Március 15-e, mint minden
igazi forradalom, azért jelen-
tõs, mert igazolta a szabadság
elvének egyetemes érvényessé-

gét. Amit akkor a márciusi
ifjak megfogalmaztak, a
szabadság lényege azóta
sem változott. (Annak elle-
nére, hogy mint a költõ
mondta, Európa akkor „a

szabadságát nem vívta ki”.) 
Ami azóta változott: a demokrácia jellege,
tartalma. Sokat lehetne gondolkozni és vi-
tázni a szabadság fogalmán és formáin
(ahogy egy másik tragikus költõnk mondta,
egy még bonyolultabb korban: „te szülj ne-
kem rendet”), hasonlóképpen a demokrácia
lényegén és intézményes megvalósulásain
(ugyebár „a legrosszabb kormányzási for-
ma, nem számítva az összes többit, amellyel
az emberiség idõrõl idõre megpróbálkozik”),
és akár a kettõ viszonyán is. Az alapvetõ
tény azonban a lehetõ legegyszerûbb: ahol
nincs demokrácia, ott nem lehet szó szabad-
ságról, és fordítva. 
Íme, miért fontos nekünk március 15-én, a
magyar szabadságharc nemzeti ünnepén is
az emlékezés és a méltatás, a múltidézés és a
jelen helyzetértékelés mellett a jövõre is gon-
dolnunk, és a jövõnk érdekében a román de-
mokrácia épségére is figyelnünk és ügyel-
nünk. 
De indokolt-e vajon ez a riadt emelkedettség?
Fenyegeti-e valaki vagy valami a szabadsá-
gunkat, a demokráciánkat? 
Ha kisebbségi helyzetünkre gondolunk, lehet,
sõt biztos, hogy érdekképviseleti szervezetünk
rengeteg eredményt elért, ámde azt is érzékel-
jük, hogy sokszor még mindig másodrendû
állampolgárokként kezelnek minket, és hogy
gyakran – fõleg a nemzeti ünnepeinken! –
tör ki tudatos megszervezettséggel a parázs
alatt mindig is szunnyadó magyarellenesség.
Nem érezhetjük szabadnak magunkat, amíg
nyílt uszítás és ellenrendezvények kísérik át-
szellemült pillanatainkat; nem demokrácia
az, amikor egyik városunkban a Duna-men-
ti népek összefogását hirdetõ világhírû sza-
badságharcosunknak nem jut utcanév, ezzel
szemben egy kommunista tömeggyilkosnak
szobrot akarnak állítani.
És bármennyire igyekeznek elterelni a figyel-
met különbözõ eszközökkel egyes politikusok:
igenis fenyegeti a román demokráciát a rette-
netes történelmi kór, az ármányos „népural-
mi” (tartalmát tekintve voltaképpen totalitá-
rius) törekvés a hatalomkoncentrációra. Az
állam alapintézményei szétverve, tekintélyük,
függetlenségük a porban; a képviseleti demok-
rácia letéteményese, a parlament megcsúfol-
va, kikezdve; a politika kamarilla-alkuk és ci-
nikus pálfordulások megnyilvánulása – a
nép elbutítva és megalázva. A szabadság ér-
zése, az otthonosságról nem is beszélve, egyre
inkább csak a reményeinkben él. 
Annál inkább meg kell becsülnünk azt a ne-
mes harcot, amelyért az egész világ bámulat-
tal és elismeréssel nézett ránk, magyarokra. 

Román lapszemle

Szabadság 
– demokrácia

Ágoston
Hugó

Közel 1,3 millió tojást, négy teherautónyi
rakományt koboztak el Bukarestben az ál-
lategészségügyi felügyelõk. A törökorszá-
gi bejegyzésû autók Litvániában bélyeg-
zett tojásokat szállítottak, amelyeken sem
a gyártási dátum, sem a termék sza-
vatossági ideje nem volt feltüntetve. (Eveni-
mentul zilei) Húsvétra ügyeletes „nyu-
szit” lehet házhoz rendelni erre szakoso-
dott ügynökségektõl. Az átlag egy–másfél
óra, amelyet akár negyven gyermek szóra-
koztatására fordítanak az animátorok, két-
száz-ötszáz lejbe kerül a megrendelõnek.
(Curentul) A római katolikus papok
nõtlenségét el kellene törölni – vetette fel
nem elõször Hans Küng svájci teológus,
valláskutató az utóbbi hetekben Európá-
ban kirobbant pedofil papok botrányának
kapcsán. A Vatikán hallani sem akar errõl
a megoldásról. (România liberã) 

A közel kétezer székelyföldi polgármesterbõl, alpolgármesterbõl és tanácstagból alig 332-en vettek részt A szerzõ felvétele

Követelõzõ nagygyûlés
A magyar nyelv hivatalosítását és március 15-i szabadnapot kér az SZNT

Totka László

A Kollektív Emlékezet Virtu-
ális Gyûjteményének létreho-

zását kezdeményezte Tõkés
László EP-képviselõ a hét végén
Nagyváradon megtartott sajtótá-
jékoztatóján. A kezdeményezés
célja, hogy mindazok, akik kikér-
ték dossziéjukat a Szekuritáté Le-
véltárát Átvilágító Országos Ta-
nácstól (CNSAS), tegyék közzé
azt annak érdekében, hogy segít-
se a további vizsgálódásokat, és
fény derüljön az összefüggésekre.
A virtuális gyûjtõhely megvalósí-
tásáért munkacsoportokat kíván-
nak létrehozni, mondta el Szil-
ágyi Zsolt, az EP-képviselõ mun-
katársa. Tõkés feltárta, volt sógo-
ra, Bartha Tibor, ma Budapesten
élõ ortopéd orvos a CNSAS-nál
fellelhetõ dokumentumok alap-

ján a „Stelian” nevû ügynökkel
azonosítható, aki folyamatosan
megfigyelte családjukat, az eskü-
võtõl kezdve, majd 1989 után
azonnal Magyarországra távo-
zott. Elmondta továbbá, hogy a
Szekuritáté tisztjeinek, tartótiszt-
jeinek, kollaboránsaik és a megfi-
gyeltjeik névjegyzékének nyilvá-
nosságra hozatala igen nagy fel-
zúdulást keltett egyházi és köz-
életi körökben. Tõkés meglepõd-
ve tapasztalta, hogy míg koráb-
ban azért bírálták, mert „csak” a
besúgókat leplezte le, most a tar-
tótisztek névsorának közzétételé-
ért is támadják. A megtisztulás
érdekében azt javasolta, hogy a
volt kollaboránsok kérjék ki, és
tegyék közzé dossziéikat, leplez-
zék le tartótisztjeiket, hozzák
nyilvánosságra azok nevét, akik-
rõl jelentettek. 

Tõkés: internetre a szekusokkal
Sipos M. Zoltán

Mintegy hetvenen jelentek
meg az Új Jobboldal szélsõsé-

ges szervezet kolozsvári megemlé-
kezésén, amelyen „az 1848-as for-
radalom román gyõzelme” mel-
lett felhívták a figyelmet a régiók
újraosztásának veszélyeire is.
„Már második alkalommal gyû-
lünk össze itt Kolozsváron azért,
hogy megemlékezzünk nemzeti
hõsünkrõl, Avram Iancuról, aki a
román nemzet büszkeségének és
élni akarásának jelképe. Ugyanak-
kor a mai megemlékezésnek tün-
tetésjellege is van: az Új Jobboldal
mozgalom Románia területi in-
tegritásáért is felemeli hangját.
Úgy gondoljuk, hogy az RMDSZ
szeparatista politikát folytat, ami-
kor a többségében magyarok lakta

megyék területi autonómiáját
szorgalmazza. Ez veszélybe so-
dorhatja Románia területi integri-
tását is” – mondta el az Új Magyar
Szónak Daniel Bran, az Új Jobbol-
dal kolozsvári szervezetének elnö-
ke, aki szerint a székelyföldi ro-
mánokat nem szolgálják ki a bol-
tokban, ha románul kérnek ke-
nyeret. A Deák Ferenc (Eroilor)
utca végében álló Memorandisták
emlékmûvénél gyülekezõk két,
Avram Iancut éltetõ dal között
„aktuális” jelszavakat is kiabáltak:
„Románia a miénk!” „Kovászna,
Hargita román föld”, „A régiósí-
tás az elsõ lépés a szétszakadás fe-
lé”. A szélsõséges szervezet helyi
fiókja a fõvárosból és Piteºti-rõl is
kapott erõsítést erre az akcióra,
mely az Avram Iancu-szobor
megkoszorúzásával ért véget. 

Felvonult a román szélsõjobb is

A protestáns egyházak alternatív átvilágítást végeznének
Szakmai egyeztetõ fórumot hoztak létre az erdélyi történelmi pro-
testáns egyházak, amelynek célja az egyházak átvilágításával kap-
csolatos tapasztalatok megosztása. A szakmai egyeztetõ fórum
nagyban megkönnyítené az egyházak átvilágításának folyamatát –
fejtették ki véleményüket az erdélyi protestáns egyházak képviselõi.
A létrehozott fórum elsõdleges célja az, hogy lehetõséget biztosít-
son az egyházak átvilágítása során szerzett tapasztalatok megosztá-
sára, a közérdekû információk kölcsönös ismertetésére, valamint az
állami szervek egyházi életbe való beavatkozásának összehangolt
feltárására. A fórum a felesleges feszültségek elõidézésének meg-
akadályozását is szolgálja: az egyházak módszeres, összehangolt
munkájukkal bebizonyíthatják, hogy a fórum lényege a múlt tisztá-
zása, nem az egyes érintett személyek lejáratása. A szakmai egyez-
tetõ Fórum alapító nyilatkozatát az Erdélyi Református Egyházke-
rület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, az Erdélyi
Unitárius Egyház, valamint a Romániai Evangélikus–Lutheránus
Egyház képviselõi írták alá. (S. M. Z.)

A Noua Dreaptã idén egy nappal a magyarok elõtt „ünnepelt” A szerzõ felvétele
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Bogdán Tibor

Gábor Áron híres ágyúi
közül mindeddig egyet-

lenegy került elõ: a közel
négy mázsás ágyúcsõre a
múlt század elején bukkan-
tak rá Kézdivásárhelyen.

Kölcsönágyú visszajár

Az értékes történelmi erek-
lyét 1971-ben kellett, „az
1848-as román forradalom
történelmi emlékeként”, több
mint harminc más mûkincs-
csel együtt „odakölcsönözni”
a nem sokkal korábban létre-
hozott bukaresti Román
Nemzeti Történelmi Múze-
umnak, ahonnan csakhamar
a pincébe került. Az ereklyé-
ket – az ágyúcsõ mellett pél-
dául Hallstatt-kori leleteket –
a Szocialista Mûvelõdési és
Nevelési Tanács Kovászna
megyei szervezetének akkori
elnöke, Sylvester Lajos alá-
írásával ellátott rendelet, va-
lamint a Kovászna megyei
néptanács végrehajtó bizott-
ságának határozata alapján
adták át „kölcsön” formájá-
ban a fõvárosi intézmény-
nek. 

Az ágyút hivatalosan Bu-
karest most is csak néhány
hétre engedte át a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti
Múzeumnak, a helyi illetéke-
sek azonban bíznak abban,
hogy a székelyföldi magyar-
ság számára jelképerejû tör-
ténelmi mûkincs végleg jogos
tulajdonosánál, a sepsiszent-

györgyi múzeumnál marad-
hat, ahol 1923 és 1971 között
eredetileg is kiállították.
Amint ez alkalomból
Kovászna megye tanácselnö-
ke, Tamás Sándor fogalma-
zott, „ez az ágyúcsõ, amely-
hez a gyerekek kanalat gyûj-
töttek, az asszonyok gyertya-
tartókat, és amelyhez több fa-
lu harangját is felhasználták,
nemcsak a történelmünk, ha-
nem érzelmi kötõdést is je-
lent számunkra: hogy mit je-
lent székelynek lenni, hogy
mire vagyunk büszkék, mi
székelyek”.

A 2,5 milliárd régi lejre be-
csült ágyúra 1906-ban buk-

kantak rá a kézdivásárhelyi
Rudolf-kórház udvarán, a
Jakobovits József kolozsvári
vízvezeték-szerelõ vezetésé-
vel csatornázási munkálato-
kat végzõ munkások. A lelõ-
hely mindössze 13 méterre
volt az egykori kapitányi
szállástól és kerekesmûhe-
lytõl, ahol – az 1906-ban még
életben lévõ volt szabadság-
harcosok szerint – legalább
három–négy ágyúcsõ várt
összeszerelésre a kozákok be-
törése elõtt. 

Az ágyúcsõ hossza 156
centiméter, kalibere 90 milli-
méter, súlya 397 kiló. Vastag-
sága a szájánál 14,5, legvéko-
nyabb része 17 centiméter.
Hat gyûrû díszíti, a csõ elejé-
tõl 130 centiméter távolságra
van a húsz milliméteres át-
mérõjû gyújtólyuk. A lelet hi-
telesítését az 1848-as veterán
tüzérek által leírt, sajátos
gyártási technika tette lehetõ-
vé. Fúróberendezés hiányá-
ban ugyanis az ágyút eleve

„lyukasnak” öntötték, az ön-
tési eljárás jellegzetes nyomai
pedig megõrzõdtek a csõ fe-
lületén. Ez minden kétséget
kizárva bizonyítja, hogy va-
lóban Gábor Áron ágyújáról
van szó. 

Jani és társai

A berecki születésû Gábor
Áron székely határõrcsalád-
ban nevelkedett, õ maga a 2.
számú székely határõrezred-
nél teljesített katonai szolgá-
latot, majd Gyulafehérváron
kapott „pattantyús”, azaz
ágyúkezelõi kiképzést és
káplári rangot. 1840-tõl az 5.
számú budapesti tüzérezred-
hez állt be, késõbb a bécsi
ágyúgyárban dolgozott. Az
ágyúöntés gondolatát már
1848 októberében felvetette,
majd késõbb Sepsiszentgyör-
gyön merült fel ismét az öt-
let, miután Puchner császári
tábornok feltétel nélküli
megadásra szólította fel a vá-

rost. Gábor Áron felajánlot-
ta, hogy a fülei hámorban
ágyúkat gyárt, és a maga ön-
tötte ágyú torka elé áll, ha a
próbalövések célt vétenek.
Csakhamar be is indította az
ágyúöntést a Magyarher-
mány melletti Bodvajon.
Ágyúit elsõ ízben 1848. no-
vember 30-án, a hídvégi csa-
tában használták, és nem ke-
vés szerepük volt abban,
hogy a székelyek megnyer-
ték az ütközetet. Jókai Mór
feljegyzése szerint Gábor
Áron elsõ ágyújának neve
Jani volt.

Mivel az osztrák hadsereg
1848 végén feldúlta a bodvaji
kohót, az ágyúöntést
Kézdivásárhelyen folytatta,
Túróczi Mózes rézmûves
mester mûhelyében. 1849
márciusában Kossuth a szé-
kelyföldi hadigyárak igazga-
tójának nevezte ki.

Gábor Áron mintegy 90
ágyút öntött a forradalom
alatt. Õ maga a kökösi csatá-

ban, a háromszéki önvédel-
mi erõk és a cári csapatok kö-
zötti tüzérségi ütközetben
vesztette életét. Stílusosan
halt meg: egy hatfontos
ágyúgolyó találta mellen.

Másolat és eredeti

A megtalált ágyúcsövet,
amelyhez talpat is készítet-
tek, még abban az évben, au-
gusztus 25-én, Kossuth Lajos
nevenapján lovasbandérium-
mal, harangzúgás közepette
vitték a városházára – a mai
múzeum épületébe. A törté-
nelmi ereklyét szállító kocsi
két oldalán virágokból kira-
kott szöveg hirdette, hogy
„Ne bántsd a magyart!”, il-
letve „Ha még egyszer azt
üzeni”.

A kézdivásárhelyi Céhtör-
téneti Múzeum 1972. évi
avatása alkalmából, Sylvester
Lajos és a történész Incze
László kezdeményezésére
1971-ben és 1972-ben két
másolat is készült a híres
ágyúcsõrõl. A hozzá szüksé-
ges rezet és bronzot gyûjtés-
bõl szerezték be. A „modern-
kori ágyúöntõk” Kovászna
megyei pártbizottság akkori
elsõ titkára, Király Károly
ajánlólevelével vehettek min-
tát a bukaresti múzeum pin-
cehelyiségében heverõ erek-
lyérõl, majd elõbb fából ké-
szítettek makettet. Igyekez-
tek minél pontosabban dol-
gozni, így az általuk öntött
ágyúcsövek pontosan annyit
nyomnak, mint az eredeti. E
másolatok egyikét tekinthet-
te meg mostanáig a látogató
a Székely Nemzeti Múzeum
1848-as ereklyéket, emléke-
ket kiállító termében, ahol
most már, Kelemen Hunor
mûvelõdési miniszternek is
köszönhetõen a Gábor Áron
keze nyomát hordozó ágyú
fogadja. 

A „megtért” ágyú története

Csehországi magyarok: nem állnak csehül

MTI

Bár az 1989-es rendszer-
váltás elõtti Csehszlová-

kiában több mint félmillió
magyar élt, a Csemadok
Kulturális Szövetség, amely
a felvidéki magyarság akkori
legfontosabb szervezete volt,
csak Szlovákiában fejthetett
ki tevékenységet. Csehor-
szágban az ötvenes évek ele-
jén ugyan szintén alakult né-
hány Csemadok-alapszerve-
zet, de azok különféle okok
miatt rövid idõn belül meg-
szûntek. A cseh egyeteme-
ken tanuló szlovákiai ma-
gyar diákok az ötvenes évek
második felében Prágában,

majd a hatvanas években
Brünnben diákklubokat ala-
kították. Az Ady Endre Di-
ákkör és a Kazinczy Ferenc
Diákklub a mai napig is mû-
ködik.

Hétszáz tag

A bársonyos forradalom
után a csehországi magyarok
is szervezkedni kezdtek, és
Prágában megalakították a
Cseh- és Morvaországi Ma-
gyarok Szövetségét. A ma-
gyar szövetség küldetésének
fõ célját a csehországi ma-
gyarok összefogásában, az
anyanyelv, a nemzeti hagyo-
mányok és a nemzeti öntu-

dat ápolásában és fejlesztésé-
ben jelölte meg. A program-
nyilatkozat leszögezi, hogy a
CSMMSZ nem politikai
szervezet, s napi politikával
nem kíván foglalkozni. A
szövetség elsõ elnökévé
Csémy Tamást választották.

Ma a magyar szövetség-
nek mintegy 700 tagja van.
Alapszervezet mûködik
Brünnben, Lovosicében,
Ostraván, Olmützben,
Pilsenben, Prágában és
Teplicében. A CSMMSZ el-
nöki tisztségét ma Rákóczi
Anna tölti be.

Prága pozitívan értékeli 

A szövetség tevékenysége
sokrétû. Évente megrendezi
a magyar kulturális napokat,
megtartja a magyar nemzeti
ünnepeket, rendszeresek a
klubestek és a magyar bálok.
Komoly siker, hogy az észak-
morvaországi Mírovban si-
került emlékmûvet állítani
Esterházy Jánosnak, a helyi
várbörtönben tragikusan el-

hunyt két világháború közti
vezetõ szlovákiai magyar po-
litikusnak. A szervezet min-
den évben megkoszorúzza
mind Esterházy János sírem-
lékét, mind pedig azokét a
magyar katonákét, akik a II.
világháború végén a dél-
csehországi Zlatá Koruna és
Rájov községekben a nácik
elleni harcokban haltak hõsi
halált. Prágában és
Brünnben két magyar tánc-
együttest is mûködtet a szö-
vetség: a Nyitnikéket és a
Kõrist.

1992-ben szociológiai fel-
mérést készíttetett a csehor-
szági magyarokról. Ez volt
az elsõ ilyen helyzetfelmé-
rés, és mindeddig az egyet-
len is. A CSMMSZ tevé-
kenységét a cseh állami
szervek nagyon pozitívan
értékelik, s a szövetség kép-
viselettel rendelkezik a kor-
mány melletti kisebbségi ta-
nácsban, a kulturális vala-
mint az oktatási minisztéri-
um szakbizottságaiban is.
Tevékenységét a CSMMSZ

csehországi és magyarorszá-
gi pályázatokból finanszí-
rozza.

Magyar szervezetek

Húsz évvel a rendszervál-
tás után a CSMMSZ-en kí-
vül több kisebb magyar szer-
vezet is mûködik Csehor-
szágban: az Iglice polgári tár-
sulás magyar óvodát mûköd-
tet Prágában, a Görgey Artúr
Társaság a névadó prágai
éveinek kíván emléket állíta-
ni. Tevékeny a Csehországi
Magyar Gazdasági Társulat,
és a Csehországi Magyar Or-
vosok Társulata is. Prágai
székhelyû a Rákóczi Alapít-
vány, s a cseh fõvárosban
mûködik a magyar reformá-
tus egyház missziós gyüleke-
zete is. Az Együttélés Politi-
kai Mozgalom fõ erejét
ugyan a lengyel kisebbség je-
lenti, de fontos munkát vé-
gez a Magyar Nemzeti Tago-
zat is. 

A szövetség hivatalos fo-
lyóirata, az évente öt alka-

lommal megjelenõ Prágai Tü-
kör elsõ száma 1993-ban ke-
rült az olvasókhoz.

A ma Csehországban élõ
magyarok több mint kilenc-
ven százaléka szlovákiai ma-
gyar, döntõen a szocializmus
évtizedeiben költöztek az or-
szág akkori nyugati felébe el-
sõsorban munka után, házas-
ság révén. Szórványról van
szó, amelynek nagy problé-
mája az utánpótlás. Miután a
magyarok többsége vegyes
házasságban él, nagyon ke-
vés az olyan gyerek, aki ma-
gyarul is megtanulna, a ma-
gyar öntudatról nem is be-
szélve. Magyar iskola alapítá-
sára ugyanis az adott körül-
mények között nincs lehetõ-
ség, de az esetleges hét végi
magyaroktatás iránt sem mu-
tatkozott igény. 

A legutóbbi (2001) nép-
számlálás szerint Csehor-
szágban nem egészen 15 ezer
magyar él; ez 25 százalékkal
kevesebb, mint 1991-ben,
amikor 20 ezer volt a csehor-
szági magyarok száma. 

Harminckilenc esztendõs bukaresti
„számûzetés” után március elején
hazakerült a Székelyföldre, Három-
székre az 1848-as forradalmár, Gábor
Áron által öntött ágyúk egyetlen
fennmaradt példánya. 

A Székely Nemzeti Múzeum 1848-as ereklyéket kiállító termében most már Gábor Áron keze nyomát hordozó ágyú fogadja a látogatókat

Húszéves a Cseh- és Morvaországi
Magyarok Szövetsége (CSMMSZ). 
A Cseh Köztársaságban élõ mintegy
15 ezer magyar legnagyobb társadal-
mi-kulturális szervezete szombaton
Prágában ünnepi ülésen emlékezett 
a „születésnapra”.



Szomory Két kék szem címû novellájában a következõket
mondja egy íróról: „...a legbecsesebb mûvészek mintájára soha-
sem a való életet festette, hanem csak bizonyos egyéni szemlé-
let és képzelõdés színes egyvelegébõl és fájdalmas zûrzavarából
hasított ki egynémely különös s olykor az emberi szenvedéstõl
véres darabot.”
Ugyanezt mondhatjuk mi Szomoryról. Szomory lírikus és té-
mája az emberi szenvedés. A mások szenvedése, a saját
szenvedése,... az örömök és gyönyörûségek, amely utóbbiakat
olyan félelmes intenzitással éli át, hogy szinte a szenvedések kö-
zé sorolandók. A kéj neki mindig kínt is okoz és fordítva. (…)
„Tele vagyok rettenetes ösztönökkel. Valamit kutatok mindig.
A levegõben szaglászok mint az irish cetter. A fekhelyen felis-
merem a leperdült testek elsimított nyomát. A vonal gyötör. A
mozgás gyötör”. Ezeket mondatja egyik hõsével, gróf
Liebesheimmel, de érezzük, hogy magáról beszél. Szomoryt
gyötrik az élet szépségei, nagyszerûségei és gyönyörködik a
szenvedéseiben, rettenetességeiben. (…)
Szomory érzi az életet. Nézi a színeit, szagolja, hallgatja, ta-
pintja, ízleli. Merõben érzéki szemlélet az övé. Az érzékei fris-
sek, elevenek, mohók telhetetlenek. Imádja a szépet, mindent
szépnek lát,... helyesebben: nála minden érzéklet kiváltja azt a
kielégülési érzést, amit más embernél csak a szépség érzékelése
idéz elõ. Boldog állapot-e ez vagy boldogtalan?... más kérdés.
Meg kell érte fizetni, annyi bizonyos:

Csáth Géza: Az isteni kert (Szomory Dezsõrõl és novellás könyvérõl),
Nyugat, 1910, 6.Szám

Önmagában az a tény, hogy a szakszerve-
zetek egyre-másra jelentik be tiltakozó
megmozdulásaikat még nem kellene, hogy
nagyobb nyugtalanságot okozzon a Viktó-
ria palotában. Elvégre tavaszodik – még
akkor is, ha ennek jeleit egyelõre alig látni
–, és közismert, hogy az érdekvédelem
ilyenkor meg õsszel szokott „hangpróbá-
kat” tartani a különbözõ minisztériumok
elõtt. Az esetek többségében ilyenkor elég-
séges, ha a miniszterek tárgyalóasztalhoz
ülnek, tesznek néhány kisebb engedményt
– és azután egy fél évig nyugtuk van. A sé-
rósabb, tapasztaltabb miniszterek ezt már
tudják: eleve megegyeznek a szakszerveze-
ti vezetõkkel abban, hogy mennyit lehet
engedni (ez utóbbiak sokkal inkább érde-
keltek a fokozatos adagolásban, mint az

engedmények nagyságában,
hiszen ez biztosítja túlélésü-
ket a szervezetek élén), az-
tán a tagságnak és a sajtó-
nak már a kész színdarabot

adják elõ (,több-keve-
sebb tehetséggel per-
sze).
Most más a helyzet.
Sokkal többrõl van

szó, mint pusztán szezonális operett-tilta-
kozásokról, amelyeknek már elõre megvan
a maguk koreográfiája. Mindenekelõtt
azért, mert a tiltakozások oka most nem
elsõsorban munkajogi, hanem politikai ter-
mészetû. A tárgyalások tétje ezúttal nem
az, hogy kapjanak-e az al-
kalmazottak ajtónyitási
pótlékot (azt, hiszem,
hogy már csak ez hiány-
zik) vagy sem, leváltsa-
nak-e valahol az ország-
ban egy önkényes igazga-
tót vagy sem. 
A megmozdulásokat a
szociális válság robbantotta ki. Ez pedig
nemcsak romániai jelenség. Egész Európá-
ban (a forróvérû görögöktõl a hûvös brite-
kig portugálok, franciák németek és törö-
kök) vonultak az utcákra, olykor erõszakos
összecsapásokat is okozva. Európa mun-
kavállalói tehát nem érzik magukénak a
gazdasági válságot és annak szociális hatá-
sait. Úgy vélik, ezt a helyzetet nem õk
okozták, ennélfogva nem is kényszeríthe-
tõk nagyobb áldozatvállalásokra. Megmu-
tatkozik ebben a jelenségben a kormányok
rossz kommunikációja is, amellyel sokáig

elbagatellizálni vagy elfedni igyekeztek a
bajokat. 
Romániában a gondot tetézi, hogy tavaly
két választási kampány is volt és emiatt a
kormány nem mert megszorító vagy akár
csupán ésszerûsítõ döntéseket meghozni,

hanem óriási hitelfelvétel-
lel elodázta, s egyben sú-
lyosbította is a szociális
következményeket, hiszen
a kamatokat már ettõl az
évtõl kezdõdõen fizetni
kell. A szakszervezetek te-
hát ezért a politikai dönté-
sért is benyújtják a szám-

lát, hiszen a mostani durva lépések (a
nyugdíjtörvény, az egységes bérezési tör-
vény, a bérek befagyasztása és a nagyará-
nyú leépítések) elkerülhetõek lettek volna,
ha a kormánynak lett volna szociális politi-
kája és a világválság kezdetétõl következe-
tesen alkalmazott volna egy válságkezelõ
stratégiát. 
A jelenséggel kapcsolatos másik kérdés az,
hogy mekkora ereje lesz a tiltakozásoknak.
Elvezethetnek-e ezek a kormány bukásáig,
vagy kimerülnek néhány látványos, de
eredménytelen utcai megmozdulásban. Ez-

zel kapcsolatban máris elkeseredett kom-
munikációs csata bontakozott ki. Az állam-
fõ és a kormány mindent elkövet azért,
hogy a híradásokban hátrébb szorítsa a
szociális kérdésekkel kapcsolatos tudósítá-
sokat (a PD-L már a saját polgármestereit
is letartóztatja, a Szenátus házelnökének
visszahívására tett kísérletbõl pedig rossz
minõségû szappanoperát eszkábáltak),
megakadályozandó azt, hogy a társadalmi
elégedetlenség elérje forrpontját, kialakul-
jon a kormánnyal szembenálló ama kriti-
kus tömeg, amelynek a fellépését már nem
lehet figyelmen kívül hagyni. 
Ugyanakkor egy ilyen fejlemény kialakulá-
sának az esélyét csökkenti az a tény, hogy
maguk a szakszervezetek és a szakszerve-
zeti vezetõk sincsenek felkészülve egy ilyen
méretû tiltakozási hullám levezénylésére.
Túlságosan asszimilálták a romániai politi-
kai stílust, túlságosan sokszor lepaktáltak
már a kormánypártokkal ahhoz, hogy
most uralni tudjanak egy szervezett és ér-
demi politikai és érdekvédelmi küzdelmet.
Ez pedig azért veszélyes, mert ha a helyzet
tovább romlik. akkor elképzelhetõ, hogy az
elégedetlenség spontánul és ellenõrizhetet-
lenül fog a felszínre törni. 

A tiltakozás felelõssége
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Két hír borzolta a kedélyeket a hét végén: Traian
Bãsescu akadémikus lesz, illetve: Traian Bãsescu
nem lesz akadémikus. 
Az egész azzal kezdõdött, hogy a Romániai Tudósok
Akadémiája, amely amolyan „kis akadémiaként”
mintegy elõszobája a Román Akadémiának, tisztelet-
beli tagjává választotta az államfõt, mire a sajtó fel-
hördült, hiszen mindez igencsak emlékeztetett egy
korábbi, még csak nem is hajóskapitányból, hanem
egyenesen tökmagárusból lett doktor, mérnök,
akadémikus(asszony) pályafutására. Rossz nyelvek
szerint emiatt született meg aztán az államfõi hivatal
közleménye arról, hogy Traian Bãsescu nem fogadja
el a tagságot, amelyet egyébként a tudós testület sze-
rint azzal érdemelt volna ki, hogy székházat és költ-
ségvetési intézményi státust adományozott a „kis
akadémiának”. Mindez egy államfõ esetében szolgá-
lati kötelesség, amit nem szükséges akadémiai cím-
mel jutalmazni – hangsúlyozza ennek kapcsán a köz-
lemény.
Ez igen, derék vezetõhöz illõ szerénység, emberi tar-
tás – csettintene az ember, ha nem ágaskodna benne
Karinthy hüvelykujjnyi márkija, a Stanci néninél
kondoleáló Frédi fejébõl. De ágaskodik, és bökdösi
az embert, hogy üsse már fel a „kis akadémia” alap-
szabályzatát, amely szerint tagok lehetnek mindazok
a „magaszintû szellemi és erkölcsi magatartásukról
ismert reprezentatív tudósok”, akik „munkájukkal
hozzájárultak a tudomány és a szellemi alkotás fej-
lesztéséhez”. Hát, enyhén szólva, nehéz lenne a
rossztanuló múltjával kérkedõ, könyveket – saját be-
vallása szerint – nem igen olvasó államfõt beszusza-
kolni ebbe a kategóriába, így még érthetõbb az elnö-
ki elutasítás. 
Csakhogy a márki ekkor az ember elé rakja az intéz-
mény mûködési szabályzatát, amelyben ott áll: a tisz-
teletbeli tagsághoz szükség van a jelölt elõzetes írás-
beli beleegyezésére. Ezek szerint államfõnk mielõtt
elutasította volna, elfogadta a tagságot. 
Ezzel a derék vezetõrõl kialakított kép helyett – fe-
ne a márkiját – Rejtõ Jenõ igencsak szorongatott
helyzetbe került pizsamás Félixe jelenik meg elõt-
tünk; aki, miután a Grand Hotelbeli rövidzárlat
töksötétjében végre ruhát szerzett magának, meg-
nyugodva vonult a bárba és rendelt pezsgõt, sok
jéggel, hogy aztán a fény felgyúltakor rémülten ész-
lelje: minden szem rámered, hiszen a legszigorúbb
önmegtartoztatást követelõ szerzetesrend csuhájá-

ban szorongatja pezsgõspoharát. Lé-
lekjelenléte azonban nem hagyta
cserben: poharát földhöz vágva
szórt átkot mindenféle szeszes-

italra, és mennydörögve viharzott
ki a bárból. Mindenki lelkesen
tapsolt, csak a báros nem értette,
minek köllött a sok jég abba a

pohárba… Bogdán Tibor
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Ha a helyzet tovább
romlik. akkor elképzel-
hetõ, hogy az elégedet-
lenség spontánul és el-
lenõrizhetetlenül fog 
a felszínre törni.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A gonoszság természete az, hogy titkos.”
Gregory Maguire

Versenyhelyzet

Rettenetes ösztönök

Talár és pizsamaA nap címe. A magas szintû korrupció
Washingtonból is látszik, Evenimentul zilei.

Magyarázat. Az amerikai külügyminiszté-
rium jelentésérõl van szó, amely a korrup-
ción kívül különösen azon háborodik fel,
ahogyan a román hatóságok a nemi (és
nem csak nemi) erõszakcselekményeket
kezelik. Ami a korrupciót illeti, nyilván az
egész rendszer hibás, de lám, a most hatal-
mon levõ román politikusok sem kevésbé
korruptak, mint a régiek. (A függetleneket
nem számítva.) 

A szerény tudós. Reagálni, azt tud az ál-
lamfõnk... Lám, alig követték el a tudós
akadémikusok, a civil szféra krémje ugye-
bár, az óvatlan kitüntetési gesztust, Traian
Bãsescu azonnal retirált. Most ne firtas-
suk, hogy elõzetesen beleegyezett a tag-
ságba – koncentráljuk az indoklására: ter-
mészetes volt, hogy polgármesterként
székhelyet utalt ki a tudomány elcsigázott,
de hálás embereinek. Valóban természetes
volt, az ilyen kiutalásokban volt is tapasz-
talata – magának is tudományosan jutta-
tott egy házat. 

Rendben, politika, de mit csinálunk az
eszünkkel? A Cronica românã szerint Emil
Boc miniszterelnök megismételte: Mircea
Geoanát azért kell leváltani a szenátus élé-
rõl, mert „visszaélt a tisztségével”, amikor
nem szavaztatta meg a leváltásáról szóló
javaslat napirendre tûzését. Tehát – Szók-
ratész, Arisztotelész, Wittgenstein forog-
nak a sírjukban, Gödel lemondóan le-
gyint, csak Zénon érez némi kaján bizser-
gést – korunk e nagy szellemének és ha-
sonlóan elmélyült követõinek logikája sze-
rint Geoanát azért kell leváltani, mert nem
hagyta magát leváltani. Vagyis ha Geoanã
napirendre tûzte volna a leváltására irá-
nyuló beadványt, akkor nem követett vol-
na el szabálytalanságot, tehát akkor nem
akarták volna leváltani. Az igazi válasz az,
hogy a parlament koherensebb mûködése
érdekében lehet házelnököt cserélni, csakis
politikai döntéssel – már amennyiben az
jogszerû. S ha nem, akkor nem. 

A nap álhíre. Feldúlt független képviselõk
kérték, hogy az alsóházban is kerüljön na-
pirendre a házelnök leváltásáról szóló ja-
vaslat. 



Nagy Vajda Zsuzsa

Nemrég tért vissza elsõ
brüsszeli útjáról, amelyet
államtitkári minõségében
tett. Mi foglalkoztatja most
leginkább az EU-s vezetõket
gazdasági vonalon?
– A beszélgetések témakörét
a válság határozta meg. A
munkahelyteremtés és a ke-
reskedelmi forgalom növelé-
se került szóba többek között
ezen a találkozón, amelyen
az Európai Unió új kereske-
delmi biztosa is bemutatko-
zott. Mivel az áruforgalom
75 százaléka az EU területén
belül zajlik az uniós orszá-
gok között, fontos az akadá-
lyok eltörlése, és a munkaerõ
szabad mozgásának a lehe-
tõvé tétele. 

Nyugat-Európában már

elindult az enyhe növeke-
dés. Találkozott olyan pél-
dákkal, amelyek Románia
számára követendõek?
– Tárgyaltam német, osztrák
és svéd kormányzati, illetve
vállalati képviselõkkel, róluk
ugye köztudott, hogy sikere-
sebben vészelték át a válsá-
got. Rengeteget tanulhatunk
ezeknek az országoknak a
példájából, ugyanakkor igye-
keznünk kell elkerülni azokat
a hibákat, amelyek Görögor-
szágot a mostani nehéz hely-
zetbe sodorták, és amelyek
Spanyolországot és Portugá-
liát is veszélyeztetik.

Érezte-e Brüsszelben azt
az optimizmust, amirõl az
elõrejelzések is tanúskod-
nak?
– A közgazdaság a válságok
kapcsán kéttípusú forgató-

könyvet ismer, a „V” alakú és
a „W” alakú krízislefolyást
(ez utóbbi esetében a fellen-
dülést újabb súlyos visszaesés
követi – a szerk.) Jelen pilla-
natban még nem lehet tudni,
hogy melyikkel állunk szem-
ben. A veszély nem hárult el,
fõleg az olyan közepes
méretû vagy kisebb országok,
mint Románia és Magyaror-
szág érzékenyebbek az ilyen
hullámzásokra. 

Románia elõnye Magyar-
országhoz képest, hogy
stratégiai fontosságú ipar-
ágakat nem magánosított.
Mi várható ezen a téren a
továbbiakban?
– Meg kell tartani a részese-
dést továbbra is azokban az
állami vállalatokban, ame-
lyek versenyképesek, a töb-
bit pedig be kell zárni, a
munkaerõt pedig „kiléptet-
ni” más területekre. Állami

segélyekben ezentúl nem le-
het részesíteni az ipari társa-
ságokat, az Európai Unió
ugyanis ezt nem engedélyez-
i. A privatizáció területén
már megtette az ország,
amit lehetett, nem várható-
ak látványos fejlemények.

Az autóipar Románia hú-
zóágazata. Mi indíthatja
2010-ben újra a gazdaságot?
– Az ipar 22 százalékban ha-

tározza meg a romániai brut-
tó hazai terméket (GDP); az
építkezés például kilenc szá-
zalékban felelõs a mutatóért –
az ipar (és ezen beül az autó-
ipar) szerepe tehát igen jelen-
tõs. Ha a kormány várakozá-
sának megfelelõen idén 1,3
százalékkal nõ a gazdaság ta-
valyhoz képest, az már hatal-
mas lépés a 2009-es hétszáza-
lékos visszaeséshez mérve.
Ez jótékonyan fogja befolyá-
solni a fogyasztást, ami kulcs-
kérdés a kilábalásban. Ráadá-
sul 2011-ben már két-három
százalékos bõvülés várható. 

Mire kell odafigyelnie az
országnak, hogy elkerül-
jünk egy újabb zuhanást?
– Románia a válságot egyér-
telmûen újabb külföldi befek-
tetések vonzásán és az euró-
pai uniós pénzek hatéko-
nyabb lehívásán keresztül vé-
szelheti át. Ezen kívül termé-
szetesen kiadáscsökkentõ in-
tézkedéseket is kell végrehaj-
tani, hogy csak egy apró pél-
dát említsek: a kiugróan
nagy állami fizetések vissza-
fogását. A fejlettebb orszá-
gok, amelyek a válságot is ke-
vésbé érezték meg – például
Franciaország – újra fokozott
érdeklõdéssel fordulnak fe-
lénk, ami igen jó jel. 
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A legutóbbi negyedév
gazdasági adataiból kitû-

nik, hogy „a következõ hóna-
pokban kilábalunk a válság-
ból” – mondta egy szebeni
sajtótájékoztatón Adriean
Videanu, a hét végén. A gaz-
dasági miniszter emlékezte-
tett arra, hogy az ipari terme-
lési mutatók elindultak felfe-
lé, és ez maga után vonja a
szolgáltatási ágazat felemel-
kedését is. „Az utóbbi négy
hónapban az ipari termelés
öt százalék felett növekedett,
januárban 6,8 százalékos bõ-
vülés következett be” – muta-
tott rá a tárcavezetõ. 2009-
ben az energiaszektor fékezte

a gazdaság zuhanását, egyike
volt azoknak a területeknek,
ahol a krízis ellenére növeke-
dést tapasztaltunk – magya-
rázta Videanu, hogy mire

alapozza optimista elõrejel-
zését. Szerinte a sikeres
eurókötvény-kibocsátás és a
hitelminõsítõk besorolásai-
nak a javulása is jelzi a pozi-
tív tendenciákat. Ennél sok-
kal borúsabban látja a hely-
zetet Dinu Patriciu (képün-
kön) üzletember, aki az
incont.ro portálnak adott in-
terjúban arról beszélt, hogy –
függetlenül attól, ki van ha-
talmon – leghamarabb két év
múlva térhet magához Ro-
mánia gazdasága. Szerinte
kulcsfontosságú, hogyan vé-
di magát az ország a káros
külföldi hatásoktól, „nagyon
sok múlik a kormányon lé-
võk intelligenciáján és kreati-
vitásán”.  

Krízis: pár hónap vagy két év?

Gy. Z.

Ha a görög államnak
nem sikerül a piacon tõ-

kéhez jutnia, az Európai
Unió (EU) tagjainak kell hu-
szonötmilliárd eurót (több
mint százmilliárd lejt) kiten-
niük a „zsebükbõl”. Az ál-
lamcsõd elkerülésére hetek
óta készülõ vésztervet ma
látják el kézjegyükkel az
euróövezethez tartozó tizen-
hat ország pénzügyminiszte-
rei Brüsszelben – írják nyu-
gati lapok.

Az Athénnal kapcsolatos
fejlemények azért is érdeke-
sek, mert Románia az egyik
lehetséges áldozata a görög-
országi válságnak. A Reu-

tersre hivatkozó Adevãrul
elemzése szerint Bulgária
mellett Bukarest is megsínyli
a hellén államot sújtó krízis-
helyzetet. Indoklásként az
szerepel a helyzet ismerteté-
sében, hogy a román állam
teljességében a külföldi be-
fektetõktõl függ, és Görögor-
szág a hatodik helyen áll a
befektetõk ranglistáján.

Dinu Patriciu, aki a Forbes
listáján a 437. helyen áll, az
incont.ro internetes újságnak
nyilatkozva úgy vélekedett:
nem egyedülálló jelenségrõl
van szó, egész Nyugat-Euró-
pa a görög kormányhoz ha-
sonlóan járt el. Az alkalma-
zott módszer lényege eladó-
sodni anélkül, hogy azt fel-

tüntetnék a költségvetési
mérlegben, olyan finanszíro-
zási formák használata, ame-
lyek a jövõben remélt bevéte-
lek értékesítésén alapszanak. 

Olli Rehn, az EU valuta-
ügyi biztosa úgy véli, hogy
Görögország megmentésétõl
az egész közösség jövõje
függ. „Ha Görögország ösz-
szeomlik, és ezt az unió nem
akadályozza meg, hosszú
távra elveszítjük nemzetközi
szavahihetõségünket. Athén
mellett a többi uniós ország
is hihetetlen gondokkal küzd
a hatalmas adósságok miatt”
– közölte. Az Európai Bizott-
ság egyelõre nem adott ki hi-
vatalos nyilatkozatot a vész-
tervvel kapcsolatban. 

EU-s mentõöv a görögöknek

Dinu Patriciu pesszimista

A veszély egyelõre nem hárult el
Borbély Károly szerint kifelé haladunk a nehézségekbõl, de nem ismerjük a válság forgatókönyvét

A külföldi befektetések és az EU-s
pénzek húzhatják ki a válságból Ro-
mániát  – errõl beszélt az ÚMSZ-nek
adott interjúban Borbély Károly keres-
kedelemi és iparügyi államtitkár. 
Elsõ brüsszeli látogatásain azt tapasz-
talta, hogy kezd visszatérni a nyugati
országok érdeklõdése Románia iránt.



Sipos M. Zoltán

„Békés erõszakkal” lepte
meg az utca emberét egy,

az erõszak ellen demonstráló
csoport Kolozsváron a hétvé-
gén. „Az erõszak minden-
napjaink része, és nem csak a
nõk elleni vagy a családon
belüli agresszióról van szó” –
figyelmeztetett Magyari No-
émi szervezõ, a Desire Ala-
pítvány munkatársa, aki sze-
rint a mindennapok megszo-
kott része ez a jelenség. „Fi-
gyeljük meg az autós közle-
kedést, az utcai tömeg visel-
kedését: általános jelenségrõl
van szó” –tette hozzá az akti-
vista, aki szerint fontos ezt a
helyzetet a lehetõ legközvet-
lenebb módon tudatosítani. 

Sértõk és sértettek

„Sok beszéd: szegénység
– legyintett egy férfi járóke-
lõ a kolozsvári Széchenyi-
téren összeverõdött tömeg
és a transzparensek láttán. –
Az erõszakoskodó emberen
biztos nem változtat ez a fel-
lépés, aki pedig nem ért
egyet az agresszióval, általá-
ban egyedül marad. Ráadá-
sul mindig a nõk elleni erõ-
szakról beszélnek csak, ho-
lott velem a volt feleségem
erõszakoskodott. Minket
férfiakat ki véd meg?”. So-
kakat azonban megragadott

a látvány, amikor a résztve-
võk – sípszóra – agresszív
gesztusokat jelképezõ élõ
szobrokat jelenítettek meg,
kétpercenként váltogatva
azokat. „Minden nap szük-
ség lenne ilyen figyelmezte-
tésre” – vélte egy arra járó
idõs hölgy. A köztérre egy
üzenõdoboz is kikerült, ide
a járókelõk dobhatták be sa-
ját tapasztalataikat leíró és
az akciót értékelõ vélemé-
nyüket. „Én most nem írok
semmit – szabadkozott az
élõ szobrokat megrendülten
figyelõ járókelõ –, mert
nincs nálam a szemüvegem,

de higgye el, 78 év alatt elég
sok mindent láttam, és sok
mindent éltem meg.” 

Hivatásos tiltakozók

A résztvevõk közül akadt
olyan is, aki pusztán a flash-
mob kedvéért ment el a tilta-
kozásra. „Úgy gondolom, a
flashmob a civil társadalom
fontos és nagyon hatásos ki-
fejezõeszköze. Remek ötlet
volt a kezdeményezõk részé-
rõl ilyen formában felhívni a
figyelmet erre a problémára”
– lelkendezett a villámcsõdü-
letben résztvevõ egyik egye-

temi hallgató, aki szerint a
hétvégi esemény jó próbája
lehet annak, milyen hatása
van a civil aktivitásnak a
mindennapokra. 

„Ha elszaporodnak ezek a
flashmobok, és kialakul en-
nek a kultúrája, biztosan egy-
re többen vesznek majd részt,
és figyelnek oda ezekre” – lel-
kendezett a „hivatásos vil-
lámcsõdülõ”. A szervezõk
arra figyelmeztettek, hogy
nem véletlen a márciusi ak-
ció. Mint elmondták, ez a
hónap a nõk hónapja, s így a
nõk elleni erõszak megféke-
zésének a hónapja is. 
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Flashmob Kolozsváron. Élõszobrokkal figyelmeztettek az általánossá váló agresszióra A szerzõ felvétele

Belehalt a munkába

A hétvégén elhunyt az a 34
éves nõ, aki a múlt héten
kómába esett a munkahe-
lyén. Az Ipsos Interactive
Services munkatársa foko-
zott megterhelésnek volt ki-
téve az utóbbi idõszakban,
kollégái szerint folyamato-
san túlórázott, és láthatólag
egyre jobban megviselte a
megfeszített ritmus. A kime-
rült nõ munka közben el-
ájult és kómába esett. A fõ-
városi sürgõsségi szolgálat
emberei és egy magánkór-
ház képviselõi azonnal a
helyszínre sietettek és több
mint másfél órán át próbál-
koztak a nõ újraélesztésével.
Végül a kórházban lélegez-
tetõ-gépre került az áldozat,
de ennek ellenére létfontos-
ságú szervei sorra leálltak.
A nõ egy hároméves iker-
párt nevelt.

Szebeni tigristámadás 

Egy óvatlan látogatóra tá-
madt a nagyszebeni állatkert
egyik tigrise a hét végén. A
27 éves férfi a figyelmeztetõ
tábla ellenére dugta be a lá-
bát a négy fenevadat elkülö-
nítõ rácsok közé, amikor az
egyik állat megragadta és
megpróbálta berántani. Sze-
rencsére az áldozatot idõben
sikerült kihúzni és a gyors
orvosi beavatkozás révén
nem szenvedett maradandó
sérülést. 

RövidenTüntetés a nõjogokért
Munkatársunktól

Hatékonyabb ellenõrzést
vezetnek be, és kétszere-

sére emelik a jogtalanul fel-
írt betegszabadságok miatti
büntetéseket a jövõ hónap-
tól azzal a rendelettel, mel-
lyel az Egészségügyi Mi-
nisztérium a betegszabad-
ságok felírásának rendsze-
rén kíván módosítani. A
szaktárca ily módon próbál-
ja kiszûrni a betegszabad-
sággal való visszaéléseket.
„Megengedhetetlen, hogy
az Egészségügyi Biztosítási
Alap körülbelül 6 százalé-
kát betegszabadságok kifi-
zetésére költse az ország.
Amikor valaki jogtalanul
vesz ki betegszabadságot,
veszélybe sodorja épp azo-
kat, akik megbetegszenek,
és akiknek nem lesz mibõl
kifizetni az ellátást” – ma-
gyarázta a szigorítás hátte-
rét Cseke Attila egészségü-
gyi miniszter. Mint elmond-
ta, elõször nyílik lehetõség
arra, hogy a hatóságok el-
lenõrizzék, a betegállo-
mány jogszerûségét. An-
nak, aki a betegszabadságot
fizeti a rendõrséggel közö-
sen lehetõsége lesz ellen-
õrizni, hogy a szabadságolt
munkavállaló valóban a já-
róbeteg-rendelésen van, il-
letve amikor nincs kezelé-
sen, akkor otthon vagy az
általa megjelölt ideiglenes
lakhelyen tartózkodik-e. 

Ellenõrzött
betegszabadság



Kánya Gyöngyvér

Ön az elsõ nõ a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház
társulatában, aki megkapta
a magyar kormány színmû-
vészeti díját. Mit jelent ez
önnek? 
– Nagyon örültem neki, és
nagy megtiszteltetésnek ér-
zem. 

Több szakmai és közön-
ségdíjat is birtokol. Meny-
nyire tartja ezeket számon,
illetve egyáltalán mennyire
fontosak önnek az elisme-
rések?
– Bizonyára minden mû-
vész és alkotó ember számá-
ra fontos a visszajelzés mind
a közönség, mind a szakma
részérõl. Ez nálam sincs
másképp. És minden elis-
merés újabb és újabb kihí-
vás, egyre magasabbra he-
lyezi a mércét.

A vendégszerepléseknek
hála sokat jár Magyarorszá-
gon. Egy-egy darabra mi-
ként reagál a magyarorszá-
gi, az erdélyi és miként a ro-
mán közönség?
– Elõadásonként változó.
Bizonyos darabokra, problé-
mákra, szerzõkre vagy alko-
tókra természetesen más-
ként reagál a romániai, más-
ként a magyarországi kö-
zönség. Például Tompa Gá-

bor rendezésében a román
nemzeti klasszikus Ion Lu-
ca Caragiale Az elveszett levél
címû színmûvére nyitottak
voltak a kolozsváriak, náluk
is fogékonyabbak a bukares-
tiek, és visszafogottabb volt
a budapesti közönség.

Több nagyjátékfilmben
és rövidfilmben is szerepelt
már. Inkább a kamera vagy
a színházi reflektor vonzza?
– Mindkét mûfaj nagyon iz-
galmas számomra, de a szín-
ház törékenysége, „jelenide-
jûsége” és különösen a kö-
zönséggel való élõ kapcsolata
közelebb áll hozzám. Ugyan-
akkor a film is igazi kihívás a
maga megváltoztathatatlan-

ságával. Nehéz színházi szí-
nészként ülni egy filmbemu-
tatón, látni a kész alakítást,
ami állandósult, soha többé
nem korrigálható, nem ár-
nyalható.

Sokat dolgozik, minden
évadban lehetõsége van je-
lentõs szerepek eljátszásá-
ra. Mely elõadások marad-
tak meg igazán az emléke-
zetében?

– Elsõ kolozsvári szerepem,
amit még a marosvásárhelyi
színház tagjaként játszottam,
S. Ansky Dybbuk címû drá-
mája nyomán készült Fehér
tûz, fekete tûz Leája. (Amiért
Kézdi Imola megkapta az
UNITER legjobb nõi alakítá-
sért járó díját 2002-ben. szerk.
megj.) Aztán Mephistophilis
Marlowe Doktor Faustusában,
Marie a Woyzeckben, és a je-
lenleg is játszott elõadások

közül a legkedvesebb a Há-
rom nõvér Másája Tompa Gá-
bor rendezésében, és a másik
Csehov-darabban, a Ványa
bácsiban Jelena Andrejevna,
amelyet ugyanúgy Andrei
ªerban állított színre, mint a
legfrissebb bemutatónkat. A
Suttogások és sikolyok címû
Ingmar Bergman kultusz-
film alapján készült elõadást
egyébként a Vendégségben
Budapesten sorozatban nem-
sokára a magyarországi kö-
zönség is láthatja. Ebben
Máriát játszom. 

Esetleg van valamilyen
rituálé, amit színpadra lépés
elõtt elvégez? Egyáltalán
szokott-e még izgulni?
– Nincs különösebb rituálém,
minden elõadás elõtt más-
képp készülök: van amelyik
fizikai bemelegítést is igényel,
van amelyiknél hosszabban
idõzök a sminkeléssel, és van
olyan is, hogy például a Há-
rom nõvér kezdete elõtt tíz
perccel, mielõtt a közönséget
beengednék, beülök a nézõ-
térre. Ez megnyugtat.
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„Nincs különösebb rituálém”
Budapesti beszélgetés a március 15-ére Jászai-díjjal kitüntetett Kézdi Imolával

Hazahozták a rézágyút
Kovács Zsolt

Hatalmas érdeklõdés
övezte a székelyek szim-

bolikus mûkincsének, Gábor
Áron eredeti ágyújának pén-
teki, sepsiszentgyörgyi kiállí-
tását. A Székely Nemzeti
Múzeumba nem is fértek be
egyszerre a látogatók, sokan
az udvaron várták, hogy be-
juthassanak, és megnézhes-
sék Gábor Áron ágyúját. A
március 15-i ünnepségsoro-
zat részeként szervezett In
memoriam Gábor Áron cí-
mû kiállításon a háromszéki
közönség negyvenéves
számûzetés után láthatta új-
ra az ágyúöntõ hetven ágyú-
jának egyetlen megmaradt
példányát. Az ünnepségen a
Magyar Férfidalárda zengte
a Gábor Áron rézágyúja címû
dalt, míg a gyûrûkkel díszí-
tett 156 cm hosszú, 90 milli-
méteres kaliberû, és mintegy
370 kilogramm súlyú ágyú
mellett a gidófalvi Csillagõr-
zõ Egyesület huszárjai álltak
díszõrséget. 

A Székely Nemzeti Múze-
um ‘48-as emlékterme új ar-

culattal, megújulva fogadta a
látogatókat. A kiállítás Gá-
bor Áron életútját, az ágyú-
öntés történetét mutatja be. 

A tárlatnyitón Vargha Mi-
hály múzeumigazgató el-
mondta: a bukaresti Román
Nemzeti Történeti Múzeum
egyelõre négy hétre adta köl-
csön az ágyúcsövet, de bíz-
nak abban, hogy ha sikerül
bebizonyítani, hogy a törté-
nelmi mûtárgy Székelyföl-
dön sokkal több látogatót
vonz, akkor akár véglegesen
itthon maradhat. „Hiába
volt Gábor Áron lánglelkû
forradalmár, összefogás nél-
kül soha nem készülhetett
volna el az erdélyi hadszínte-
reken felvonuló hetven ágyú.
Az önvédelmi harc idején
ugyanis egyetlen ólom vagy
cinedény sem maradt a ház-
tartásokban, és a háromszéki
községek összesen 125 ha-
rangot ajánlottak fel ágyúön-
tés céljára” – mondta Vargha
Mihály. A Székely Nemzeti
Múzeum vendégkönyvében
már a kiállítás megnyitóját
követõen több mint 250 mél-
tató bejegyzés született, ez is

jelzi, nagy érdeklõdés övezi
az ágyú hazatérését. „Hasz-
náljuk ki most ezt a mai lehe-
tõséget, hagyjuk, hogy itt a
Székely Nemzeti Múzeum-
ban megérinthesse lelkünket
a hely szelleme, a szabadság-
harc. Túlzás nélkül mond-
hatjuk, ez a magyar történe-
lem egyik legfényesebb, leg-
ragyogóbb pillanata. Igen,
ezen a helyen méltán érez-
hetjük magunkat gyõztes-
nek, és itt ezt büszkén
mondjuk is ki” – hangsú-
lyozta Tamás Sándor
Kovászna megyei tanácsel-
nök. 

Kedves Gyula budapesti
hadtörténész elmondta: Gá-
bor Áron ágyúja a székely-
ség szimbóluma, mert ben-
ne van 1848 szellemisége, a
hazaszeretet és az önfelál-
dozás példája. „Gábor Áron
ágyúja több mint egy önt-
vény, a nemzeti emlékezés
oltárára letett ereklye, jelké-
pe annak, hogyan birkózik
meg lehetetlennek tûnõ fel-
adatokkal egy közösség, ha
tagjai összefognak” – emel-
te ki Kedves Gyula.

Bethlen-bál Nagyenyeden
Tamás András

Elsõbálozókat ünnepel-
tek Nagyenyeden márci-

us idusán – ahogy Szõcs Il-
dikó a Bethlen Gábor Kollé-
gium igazgatója köszöntõjé-
ben mondta, nem forradal-
mi, hanem örömhangulat-
ban, az önkormányzat által
rendelkezésükre bocsátott
városi sportcsarnokában. A
tavaly elõször megrendezett
bál idei védnöke Sógor Csa-
ba európai parlamenti képvi-
selõ volt. „Ez az országrész,
ez a város akkor volt való-
ban gazdag, akkor élte
aranykorát, amikor annak
vezetõi, Bethlen Gábor feje-
delem és utána még sokan
mások a legfontosabb, leg-
biztosabb és legkamatozóbb
befektetésként kezelték a tu-
dást” – fogalmazott Szõcs
Gyula magyarországi fõor-
vos, a bál társvédnöke. A
Kollégium mecénása arra
hívta fel a figyelmet, hogy a
Keresztszülõ-program, bár
újként hangzik, tulajdonkép-
pen már 382 éve, Bethlen
Gábor fejedelem idejébõl va-

ló, aki azon túl, hogy elindí-
totta az alapítványt, 40 ösz-
töndíjat hozott létre. Ezt a
számot szeretnék õk is elér-

ni, hiszen Sütõ Andrást
idézve: „Ha van anyagmeg-
maradás törvénye, úgy van a
szellemnek is”. 

Aranytoll 
Cseke Péternek

K. Gy.

Cseke Péter, a Kolozsvári
Akadémiai Bizottság Mé-

dia- és Kommunikáció-tudo-
mányi Szakosztályának szer-
vezõje, illetve a Kolozsvári
Médiakutató Intézet megte-
remtõje a Magyar Újságírók
Országos Szövetségének
(MÚOSZ) Aranytoll-díjában
részesült pénteken, Budapes-
ten. A Magyar Sajtó Napja
alkalmából a MÚOSZ szak-
mai elismeréseit tíz magyar-
országi és két határon túli új-
ságírónak ítélték oda. Cseke
Péter 1945-ben született
Recsenyéden, majd 1968-ban
magyar nyelv és irodalom
szakos tanári diplomát szer-
zett Kolozsvárott. Ezt köve-
tõen a bukaresti megjelenésû
Falvak Népe/Falvak Dolgozó
Népe címû hetilap kolozsvári
szerkesztõje 1990 derekáig,
majd a Korunk szerkesztõje.
1990 õszétõl egyetemi okta-
tó. 1993-tól a Babeº-Bolyai
Tudományegyetemen a Ma-
gyar Újságírók Romániai
Egyesülete szakmai–oktatási
bizottságának elnökeként
megszervezi a magyar nyel-
vû újságírói oktatást. A Poli-
tológiai és Közigazgatási Kar
dékánhelyetteseként, (majd
két alkalommal: dékánja-
ként) meghatározó szerepe
van a magyar nyelvû politi-
katudományi, közigazgatási
és kommunikáció-tudomá-
nyi képzés beindításában. A
Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottság Média- és Kommuni-
káció-tudományi Szakosztá-
lyának szervezõje (2009-ben),
a Kolozsvári Médiakutató In-
tézet megteremtõje (2010-
ben). Számos, a kisebbségi
léttel, az erdélyi magyarság
szociográfiájával foglalkozó
könyv szerzõje. Kutatási terü-
lete: a romániai magyar iro-
dalom és sajtó története, saj-
tóelmélet, szociográfia. 

Kézdi Imola (jobbra) a tegnapi budapesti díjátadáson A szerzõ felvétele

Kiemelkedõ színmûvészeti tevékeny-
ségéért március 15-e alkalmából Já-
szai Mari-díjat vehetett át tegnap Bu-
dapesten Kézdi Imola, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház társulatának
tagja. A szerény és tehetséges színész-
nõt a díj jelentõségérõl kérdeztük. 

A március 15-i ünnep alkalmából a
Magyar Köztársaság Érdemrend Lo-
vagkeresztje polgári tagozat kitünte-
tésben részesült Gáspárik Attila, a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi István
Színmûvészeti Egyetem rektora. Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetettje lett Selmeczi
György kolozsvári születésû zene-
szerzõ, karmester, zongoramûvész.
Kiemelkedõ irodalmi tevékenységé-
ért József Attila-díjat vehetett át Bog-
dán László sepsiszentgyörgyi író,
költõ, szerkesztõ, valamint Fekete
Vince kézdivásárhelyi író, költõ, mû-
fordító és László Noémi kolozsvári
születésû költõ, mûfordító. Kiemel-

kedõ képzõmûvészeti tevékenységéért
Munkácsy Mihály-díjban részesült
Csutak Magda sepsiszentgyörgyi ke-
rámikus, képzõmûvész. További ma-
gyar állami kitüntetések átadásának
helyszíne lesz Kolozsvár, ahol március
26-án Szilágyi Mátyás kolozsvári fõ-
konzul adja át a Magyar Köztársaság
Érdemrend Középkeresztjét Kallós
Zoltán néprajzkutatónak, a Magyar
Köztársaság Érdemrend Tiszti-
keresztjét Nagy Tóth Ferenc tu-
dósnak, nyugdíjas biológusnak, Gá-
bos Zoltán tudósnak, az MTA külsõ
tagjának, Demény Attila zeneszerzõ-
zongoramûvésznek, valamint a Ma-
gyar Köztársaság Érdemrend Lovag-

keresztjét Bíró Rozália Ibolya politi-
kusnak, Nagyvárad alpolgármesteré-
nek, Balázs-Bécsi Attilának, a Téka
Alapítvány igazgatójának, Hegedûs
Csillának, a Transylvania Trust Ala-
pítvány ügyvezetõ igazgatójának,
Makkai János újságírónak és Márton
Árpád festõmûvésznek. Arany Ér-
demkeresztet Péntek László bánffy-
hunyadi politikus, Lapohos András
pedagógus, Serényi János pedagógus
és Vass Levente urológus vehet át; a
Magyar Köztársaság  Ezüst Érdemke-
resztje Kilyén Ilka színmûvésznõt ille-
ti meg. Díszoklevelet kap Gagyi Zol-
tán dicsõszentmártoni mûvelõdéstör-
ténész. (ÚMSZ)

A magyar állam március 15-i erdélyi kitüntetettjei

A Bethlen Gábor Kollégium vezgõs diákjai, mint elsõbálozók



Ma Kristóf nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Kristóf a görög Kriszto-
phorosz névbõl szárma-
zik, jelentése: Krisztust
hordozó.
Holnap Henriett napja van.

Évforduló
• Az 1848-as forradalom
kezdete, tüntetések Pesten.
• 1849-ben az 1848-as for-
radalom elsõ évfordulójá-
ra Bem József altábor-
nagy kiûzte az ellenséget
Erdélybõl.

Recept
Csõben sült vegyes zöldség
Hozzávalók: 2 paprika, 2
cukkini, 2 paradicsom, 1
hagyma, 10 dkg kecske-
sajt, 8 ek. olívaolaj, 1 kk.
kakukkfû, 2 kk. pirospapri-
ka, bors, só.
Elkészítése: A paprikákat
csíkokra vágjuk, a cukki-
nikat félbevágjuk, és felsze-
leteljük, a paradicsomokat
felkarikázzuk, a hagymát
felaprítjuk, a sajtot kockák-
ra vágjuk. Serpenyõben,  1
ek. olajban 3 percig pirítjuk
a paprikacsíkokat, majd ki-
szedjük, és félretesszük. A

maradék zsiradékot 2 evõka-
nál olajjal kiegészítjük, és 5
percig pirítjuk benne a
cukkinit, majd azt is félre-
tesszük. A helyére szórjuk a
finomra vágott hagymát, te-
szünk hozzá 2 evõkanál ola-
jat, és megfonnyasztjuk. Hoz-
záadjuk a paradicsomkariká-
kat, a kakukkfüvet, egy ká-
véskanál pirospaprikát, és 10
percig kis lángon pároljuk,
majd sütõtálba öntjük. Válta-
kozva rárakjuk a paprikát és a
cukkinit, befedjük a sajtkoc-
kákkal, megszórjuk a mara-
dék pirospaprikával, meglo-
csoljuk a maradék olajjal, és
10 percre forró sütõbe toljuk.

Vicc
Hadgyakorlat közben egy ka-
tonai teherautó elakad a mo-
csárban. Szerencsére perce-
ken belül megáll mellette egy
parancsnoki kocsi, négy tiszt-
tel. Kiszállnak, s nagy erõfe-
szítéssel kitolják a teherautót
az útra.
– Na, ez kemény volt! – tö-
rölgeti homlokát az egyik
százados. – Mondja, mit
szállít ezen a teherautón?
– Tizenöt újoncot, százados
úr!
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Szüntelenül átkozzuk az élet
rövidségét, pedig még mindig
túlságosan hosszú, mert nem
tudunk mit kezdeni vele. Az
életünk nagyobbik része értel-
metlen dolgokkal telik el, még
akkor is, ha csak az ébrenlé-
tünket számoljuk. Bizonyos
tekintetben az alvással, pihe-
néssel töltött idõ sokszor hasz-
nosabb, mint ébrenlétünk,
mert amikor alszunk, nem tu-

dunk ostobaságokat cselekedni.
Az igazi kihívás tehát az ébren-
lét. Hasznosat nagyon keveset
teszünk, inkább csak készülünk
hasznosnak lenni. Úgy is szo-
kott lenni, hogy ébrenlétünkben
több az álmodozás, mint alvá-
sunkban. Az ilyen napok hiába
és teljesen értelmetlenül telnek
el. Nem könnyû dolog értelem-
mel megtölteni az életünket,
nem is sokan vállalkoznak rá.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ma sikerül helyrehoznia azt,
amit korábban elrontott kiszá-
míthatatlanságával és figyelmet-
lenségével. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ha ma vallomást akar tenni
vagy bizonyosságra vágyik, ked-
vezõ fogadtatásra, érzõ, Önért
dobogó szívre talál.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Belefog valamibe, de az elején ne-
hézségekbe ütközik, és hamar el-
veszíti kedvét és lelkesedését. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha úgy dönt, hogy még éjjel is
bent marad a munkahelyén,
hogy végezzen a feladatával, ezt
ne kényszerítse rá másokra is.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kapcsolódjon ki egy kicsit,
ugyanis a munkahelyi teendõi
rendkívül kifárasztják. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A megszokottnál könnyebben,
lendületesebben végzi teendõit,
amit erõsen befolyásol a megszo-
kottnál jobb egészségi állapota. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Eredetiségét sokan értékelik, ta-
lán olyanok is, akik a késõbbiek-
ben sokat tehetnek önért. Figyel-
jen ön is a barátaira.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma nagyon ingerlékeny, minden
bántja, megsérti, dühbe gurítja.
A legártatlanabb megjegyzésben
támadást vél fölfedezni. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Sehol semmi. Hivatásában, ott-
hon, kapcsolataiban és kalan-
dokban egyaránt. Mintha lakat-
lan volna a Föld. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Gyengédebben ostorozza magát!
Hiszen miként is képzelhette,
hogy egyik napról a másikra
megváltozhat! 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ugyanolyan mércével méri ön-
magát is, mint másokat, és meg-
alkuvás nélkül követeli meg min-
denkitõl a maximumot. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Segítõ kezek nyúlnak Önért, és
bár talán egyedül is meg tudná
oldani a feladatokat, így együtt
jóval könnyebben megy. 

Horoszkóp
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Kikötő (ism.)
10.25 Kézművek
10.35 Doc Martin
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Talpalatnyi zöld –
Ismeretterjesztő maga-
zin
15.50 Utazás az Északi-
Sarkkörön át
17.00 Kisenciklopédia
18.00 Zorro (filmsor.)
18.30 Térkép – Integrá-
ciós magazin
19.00 Híróra
19.35 Lotte utazása
(észt mesesorozat)
20.00 Újrakezdés (sor.)
21.00 Tavaszi mámor...
(magyar dokumentum-
film)
21.45 Közel a szerelem-
hez (magyar játékf.)
22.30 Híradó, Sport
23.40 Közbeszéd - Aktu-
ális háttérműsor
0.05 Váltó - Gazdasági
Híradó
0.20 Álmok fátyla (iráni
dokumentumf.)
1.10 Divathét (magyar
életmódmagazin)
1.35 Kikötő - Friss
2.05 Vers
2.10 Himnusz
2.15 Híradó

DUNA Televízió, 21.45
Közel a szerelemhez

Karcsi, a tanyáról felkerült tehetséges rendőr találkozik egy
magára maradt kutyával. Szótlan, magányos, a társai kü-
löncnek tartják. Egy kínai lánnyal is találkozik, aki a fiatal
kora miatt rá váró abortusz miatt menekül Magyarországra,
hogy itt szülje meg gyermekét. Szerelmesek lesznek egy-
másba. A kutya és a kínai lány többet jelent neki bárkinél, és
velük beszélgetni is jobban tud.

film+, 13.05
Fura farm

Amikor Andy és Elizabeth farmot vesz Vermontban, nem is
sejtik, hogy milyen problémák várnak rájuk. Andy, a sportri-
porter elvonul, hogy végre a vidéki idillben megírhassa éle-
te főművét, a nagyregényt. Ám az olyannyira vágyott béke
és nyugalom nem köszönt be, ott a távoli Vermontban az el-
ső pillanattól kezdve csupa izgalom és aggódás az életük. A
település lakói nyugtalanítóan viselkednek.

Antena 1, 20.15
Holtpont

Nixon, Carter, Reagan, és Johnson, a négy egykori amerikai
elnök elköveti Los Angeles legtökéletesebb bankrablását.
Természetesen nem ők a tettesek, de az elkövetők az ő
maszkjukat használták, amikor kifosztották a páncéltermet.
Az FBI egyik ügynöke a dél-kaliforniai szörfösök között sejti
a bandát. Ő maga is álruhát ölt, csatlakozik a parton élő, tör-
vényt nem tisztelő fiatalokhoz, beépül közéjük.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.50 A kölcsönkapott
Föld
11.40 Együtt
12.30 Átjáró
13.30 Kárpát Expressz
14.45 Örökségünk
14.55 És még egymillió
lépés
15.40 Szabadlábon Zalá-
ban
17.30 Egy lépés előre
(spanyol filmsor.)
18.20 Zene az életem
(angol dok. sor.)
18.45 Ez történt ma reg-
gel
20.25 Gyerekjáték a szá-
mítógép
20.35 A kis királylány
(angol-német rajzfilm sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.55 Magyar pop
0.50 Káprázat (lengyel
filmdráma)
2.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
3.05 Dublini doktorok (ír
tévéfilm sor.)
3.55 Bűvölet (olasz tévé-
film sor.)
4.45 A kölcsönkapott
Föld

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Egy kis romantika
(francia-am. vígj.)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói
filmsor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar tévéfilm 
sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 A mentalista
(amerikai krimisor.)
23.15 A Grace klinika
(amerikai filmsor.)
0.20 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.55 Reflektor – Sztár-
magazin
1.15 Gengszterek 
(francia-belga akciófilm)
2.45 Műsorszünet

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka – TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz – Telefo-
nos játék
11.25 Teleshop
12.25 A vad
Kurdisztánon át (sp.-
német kalandf.)
14.20 Kvízió - Telefonos
játék
15.50 Dokik (am. film-
sor.)
16.25 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (filmsor.)
18.30 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények - Hír-
műsor
20.00 MrÉsMrs (ma-
gyar show-műsor)
21.00 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
21.25 Bajnokok Ligája
0.35 (krimi-sorozat)
1.35 Tények Este
2.05 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
2.55 Passzport (magyar
játékf., 2000)
4.10 Babavilág
4.35 Animációs filmek

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs
10.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Péntek 8 (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
(ism.)
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
15.05 Keresztmetszet -
Riportmagazin (ism.)
16.05 Civil kaszinó
(ism.)
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss in-
formációk
18.30 Zöld övezet - kör-
nyezetvédelmi magazin
19.05 Vonalban
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet (ism.)
1.00 Közvetlen ajánlat
(ism.)

10.50 Smallville 11.40
Szívek szállodája 12.40
A nagy házalakítás
13.45 A pokol konyhája
14.40 Nyomtalanul
15.30 Nyomtalanul
16.20 CSI: A helyszíne-
lők 17.10 Két pasi - meg
egy kicsi 18.15 A pokol
konyhája 19.15 A nagy
házalakítás 20.10 Elvált
Gary (am. vígjáték sor.)
21.30 CSI: A helyszínelők
22.20 Szerelem nyilasa
23.10 Jackie nővér (am.
filmsor.)   

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport Hírek 9.00 Sport.ro
Hírek 10.05 BoxBuster
11.05 Információ 12.05
Sport Hírek 13.05 A fény
harcosai 14.05 Külön ki-
adás 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 BoxBuster
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információ 20.05
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport Hírek 22.00
Wrestling RAW 0.05 Te-
nisz - Bajnokok Ligája:
Indian Wells   

9.00 Kaméleonok (sor.)
10.15 Szerelmek (sor.)
11.30 Életképek (film-
sor.) 14.15 Aniela (sor.)
15.30 Elrabolt sorsok
(sor.) 16.30 Szegény Má-
ria (filmsor.) 17.30 Igaz
történetek 18.30 A sze-
relem nevében (sor.)
19.30 Kaméleonok (film-
sorozat) 20.30 Aniela
(filmsorozat) 21.30 India
(filmsorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
Terra Nostra (sorozat)
0.30 Teleshopping 

8.10 Mell-bedobás (am.
vígjáték) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 Fura
farm (amerikai vígjáték)
15.05 Sötét vihar (kana-
dai sci-fi) 16.40 Az újonc
(amerikai krimi) 18.40
Törvényszéki bomba (ka-
nadai akciófilm) 20.20
Kötelék nélkül (amerikai
akciófilm) 22.20 Kom-
mandóbázis 2. (amerikai
akcióf.) 0.05 Versenyben
az idővel (amerikai
akcióf.) 1.45 Dr. Téboly
(am.-japán horror) 

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Anyaszeretet (film-
sor.) 9.30 Teleshopping
10.00 Menyet az anyá-
nak 12.30 Hírek 13.00
Egy újabb sors (filmsor.)
15.00 Mondd menynyibe
kerül? 16.00 Terefere
Bahmuval (talk show)
18.30 D-Hírek 19.30 Me-
nyet az anyának 20.30
Légy a házastársam
(show) 22.30 Sátáni es-
kü (kanadai horror, 2006)
0.30 Halálos csapda (am.
film, 1994)  

10.00 Mielőtt szerettél
(am. vígj.) 12.00 Amy-nek
ítélve (amerikai sor.)
13.00 Őrangyal (amerikai
filmsor.) 14.00 Trükkös he-
kus (sorozat) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok 17.00
Audrey Hepburn története
(amerikai életr. film)
19.00 Nyughatatlan Jor-
dan (amerikai krimisoro-
zat) 20.00 Trükkös hekus
(sorozat) 21.00 Bűnös
szándék (amerikai filmsor.)
22.00 A kaliforniaiak
(amerikai filmdráma) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Flores
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
- Német nyelvű nemzeti-
ségi magazin
15.35 Ez történt Ma reg-
gel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
19.25 A palota ékköve
(dél-kor. filmsor., 2003)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
22.00 Az Este – Kedd
22.30 Megszegett foga-
dalmak (amerikai film-
dráma)
0.10 Prizma
0.20 Hírek – Időjárás-je-
lentés
0.30 Memento
0.35 Teadélután (ism.)
3.30 Prizma
3.48 Műsorszünet

7.00 Hírek
7.30 Az első órában
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (filmsor.)
11.15 A család sztárja
(ism.)
12.15 Mondd, mi fáj?
12.45 Titkok a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, Sport, Időjá-
rás
14.45 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai rum
16.00 Krónika – magyar
nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.55 Az élet és a pénz
18.25 Titkok a palotában
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
21.10 UEFA Champions
League -
Studióbeszélgetés
21.40 Labdarúgás:
Chelsea - Internazionale
Milano
23.50 UEFA Champions
League -
Studióbeszélgetés
0.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)
0.15 UEFA Champions
League összefoglaló

7.00 Pro Tv hírek, időjárás-
jelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember, gaz-
dag ember (román vígjáték-
sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Houdini - A halál
cimborája (am. filmdráma,
1998)

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Átváltoztatjuk (reali-
ty show) 
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport
0.00 A mentalista (am.
filmsor.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Benny Hill (film-
sor.)
12.00 Feketeszakáll és a
Karib-tenger kalózai (film-
sor.)

13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Julie - Maupin lo-
vagja (francia-olasz film-
dráma, 2004)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval -
News magazin
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.15 Holtpont (amerikai
akciófilm, 1991)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Holtpont (amerikai
akciófilm, 1991, ism.)

6.00 Aki tud, az nyer (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Gyilkos számok (film-
sor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Medium (filmsor.)
10.00 Galileo - szórakoztató
műsor (ism.)
10.30 Szvingerek (filmsor.)
11.30 4400 (sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (filmsor.)
15.15 Nicsak ki főz! (ism.)
16.15 Lököttek (sor.)
17.15 Galileo - szórakoztató
műsor
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Aki tud, az nyer - ver-
senyműsor
20.30 Istenek fegyverzete
2.: Kondor

hadművelet(hongk. akció-
vígj., 1991) 
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 NCIS (filmsor.)
0.15 Szvingerek (filmsoro-
zat, ism.)
1.00 Erotikus üdülő

6.10 Piszkos munkák
7.00 Amerikai hotordok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült? -
Automata sebességváltó
10.00 Piszkos munkák -
Sziklaépítő
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 Nagy durranások -
Torontó
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei
- Afrikai szavanna
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? –
Baseballkesztyűk
17.00 Állítólag - Koporsó
18.00 Újjáépítők -
Mustang
19.00 Micsoda szerszám -
Megsemmisítők
20.00 A túlélés törvényei
- Everglades
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
23.30 A kolónia - Megér-
kezés és túlélés

0.30 Ross Kemp - Vissza-
térés Afganisztánban

5.25 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.00 Szépségközpont
(filmsor., ism.)
8.10 Montalbano fel-
ügyelő (filmsor.)
9.55 Fedezd fel 
a románokat
10.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.15 Berlin, Berlin
(filmsor.)
10.45 Találkozunk -
szórakoztató műsor
12.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Folklórkincsek
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti
pártok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Elisa (olasz film-
sor.)
18.00 Euronews
18.15 Berlin, Berlin
(filmsor., ism.)
18.40 Kosárlabda: Ro-
mánia - World
21.00 Balkáni szoká-
sok
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 Mindent a szere-
lemért (angol romanti-
kus film, 1998)
0.45 Motomagia 
(ism.)
1.20 Visszajátszások

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés   

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló,
műsorism. 16.15 Észbontó, telefonos játék 17.00 Nap-óra
17.30 Népzene 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók közép-
hullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar
zenei lexikon 15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás Filmajánló Filmzene Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden   

KEDD
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KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Eladók Csíkszeredában kulcsrakész, össz-
komfortos, energiatakarékos családi házak,
450m² udvarral, dupla garázzsal. Házakat
építünk bárhol az országban.Tel:0740/304099

Felügyelõ nénit keresünk kétéves gyerek mellé
Bukarestben. Ajánlatokat a 0722-608 580-as,
vagy a 021-2601468-as telefonszámokon
várunk.
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Jégkorong

ÚMSZ

Csíkszeredában, a házi-
gazdák gyõzelmével

kezdõdött tegnap a hazai él-
vonalbeli jégkorongbajnok-
ság idei szezonjának finálé-
ja. Az örök rivális Steaua és
a Sportklub öt gyõzelemig
tartó sorozatának elsõ mér-
kõzése a vártnak megfele-
lõen szoros viadalt hozott.
Miután az elsõ játékrész-
ben nem tudták egymás vé-
delmét megtörni, a máso-
dik harmadban a bukaresti-
ek 2-1-re elhúztak: elõbb
Andrei Butochnov, majd
Viorel Nicolescu volt ered-
ményes, a Sportklubtól
Basilidesz Tibor talált a ka-
puba. A címvédõ hargitaiak
azonban remekül hajráztak,
és az utolsó öt percben két-
szer is betaláltak (Virág
Csanád és Nikko Niini-
koski), beállítva a 3-2-es
végeredményt. Legközelebb
már Bukarestben, holnap
20.30 órától csap össze a
két alakulat, és ezt a viadalt
már a GspTV is élõben köz-
vetíti. A kisdöntõben, szin-
tén tegnap, 6-1-re nyert a
Brassó a vendég Gyergyó-
szentmiklós ellen. 

Ferrari-dupla a nyitányon

Forma–1

V. Ny. R.

Négy világbajnokkal a
mezõnyben rajtolt el

hétvégén a Bahreini Nagy-
díj, az idei Forma–1-es autós
gyorsasági világbajnokság
szezonnyitó szahíri futama.
Mivel Ausztrália helyett,
2006 után most másodjára
ismét a sivatagban felépített
pályára vezényelték ki a szá-
guldó mezõnyt, és érdekes-
ség, hogy négy évvel ezelõtt
is Fernando Alonso gyõzött.
A Ferrarihoz igazolt kétsze-
res világbajnok spanyol piló-
ta ugyanis remekül kapta el
a rajtot, és bár az elsõ hely-
rõl induló Sebastian Vettelt
nem tudta rögtön leelõzni,
csapattársát, a brazil Felipe
Massát lesprintelte. A kerék-

cserék – a futam alatti tanko-
lást az idei szezontól betil-
tották – sem rontottak a két
maranellói kiegyensúlyozott
teljesítményén, és végig szo-
rosan a német Red Bull-os
nyomában haladtak. Az iz-
galmas csata azonban elma-
radt, mivel Vettelnek gond-
jai adódtak az autójával, és
hirtelen elkezdett lassulni.
Elõbb Alonso, majd Massa
is elment mellette, míg végül
Lewis Hamilton is könnye-
dén leautózta a tavalyi vb
ezüstérmesét.

A három év szünet után,
Mercedes overallban vissza-
tért német Michael Schu-
macher ugyan pontszerzõ
helyen zárt, ám csapattársa
megelõzte õt, így a hétsze-
res világbajnok némiképp
elégedetlen volt a hatodik
helyével.

Ami az újoncokat illeti,
sem Bruno Senna (His-
pania), sem Vitalij Petrov
(Renault), sem pedig Karun
Chandhok (Hispania) nem
tudta befejezni a versenyt,
Nico Hülkenberg (Williams)
pedig az utolsó helyen zárt.

A Bahreini Nagydíj pont-
szerzõi (az új rendszer sze-
rint): 1: Fernando Alonso
(Ferrari) 25 pont, 2. Felipe

Massa (Ferrari) 18, 3. Lewis
Hamilton (McLaren) 15, 4.
Sebastian Vettel (Red Bull)
12, 5. Nico Rosberg (Merce-
des) 10, 6. Michael Schu-
macher (Mercedes) 8, 7.
Jenson Button (McLaren) 6,
8. Mark Webber (Red Bull)
4, 9. Vitantonio Liuzzi
(Force India) 2, 10. Rubens
Barrichello (Williams-Cos-
worth) 1. Érdekesség, hogy

az elmúlt négy évben min-
dig az a pilóta lett a világ-
bajnok aki megnyerte a sze-
zonnyitót, kérdés tehát,
hogy a fogadóirodáknál is
elsõ számú favoritnak tar-
tott Alonso vajon feliratko-
zik-e a listára.

A következõ versenyhét-
vége március 12–14-én lesz
az ausztráliai Melbourne-
ben. 
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Alpesi sí

Hírösszefoglaló

Lindsey Vonn nyerte a
szezon utolsó nõi szu-

peróriás-mûlesikló viadalát
az alpesi sízõk Garmisch-
Partenkirchenben rendezett
Világkupa-döntõjén, és az
amerikai sztár sikerével so-
rozatban harmadszor nyert
az összetett pontverseny-
ben. A lesiklás olimpiai baj-
noka nemcsak összetettben
végzett az élen, hanem le-
siklásban, szuperóriás-mû-
lesiklásban és kombináció-
ban is.

A nõk idei utolsó óriás-
mûlesikló viadalát a szlovén
Tina Maze nyerte két német
sportoló, Kathrin Hölzl és
Maria Riesch elõtt, míg az
idény utolsó mûlesikló-
versenyében az osztrák
Marlies Schild gyõzött. A
szakági összesítésben a két-
szeres olimpiai bajnok né-
met Maria Riesch végzett az
élen, mindössze három

ponttal megelõzve az oszt-
rák Kathrin Zettelt.

A férfiaknál a német Felix
Neureuther gyõzött az idény
utolsó mûlesiklóversenyén –
szintén Garmisch-Partenkir-
chenben. A szakági összesí-
tésben azonban az olimpiai
ezüstérmes osztrák Rein-
fried Herbst végzett az élen.
Az már korábban eldõlt,
hogy az összetett Vk-t a sváj-
ci Carlo Janka nyerte meg. 

A 2009-2010-es Vk gyõzte-
sei: nõk: összetett: Lindsey
Vonn (amerikai); lesiklás:
Lindsey Vonn; szuperóriás-
mûlesiklás: Lindsey Vonn;
óriásmûlesiklás: Kathrin
Hölzl (német); mûlesiklás:
Maria Riesch (német); szu-
perkombináció: Lindsey
Vonn; férfiak: összetett: Car-
lo Janka (svájci); lesiklás:
Didier Cuche (svájci); szu-
peróriás-mûlesiklás: Erik
Guay (kanadai); óriásmûle-
siklás: Ted Ligety (amerikai);
mûlesiklás: Reinfried Herbst
(osztrák); szuperkombináció:
Benjamin Raich (osztrák). 

Befejezõdött a Világkupa,
megkoronázták Vonnt

Chelsea-henger Drogba-góllal
Labdarúgás

Turós-Jakab László

A Chelsea 4-1-re nyert a
West Ham United ellen

az angol labdarúgó Premier
League hétvégi 30. fordulójá-
ban. A londoniak négy góljá-
ból, az Afrikában az év fut-
ballistájának választott, ele-
fántcsontparti Didier Drogba
kettõt vállalt. Az Arsenal
csak Bendtner 93. percben
szerzett góljával tudta 2-1-re
legyõzni a második félidõt
végig emberhátrányban ját-
szó házigazda Hull Cityt.
További eredmények: Bir-
mingham City–Everton 2-2,
Bolton–Wigan 4-0, Burnley–
Wolverhampton 1-2, Stoke
City–Aston Villa 0-0, Totten-
ham Hotspur–Blackburn
Rovers 3-1, Manchester Uni-
ted–Fulham 3-0. A Sunder-
land–Manchester City össze-

csapás tegnapi lapzártánk
után fejezõdött be, míg a
Liver poo l–Por t smouth
meccs ma este lesz.

Bajnokot vert a Catania az
olasz Serie A 28. fordulójá-
nak pénteki nyitányán, az
Internazionale 3-1-re kapott
ki. A Fiorentina 0-1-rõl for-
dítva verte 3-1-re a házigazda
Nápolyt. A további eredmé-
nyek: Bologna–Sampdoria 1-
1, Genova–Cagliari 5-3, Ju-
ventus–Siena 3-3, Lazio–
Bari 0-2, Livorno–AS Roma
3-3, Párma–Atalanta 1-0,
Udinese–Palermo 3-2. Az A.
A Bayer Leverkusen– Ham-
burttesét.

A spanyol Primera
División 26. fordulójának
szombati eredményei: Geta-
fe–Mallorca 3-0, Gijón–Bil-
bao 0-0, Sevilla–Deportivo
La Coruna 1-1.

A német Bundesliga 26.
fordulójában a listavezetõ

Bayern München Arjen Rob-
ben góljaival fordított a
Freiburg ellen és 2-1-re nyert.
További eredmények: Schal-
ke–Stuttgart 2-1, Bochum–

Borussia Dortmund 1-4,
Hannover–Frankfurt 2-1,
Hertha Berlin–Nürnberg 1-2,
Mainz–Köln 1-0, Mönchen-
gladbach–Wolfsburg 0-4,
H o f f e n h e i m – We r d e r
Bremen 0-1. A Bayer Lever-
kusen–Hamburg találkozó
tegnapi lapzártánk után feje-
zõdött be.

A francia Ligue 1 28. for-
dulójának szombati játék-
napján nem tudtak nyerni a
bajnoki dobogóért versengõ
csapatok: a címvédõ Giron-
dins Bordeaux az AS Mona-
co otthonából rabolt pontot
(0-0), az újonc Montpellier és
az Auxerre elõbbi pályáján
remizett (1-1), az Olympique
Lyon pedig a St. Etienne-t
nem tudta legyûrni (1-1). To-
vábbi eredmények: Le Mans
–Nizza 0-1, Lorient–Lens 1-
0, Nancy–US Boulogne-sur-
Mer 1-3, Paris Saint-
Germain–Sochaux  4-1. 

Alonso elsõként, mögötte Massa másodikként ért célba a tegnapi Bahreini Nagydíjon

Angol bukta idegenben
Labdarúgás

ÚMSZ

Ami az Urziceni-nek
nem sikerült, azt megtet-

te a Lille, és hazai pályán 1-0-
ra legyõzte a Liverpool labda-
rúgócsapatát az Európa Liga
nyolcaddöntõjének elsõ mér-
kõzésén. A másik angol csa-
pat, a Fulham sem járt sze-
rencsével a torna ezen szaka-
szában, és 3-1-es vereséget

szenvedett Torinóban, a Ju-
ventustól. Az eddig remekül
menetelõ Benfica is megbot-
lott a nyolcaddöntõben, és
hazai közönsége elõtt csak 1-
1 arányú döntetlent ért el a
Marseille ellen. A többi ered-
mény: Hamburg–Anderlecht
3-1, Rubin Kazany–Wolfs-
burg 1-1, Atlético Madrid–
Sporting 0-0, Panathinaikosz
–Standard Liége 1-3, Valen-
cia–Werder 1-1. A visszavá-
gók csütörtökön lesznek. 

Drogba duplázott Londonban

Egy-null 
a csíkiaknak

A Ferrari kettõs gyõzelmével kezdõ-
dött az idei Forma–1-es világbajnoki
szezon, amelyben új szabályokat és új
pontozási rendszert vezettek be. A
Bahreini Nagydíjon a spanyol Fernan-
do Alonsót intették le elsõként, míg a
brazil Felipe Massa második lett.

Fotó: Agerpres
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Röviden
Szoros meccsek az alsóházban

Az élvonalbeli vízilabda-bajnokság alsóhá-
zában már megkezdõdött a háromtornás rá-
játszás, amely eddig szoros mérkõzéseket
hozott. A hétvégi bukaresti viadal eredmé-
nyei: Sportul Studenþesc–Nagyváradi Criºul
13-12, Arad–Kolozsvár 9-10, Criºul–Arad 6-
10, Sportul Studenþesc–Kolozsvár 10-6,
Kolozsvár–Criºul 7-4, Arad–Sportul
Studenþesc 12-11. A következõ torna Ara-
don lesz, április 17-én és 18-án. A bajnoki
címért hétvégén, Bukarestben kezdõdik a
rájátszás, és a korábbi évekkel ellentétben az
idén nem négy körmérkõzéses tornát, ha-
nem hatot rendeznek.

Sepsiszentgyörgy az élen a félidõben

A Sepsiszentgyörgy nõi kosárlabdacsapata
14 ponttal vezeti a tabellát az élvonalbeli
bajokság második szakaszának „félidejé-
ben”, miután hétvégén 79-72-re megnyerte
az Arad elleni rangadót. A Szatmárnémeti
80-49-re verte a Rapidot, a Târgoviºte Ale-
xandrián gyõzött 66-48-ra, míg a Craiova a
vendég váradiakat múlta felül 66-48-ra. Az
összetettben a kovásznaiak mögött Arad (12
pont), Târgoviºte (11), Alexandria (11),
Szatmárnémeti (10), Craiova (9), Nagyvá-
rad (8), Rapid (6) a sorrend.

Elõdöntõs a Nagybánya

Bejutott a Közép-Európai Kupa elõdöntõjé-
be a Nagybányai ªtiinþa rögbicsapata. A ro-
mán bajnok a hét végén Bécsben nyert 66-
12-re a Donau ellen, a torna negyeddöntõjé-
ben. A legjobb négy között, április 24-én az
a cseh Ricany lesz a bányaiak ellenfele,
amely a magyarországi Vitézek csapatát bú-
csúztatta 26-10 arányú végeredménnyel. A
másik ágon a magyarországi Bulldogok a
tegnapi lapzártánk után befejezõdött
Brno–Temesvár összecsapás továbbjutójával
találkoznak. A sorozat fináléja június 5-én
lesz Budapesten.

Megszakadt a váradi sikersorozat

Megszakadt a Nagyváradi VSK férfi kosár-
labdacsapatának sikersorozata, és hét végén
hazai közönsége elõtt 81-87-re kikapott
Piteºti-tõl az élvonalbeli bajnokság 26. for-
dulójában. A többi eredmény: Kolozsvári
Gladiator–Ploieºti 84-98, Kolozsvári U-
Mobitelco–Steaua 82-69,
Otopeni–Nagyszeben 65-76,
Medgyes–Rovinari 86-78, Bukaresti
CSM–Temesvár 73-91, Brassó–Craiova 93-
90, Marosvásárhely–Dinamo 78-70.

A grúzok lepipálva

Kiváló eredményt ért el Románia rög-
biválogatottja Bukarestben a hét végén, hi-
szen 22-10-re legyõzte a listavezetõ Grúziát
az Európai Nemzetek Kupájában. A követ-
kezõ fordulóban a trikolórok Portugáliában
szerepelnek, március 20-án.

Ammann sporttörténetet írt

A Vancouverben kétszeres olimpiai bajnok
Simon Ammann gyõzött a síugrók lilleham-
meri Világkupa-viadalán, és ezzel összetett-
ben is diadalmaskodott. A 28 esztendõs
sportoló idénybeli nyolcadik sikerével pálya-
futása során elõször nyerte meg a sorozatot,
a sportág történetében pedig elsõ alkalom-
mal szerzett aranyérmet svájci síugró.

Pacquiao megvédte a vb-címét

Egyhangú pontozással õrizte meg világbaj-
noki címét Manny Pacquiao a Boksz Világ-
szervezet (WBO) váltósúlyú kategóriájában
a ghánai Joshua Clottey elleni mérkõzésen.
A 31 éves Fülöp-szigeteki ökölvívónak ez
volt profi pályafutása 51. gyõzelme, mérle-
gében három vereség és két döntetlen szere-
pel. A 32 esztendõs Clottey, a Nemzetközi
Bokszföderáció (IBF) korábbi világbajnoka
35 gyõzelem mellett negyedik vereségét
szenvedte el.

Pontmentés Kolozsváron
Tovább tömörült az élmezõny a CFR Dinamo elleni döntetlenje miatt

Labdarúgás

V. Ny. R.

Culio központi szerepet ját-
szott az élvonalbeli labdarú-

gó-bajnokság hétvégi Kolozsvári
CFR–Dinamo rangadóján, hi-
szen a Szamos-partiak futballistá-
ja a 32. percben még hibázott,
ám utána góllal mentette meg
csapatát a vereségtõl. Az argentin
középpályás ugyanis elõször fi-
gyelmetlenül adta haza a labdát
Nuno Clarónak, és ezt kihasznál-
va Andrei Cristea megszerezte a
vezetést a vendégeknek. A 48.
percben aztán épp Culio volt az,
akinek a passzából Bud kiegyen-
lítette az állást, és noha Boºtinã
az 54. percben ismét elõnyhöz ju-
tatta a bukarestieket, a hajrában,
egy szabadrúgásból Culio le-
gyõzte Dolhát, és beállította a 2-
2-es végeredményt. Mindezt köz-
vetlenül azután, hogy Deac kiál-
lítása miatt a CFR emberhát-
rányba került. 

Noha nem épp a döntetlen volt
a kolozsváriak által várt végered-
mény, Iuliu Mureºan, a CFR el-
nöke egy tévémûsorban kijelen-
tette: „Egyelõre Mandorlini ma-
rad a csapat edzõje. A szerzõdé-
se nyárig szól.” A klubvezetõ
amúgy elismerte, hogy mindkét
fél hibázott, ám szerinte a játék-
vezetõ, Ovidiu Haþegan sem ho-
zott mindig tökéletes döntést.
Példaként említte a 78. percben
történteket, amikor Dolha Cristi
Bud elleni megmozdulásakor
nem kaptak tizenegyest. A játék-

vezetõ Cristian Borcea szerint is
hibázott, a Dinamo ügyvezetõ
elnöke úgy gondolja, hogy
Yssouf Kone piros lapot érde-
melt volna amikor letalpalta
Dragoº Grigorét. A bukarestiek
futballistáját amúgy tegnap ope-
rálták meg a meccsen elszenve-
dett sérülés miatt, és az idei sze-
zonban már nem valószínû,
hogy pályára léphet. Borcea
azonban csapata kapusára hara-
gudott leginkább, és kijelentette:
„A CFR mindkét gólja ajándék
volt Dolhától. Nem védhet a
Steaua ellen, még a másodosztá-
lyú csapatunknál sem.”

A döntetlennel a CFR még
mindig a tabella élén áll, ám a
pontszámok tekintetében már be-
érte õt a Steaua, és a Rapid is
csak egy ponttal van lemaradva
tõle. A bukaresti vasutasok
ugyanis – a Temesvári FC ellen
megszerzett három pontjuk el-
vesztésével fenyegetettve – nem
hibáztak Gyulafehérváron.
Ioniþã rögtön a negyedik percben
meglepte a házigazdák kapusát,
és noha több találat már nem szü-
letett, az 1-0-ás végeredménynek
is örültek a bukarestiek. A mér-
kõzés krónikájához még az is
hozzátartozik, hogy az 51. perc-

ben Ricardo Fernandes súlyosan
megsérült a Nemanja Jovanovic
elleni ütközésben. A fehérváriak
futballistáját mentõvel szállítot-
ták a sürgõsségire.

A hétvégi 21. forduló
zárómérkõzése, a Temesvári
FC–Urziceni rangadó épp tegna-
pi lapzártánkkor ért véget. A vég-
eredmény: 0-0. Az etap többi
eredménye: Piatra Neamþi-i
Ceahlãul–Medgyes 0-0, Ploieºti-i
Astra–Iaºi 1-1, Steaua–Galaci
Oþelul 1-0, Craiova–Brassó 3-0,
Curtea de Argeºi-i Inter-
naþional–Târgu Jiu 0-0, Vaslui
–Beszterce 0-1. 

Hibája után a dinamósok már nem tudták visszatartani a gólszerzéstõl a CFR középpályását, Culiót Fotó: Mediafax

Chambers világbajnok lett,
Anca Heltner a hetedik
Atlétika

Hírösszefoglaló

Dwain Chambers, a 2003-
ban kirobbant THG-

botrány egyik fõszereplõje
nyerte a férfi 60 méteres síkfu-
tást a Dohában rendezett fedett
pályás atlétikai világbajnoksá-
gon. A doppingügye miatt két
évet kihagyó brit sprinter csak
nagy nehézségek árán került
vissza a válogatottba, most
azonban végig uralta a tornát.
Férfi rúdugrásban az ausztrál
Steven Hooker gyõzött, 400
méteren a bahamai Chris
Brown, 1500-on az etióp
Deresse Mekonnen, távolugrás-
ban az ausztrál Fabrice
Lapierre, súlylökésben az ame-
rikai Christian Cantwell, míg a
férfi hétpróbázók mezõnyébõl

az amerikai Bryan Clay lett a
világbajnok. A nõknél az ame-
rikai Debbie Dunn 400 méte-
ren, az etióp Meseret Defar
3000 méteren, az amerikai
Lolo Jones 60 méter gáton
nyert, míg a horvát Blanka
Vlasic magasugrásban, a kazah
Olga Ripakova hármasugrás-
ban, a brit Jessica Ennis pedig
ötpróbában szerezte meg az
aranyérmet.

A romániai atléták közül csak
a súlylökõ Anca Heltner jutott
be a döntõbe, és ott a hetedik
helyen zárt tegnap. A versenyt a
fehérorosz Nadzeja Osztapcsuk
nyerte meg. A magyarországi
sportolók közül Kiss Dániel 60
méter gáton indult, és a döntõig
menetelt. Ott azonban csak a
nyolcadik helyen végzett. A via-
dalt az olimpiai bajnok kubai
Dayron Robles nyerte meg. 

Elõdöntõs a Gyõri ETO is
Kézilabda

ÚMSZ

A Râmnicu Vâlcea-i Oltchim
után a Gyõri ETO is bebizto-

sította helyét a nõi kézilabda Baj-
nokok Ligája elõdöntõjében, mi-
után szombaton 24-24 arányú
döntetlent ért el a Krim Ljubljana
otthonában. Ez a középdöntõs
csoport utolsó elõtti fordulója
volt, a csoportelsõség sorsáról
majd csak a jövõ hétvégi utolsó
két mérkõzés fog dönteni. A kvar-
tett másik találkozóján a jelenleg
élen álló, és szintén biztos tovább-
jutó norvég Larvik a német
Leipziget múlta felül 31-21-re.

Az Oltchim ötödik fordulóbeli
mérkõzése a Bécsi Hypo ellen
csak tegnapi lapzártánk után feje-
zõdött be, de az eredménytõl füg-
getlenül a román bajnok tovább-
jutása már biztosított; számára

már csak a csoportelsõség a tét.
Riválisa, a dán Viborg szombaton
35-28-ra legyõzte a vendég
Volgográdot, így õ is kiharcolta
helyét a legjobb négy között, ám a
tabellán még mindig csak a máso-
dik helyen áll a vâlceaiak mögött.

Itthon eközben az élvonalbeli
bajnokság 19. fordulóját rendez-
ték a nõk számára, amelyben
Galac–Déva 24-23, Resicabánya
–Konstanca 25-25, Nagybánya–
Roman 27-19, Rapid–Buzãu 36-
35, Kolozsvár–Bákó 32-24 ered-
ményeket jegyeztek. A Rm.
Vâlcea–Brãila összecsapást elha-
lasztották.

A férfi pontvadászatban a hu-
szadik fordulónál tartanak. A
hétvégi eredmények: Tg.
Jiu–Steaua 32-28, Resicabánya
–Brassó 34-26, Suceava–Szat-
márnémeti 38-31, Kolozsvár–
Dinamo 29-24, Temesvár–Szé-
kelyudvarhely 31-29. 

Gyõri öröm. A magyarországiak is továbbjutottak a BL-ben

Megbotlott a Ferencváros
Labdarúgás

ÚMSZ

A kiesõhelyen álló Nyíregy-
háza labdarúgócsapata ra-

bolt pontot az Üllõi útról a ma-
gyar élvonalbeli bajnokság hét-
végi 18. fordulójában, a Ferenc-
város ugyanis csak gól nélküli
döntetlenre volt képes vendégei-
vel szemben. Nem hibázott vi-
szont az élen álló Székesfehér-

vári Videoton és üldözõje, a
címvédõ Debrecen: elõbbi a Pá-
pát verte 2-0-ra, utóbbi a Honvé-
dot gyõzte le 2-1-re, hazai pá-
lyán. A többi eredmény:
MTK–Haladás 0-0, Paks–Vasas
2-2, Kaposvár–Zalaegerzseg 1-
1, Gyõr–Kecskemét 1-0. Az Új-
pest–Diósgyõr találkozó tegnapi
lapzártánk után fejezõdött be. A
tabella élén Videoton (42 pont),
Debrecen (40) és Gyõr (33) a
sorrend. 

Fotó: MTI
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